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Petri Gy´rgy

A K¹LTý SZ. L. KOLL°GçJçRA
GONDOL
MÀr rohadtul unom, hogy itt vagyok,
de hogyha abba belegondolok,
hogy m¢g egy h¢tig itten kell maradjak,
akkor inkÀbb t´megsÁrban rohadjak.
Nem is ¢rtem, hogy ker¡ltem ide.
Folyton zabÀlni kell. Seregnyi h¡lye
vartyog k´r´ttem. MÀr unom iszonyuan.
LegszÁvesebben agyonlûn¢m magam.
Bizony, Lûrinces vagyok, mint a dinnye,
ha az öristen jÂl bel¢pisÀlt:
meddig kell m¢g ezt türni itten? Hinnye!
D´glesztû hûben vÀrni a halÀlt.
Kedves Lûrinc, te mÀr megboldogultÀl,
merû sÀrrÀ lett hemzsegû agyad,
ha nem sokÀ' majd ¢rtem szÂl a zsoltÀr,
fogadd szÁvesen k´ltûtÀrsadat.
BÀr ¢n nem hiszek a halÀl utÀni
talÀlkozÀsban, de tegy¡k f´l, hÀtha
esik olykor ily misztikus akÀrmi,
¢s kiÃjulunk, mint a sz¢nanÀtha.
Elszidjuk majd Illy¢st meg Babitsot,
¢gi mezûk´n szed¡nk pipacsot,
s egy bÀrÀnyfelhûn t¢ged Erzs¢bet vÀr s a KlÀra,
engem egy viharfelhûn Maya, SÀra.
De addig, sajnos, Mari itt-nem-l¢te
borul reÀm mint sajtra a harang.
ñ, bÀr csapna partjain tÃl a L¢the,
s hÁvna magÀhoz engem ¢gi hang.
Szigliget, 99. 05. 30., 18'03Ê

1072 ã Petri Gy´rgy: Versek

AZ SZAKçCSNAK MARSEILLAISE-E
R¢z ör, miket nem csinÀl! M¢g jÂ, hogy csak
a comb- ¢s nem a fejenyakÀt szegte.
Ily okos ember, bel¢ jÀrt a Sorbonne,
¢s m¢g azt se tudja: v¢n trotli nem ugrÀl,
na, m¢g ha jÂ nûk ä de trolik utÀn?! Soha!
EgyÀltalÀn, Ãr nem ugrÀl, sût nem is csinÀl semmit.
°ppen ebben Àll az ÃrsÀga. °n mÀs eset
vagyok, nekem muszÀj itt rÂnom a sorokat,
mert ¢n nem vagyok Ãr, s m¢g szolgÀnak se cifra.
Persze, kedves jÂ PÀl,
te nem vagy hozzÀm hasonlÂ PatÂ PÀl.
Igaz: van t¡dûvizenyûm, van l¢gmellem
(orvosi müszÂval pneumothorax)
¢s k¡l´nben is: àFûÃr, fizetek, volt
k¢t rÀkom, ¢s egy ¢letem, mit...Ê Viszont: à¢n
az ÃtelÀgazÀsnÀl mindig tudtam, hogy
kettûn Àll a vÀsÀr...Ê, Ãgymint: rajtam ¢s rajtam.
Der¢k doktorok s¡r´gnek k´r´ttem
gonddal, gondosan ¢vtizedek Âta.
(JÂ pÀrat k´z¡l¡k mÀr el is temettem,
Hygeia istennû nyugtassa ûket.)
SzurkÀlnak, nyeszetelnek, szivattyÃznak, pumpÀlnak,
¢n k´zben Árok, Ãjra olvasom Flaubert-t,
müv¢szi ¢telsorokon t´r´m fejemet;
nem mint a p´ffeszkedû, a parven¡ Lucullus,
kinek lakomÀin a pÀvatoll volt a fûfogÀs,
s a gasztronÂmi gy´ny´r csÃcspontja az okÀdÀs.
HabÀr a garumot (erjesztett halbelsûs¢g ä ikra, haltej, mÀj ä)
jÂl megtrÀgyÀzva ravasz füszerekkel ä ezt m¢g
ki kell talÀlnom. Mivel nincs hiteles, sût semmilyen
recipe, csak keresztutalÀs. PliniusnÀl: ahogy Apicius,
ApiciusnÀl: ahogy idûsb. Plin. No, ezzel sokra megyek.
Marad hÀt a kÁs¢rlet, azokba pedig
m¢g egy vend¢g se halt bel¢, pedig k¢t pofÀra zabÀltak.
A szakÀcs meg hadd hÁzzon, l¢lekben legalÀbb.
HÀla tin¢ktek, barÀtaim, kik olvastok, esztek engem.
(Kiv¢ve G¢zÀt, de û f´l van mentve ev¢sbûl, mint ¢n hajdan tornÀbÂl.
De sebaj, eszik helyette is, meg hÀrom helyett
a mÀsik dramaturg, a àjÂt, de sokatÊ-elvü b¢les ForgÀch grÂf.)
Mint legutÂbb is a bouillabaisse, azaz marsziliai Hall¢
eset¢ben, mely ¢tek leÁrÀsa avatott tollat ¢rdemel, tehÀt
leginkÀbb az eny¢met. K´vetkezz¢k ez¢rt most eme fens¢ges l¢
k¢szÁt¢s¢nek sokf¢le fort¢lya, fifikÀja ¢s fogÀsa nagyjÀbÂl
a provÀnszi mÂd szer¢nt.

Petri Gy´rgy: Versek ã 1073

Elûsz´r is kimegy¡nk a piacra. A piac
a szakÀcsember agorÀja. A zabak¢szÁt¢s Ath¢nje.
Halat ä legkevesebb ä kilenc fajtÀt vesz¡nk, Ãgymint:
nyelvhalat, nyÃlhalat, compÂt, ÀngolnÀt, durbincsot,
kûfejü mur¢nÀt, tengeri pisztrÀngot, s¡llût, kecseg¢t,
cÀpauszony nem rossz, ha van, de megfelel ¢desvÁzi
halfarok is, egy-k¢t s¡g¢r ugyancsak nem Àrt.
Mindez tizenk¢t ÂrÀt pihen hagymaÀgyon,
hÀlÂsipkÀul vodkÀban pÀcolt fokhagyma ¢s forrÀzott sÂskalev¢l.
Kell bele m¢g kapor ¢s petrezselyem ¢s k´nnyü bechamel,
oly finom ¢s selymes, mint a tiszta selyem.
A sÀrga- ¢s a feh¢rr¢pÀt v¢konyra f´lkarikÀzzad,
pÀr ÂrÀt mindkettû olÁvaolajban Àzhat,
aztÀn abÀrold ûket provÀnszi füszerekkel,
¢s pihenjenek Ágy, amÁg el nem j´n a reggel.
Keverj¢l ezutÀn el tejf´llel kapribogyÂt,
¢s ha van ¢ppen a hÀznÀl, darÀlj bele sÂs mogyorÂt;
hogyha teszel bele kev¢ske lazacot, kaviÀrt,
tengeri geszteny¢t, n¢mi mangochutney-t,
azzal rosszul m¢g soha senki se jÀrt.
TÀlalÀskor mell¢kel¡nk hozzÀ tejf´lt, dijoni mustÀrt, sÂs tejszÁnt,
baguette-et, rozskenyeret, f¢lbarnÀt, ¢s teljess¢ teendû a helyszÁnt,
az asztal k´zep¢re ker¡lj´n ehetû, azaz rÀntott bodzavirÀg.
°s ehet¡nk mÀris! Ugye m¢giscsak sz¢p a vilÀg?

RíMEK
Mint egy f¢l tucat b¡d´s fogÃ Stasis
a nyakamba liheg
egy szakasz metastasis
de minek?!
°lni. F¢lni. Kef¢lni. Ebbûl Àll
az ¢let. ñ, j´jj mÀr, ¢des HalÀl.
°lek m¢g, de minek?
Vagyok. De senkinek.

1074 ã Caius Licinius Calvus versei

A hûs¢g ellen¢re lefagyott
agyam. Meghalni is fÀradt vagyok ä
csak csupa bÀgyadt ´tlet j´n elû.
Megdermedt a ves¢mben a velû.
A faszom lÂg, elittam az eszem,
de mindennapi szeszem beveszem.
KÁnomra ez legyen a tiszta rÁm,
most van s´r´m, de nincs Marim.
MagÀbÂl rÁmeit unottan ontja
tulajdon ellent¢teinek metsz¢spontja.
A nû kibelez ¢s bekebelez.
HÀt mondjÀtok meg ä mi¢rt gy´ny´r ez?

Caius Licinius Calvus

VERSEI
I
Xanthippe, ha igaz, kicsik¢t szekatÃra feh¢rn¢p
volt ä Tertullia, m¢rt gy´t´r egyre a nûi szesz¢lyed?
Socrates Ãgyse leszek! LegalÀbb û b´lcs vala, sejtem,
v¢g¡l is otthoni mÂdi szerint halt ä nyelte a m¢rget,
s olykor az¢rt tapenyolt kecses ifjakat is lakomÀkon.
çmde Adonisra s Ganymedes bû k´cs´g¢re
k¢rlek ä mÀr ne iz¢lj, sose bizgess, feszt ne perelj, ne
mondj, veszekedj velem, Â, Tertullia! Csitt, sose zs´rt´lj,
hisz XenophonnÀl Árva vagyon, hogy a n¢mberi hÀzsÀrt
Àrt a mosolynak, a sz¢pnek, az asszonyi bÀjnak, az arcnak:
rÀncosodik, ki rikoltoz, amÃgy hamarabb meg´regszik,
rÃt banya lesz, belecsÃful a d¡hbe idûnap elûtt, ki
folyton csak dÃl-fÃl, szÃr, piszkÀl. DrÀga teremt¢s
vagy, Tertullia, kÀr nagyon ¢rted... Gyorsan elaggulsz
Ágy HecubÀvÀ, bÀr HelenÀm vagy a vÀgyban ´r´kre,
s nem szuka Cerberusom, de szerelmem e f´ldi vilÀgban ä
itt, hol a szÀd csupa csÂkra valÂ perc, ¢gi nyalÀnksÀg.

Caius Licinius Calvus versei ã 1075

II
J´jj Tiburba, hisz tavasz van Ãjra itt, TertulliÀm!
Hegygerincen kecske tÀncol, zsenge birka l¢peget,
mert meg¡lt¡k r¢g Ceresnek ¢s Palesnek ¡nnep¢t:
Àtugortuk Àm a mÀglyÀt, tüzbe hintve szent italt!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!
Gaiusod vÀr, drÀgasÀgom, Gaia l¢gy az oldalÀn!
Majd virÀgba fonlak ¢n, csak itt legy¢l FloraliÀn:
friss sziromba, fübe feksz¡nk, Herculesre, kedvesem,
hemperegni is fogunk, hsze' f´ldre huppanunk hanyatt!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!
Jaj, kicsattan, Ãj az ¢let, Ãj vilÀg s¡t ¢rted is:
f¢nye l¢gbe h´mp´ly´gve k¢l Philaetûl Isterig,
s PalmyrÀbÂl gall Ligerhez szÀll a lengeteg sugÀr,
pillanatra megpihenve lenn a z´ld Zacynthuson!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!
MÀr bujÀbb a sarjadÀs is minden¡tt, s te nem vagy itt!
Lombok Àrnya rezd¡lûbb, ha fÃ a lÀgy Favonius,
Silvanus vad erdej¢n ha hüs madÀrhang f¡ttyen Àt ä
s fÀk k´z´tt Hamadryasok Àlma oly hamar suhan!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!
Jaj, be gyors, be Ãj az ¢let, s mit sem ¢r ma n¢lk¡led!
Zsend¡l ¢pp a nagyvilÀg, zeng TentyrÀtÂl Tyrasig,
zeng Sabinum, Elis, Argos, ¢led Aphrodisias ä
s tÀvolabb vagy, ¢desem, mint messzes¢gben Messene!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!
DÃs PomonÀm, vÀr a kertben ûsz¡lû Vertumnusod!
Cales ÂborÀt nyakalja, nem nyakÀsz b¡d´s rimÀt,
rÀ se n¢z a kis lotyÂkra, nem vadÀsz led¢reket ä
amphorÀknak szÁvja ajkÀt, Àt´lelve szüz nyakuk!
J´jj Tiburba, mÁg tavasz van: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!

1076 ã Caius Licinius Calvus versei

J´jj Tiburba, vÁg tavasz van, itt szeress, TertulliÀm!
°n, a cirpelû t¡cs´k, mint nyÀri tarlÂ, tikkadok:
csak tebenned p´ngen¢k! De, Venus uccse, meghalok,
hogyha nem t¢rsz vissza ä mÀr egy napja nem pusziltalak!
J´jj Tiburba, sz¢p szerelmem: el ne k¢ss, ha m¢g szeretsz!

III
Neptunus nyara szÀll, r´p¡l!
R´ppenj hÀt te is, Â, fuss a bor¢rt hamar!
Hozd, Tertullia, kelyhedet ä
MatutÀra k´sz´ntsd, s reggele f´lragyog,
messzin, mint csak a tengerek...
Tingistûl Tyrusig rengenek ûs habok:
Thetis m¢ly ´le f¢nyeket
hord, ringat, s magas ¢g lenge Hyasokat.
LÀtod, sz¢p a vilÀg... Szeress!
így hullÀmzik a l¢t, el, tova, n¢lk¡l¡nk
is, Tertullia, mint a vÀgy ä
sebt¢ben levetett stÂla az Àgy elûtt.
HÃs-v¢r Arsino¢m legy¢l!
CarmentÀra igyunk: Nereisek hajÀt
zengd el, s Charisok ¢nek¢t,
¢s Venust, aki mÀr Zephyrium hegy¢n
csillag-sistrumokon zen¢l...
AlkonytÀjt Luna lÀgy palliumÀt dalold
el, Tertullia, majd ä az¢rt
n¢hÀny naenia m¢g jusson az °jnek is.

IV
Eml¢koszlopokat, hÁr hamis ¢rceit,
h´rgû pl¢hkoszorÃt ¡nnepi seggfejek
ürlû homlokain s aetheri f¢rcm¡vek
dÁjÀt megvetem ¢n ä mind potya, PolliÂm!
TÃl gyakran megesik, hogy butasÀg tarol,
gyüjt Àl¢rdemek¢rt gyatra ovÀciÂt,
olcsÂ delphi bab¢rt, bamba dics¢rget¢st,
bÀr csak babszemet ¢r dalnoki pÀlyab¢r,
mit gûggel bes´p´r sanda seg¢dtanonc,

TÂth Erzs¢bet: K´lcs´nhangok visszajÀrnak ã 1077

s lantjÀt p´ngeti fÀd phoebusi pÂzban, Â,
mert parnassusi b¢rc trÂnusa vÀrja mÀr
poshadt k´zbudikon b´lcs valagÀt ä ha k´lt,
hasg´rcs, sz¢kreked¢s k´zt siket¡lt, merev
szarrÀ szobrosodik benne az ihlet. Ej,
szajha lett a kegyes Melpomene, komÀm,
s k¢rded: mit hagyok itt? Verseket ä ¢s ´r´k,
sz¢p eml¢kjelem¡l tÀn csak a vÁg idût.
KovÀcs AndrÀs Ferenc müfordÁtÀsai

TÂth Erzs¢bet

K¹LCS¹NHANGOK VISSZAJçRNAK
àögy tett¢l, mint a kisgyerek
ki becs´ngetett s elszaladt.Ê
(JÂzsef Attila)

Nem hatÀrozol el semmit. Hogy naplÂt
vezetsz ¢s elszaladsz, hogy elfelejted,
hogy nem felejted el, semmit. A dolgok
szelÁden elhatÀrozzÀk magukat benned,
idûben meg fogod tudni az eredm¢nyt,
vagy nem. Ahogy tombol, sÁmogat, karon
fog, ¡ld´zûbe vesz, elenged ¢ppen.
Mert a csillagok jobban tudjÀk. LÀtod,
egy ¢ve m¢g karÀcsonyfÀd se volt, most meg
aludni sem hagy az ¢jszakai szaloncukorkoncert. Honnan fÃj ide a sz¢l? Hogy
ker¡lt sz¢lkolomp a fenyûfÀra? °s
szavannaillat, birkapih¢k? Mi olyan s¡rgûs
n¢ha? Hogy a sz¢n-dioxiddal dÃsÁtott Theodora f´l´slegesen kaparja a torkod?
KaphatÂ-e olyan ÀsvÀnyvÁz, melyben nincs
vÁz, csak bubor¢k van? S¡rgûs lenne
kirÃgni a hÀmbÂl, elporoszkÀlni egy kis
ÀsvÀnyvÁz¢rt, ha szilveszter van, legyen.
A bubor¢k a legk´nnyebben kiiktathatÂ
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dolgok egyike a vilÀgon. Nem tetszik
ez a hang. Nem az eny¢m. Az¢rt m¢g hasznÀlhatom. Nem lesz benne sok dicsûs¢gem. Fekete
krampuszmaszkot, ingyen vettem a sarkon.
Dicsûs¢get nem ismerek. TÀvol Àlljon tûlem.
K´lcs´nhang¢rt nem megy a szomsz¢dba.
Hogy SOHA, azt mÀr lassan meg¢rtem, de a
SEMMI m¢g nehezen megy. TalÀn, ha esne a hÂ,
k´nnyebb lenne. De a csillagok mÀsk¢pp
d´nt´ttek. MagyarorszÀgon a gyufa ¢s a csillagszÂrÂ kiv¢tel¢vel minden pirotechnikai eszk´z
hasznÀlata tilos. A petÀrda fûleg. Az ¢v
utolsÂ napjÀn ez¢rt aztÀn mÀr d¢lelûtt
sem lehet nyugodtan aludni. Hallgatni kell
az iszonyÃ hangos vidÀmsÀgot. °n mÀr
adtam egy pirotechnikai eszk´zt nyÀron
valakinek, rem¢lem azÂta beledobta a kukÀba
sajÀt ¢rdek¢ben. °n kicsi ajÀnd¢kom.
àValamivel k´zelebb a l¢tez¢s szÁv¢hez Ágy,
de m¢g messze nem el¢g k´zelÊ Ágy sem.
KarÀcsonyfÀn Àll egy madÀr, csûre sÀrga,
tolla piros, szÀrnya feh¢r, jaj de
sz¢pen Àll. ºlni nem tud, rep¡lni sem,
jaj de sz¢pen Àll. Nem baj, nem muszÀj
vidÀmnak lenni, lenni muszÀj. ñlomf¢nyü,
kataton jÂzansÀg van. A szÁv petÀrdÀi
pihen¢s k´zben cs´ndben dolgoznak.
Nyilall, szÃr, hasogat. Nyilaskozik.
Egy vizes rongyot nem rakna a szÁvemre.
Se Àlarcosan, se sehogy. Hangokat hallok,
k´lcs´nhangok, visszajÀrnak. ElûbÃjnak.
A szerelmet sem ¢n hatÀroztam el. °n csak
k¢pzeltem. HÀt szertelen fÀradt vagyok a szerelemtûl. Ig¢rem, ¢des, m¢ly Àlomban leszek
mindig, est¢re, d¢lre, mire meg¢rkezel.
A k´ltû mit csinÀl? Termeli a kÁnt,
termeli a sz¢gyent, hogy termelhesse
a verset. Szinte lÀtom, ahogy g¡rc´l.
Csoda, ha ezek utÀn aludni szeret legjobban
a vilÀgon? Kit szeretsz legjobban a
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vilÀgon, kisfiam? ApukÀt? AnyukÀt?
Aludni szeretek legjobban a vilÀgon.
Az alvÀs nem szem¢ly. ñ, dehogynem.
Az alvÀs a legszem¢lyesebb dolog a vilÀgon.
Hullagyakorlat az alvÀs. Egyszer majd
tÃl jÂl fog siker¡lni. De azt ki kell
¢rdemelni, meg kell k¡zdeni ¢rte, nem
adjÀk ingyen. KorÀbban hamarabb lefek¡dtem,
hogy hamarabb Àt´lelhessem, akkor viszont
hamarabb itt a reggel, lehet vÀrni hamar,
hogy este legyen, àNem r´gt´n. Most!Ê ä
mondta egy vend¢g, de Ãgy, hogy komolyan
megijedtem, mi¢rt jutott ez most eszembe,
mert neki volt olyan s¡rgûs az unicum,
mint nekem most az alvÀs, de ¢n nem
szÂlhatok rÀ senkire, nem csaphatok rÀ,
megvadult kocsis, az idû k¢nyes, ballagÂ
lovaira, nem r´gt´n, most, nem lehetne
r´gt´n v¢nÀba, mert ez a kis rÂzsaszÁn
tabletta olyan lassÃ, hogy elalszom k´zben.

MÀrton LÀszlÂ

MEGOSZTOTTSçG (III)
Egy megÁratlan fejezet
Abban a reg¢nyben, amely szÀz vagy szÀzharminc ¢vvel ezelûtt nem j´tt l¢tre, aligha
k¢rdezt¡k volna meg a magyar csillagoktÂl, mi¢rt is fogtak fegyvert. (A nem magyar
csillagoktÂl meg aztÀn v¢gk¢pp nem.) MagÀtÂl ¢rtetûdûnek tartanÀnk, hogy a kirÀly¢rt ¢s a hazÀ¢rt, a szabadsÀg¢rt ¢s a kereszt¢nys¢g¢rt, a magyarsÀg¢rt ¢s EurÂpÀ¢rt
¢s egy¢b tiszteletre m¢ltÂ fogalmak¢rt. Nem besz¢ln¢nk rÂla, sût m¢g a nyomait is
igyekezn¢nk elt¡ntetni annak, hogy ezek a magukban is ellentmondÀsos fogalmak
nehezen vagy sehogyan sem egyeztethetûk ´ssze; ez¢rt sohasem az ´sszeset tekinten¢nk magÀtÂl ¢rtetûdûnek, hanem egyszerre csak az egyiket vagy a mÀsikat, a t´bbit
pedig sz¢taprÂznÀnk ¢s beborÁtanÀnk az idegens¢g fÀtylaiba.
Ha tehÀt egy magyar csillag nem a kirÀly¢rt, hanem a kirÀly ellen fog fegyvert, Ãgy
a kirÀlyrÂl kider¡lne, hogy valÂjÀban csÀszÀr, ¢s a hazÀt ¢ppen ellene kell megoltalmazni. Ha Ãgy jel´lt¡k volna ki n¢zûpontunkat, hogy az uralkodÂ eszm¢je ´sszef¢rjen
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a hazÀ¢val, prÂbÀlnÀnk nem ejteni szÂt a pÀrt¡tûkrûl, s a magyar csillag csakis a t´r´k´k
ellen k¡zdene. Ekkor hangsÃlyozni kell az ellens¢g pogÀny ¢s barbÀr voltÀt, mert Ágy
a kirÀly ¢s a haza eszm¢j¢hez a kereszt¢nys¢g s rajta kereszt¡l (ha n¢zûpontunk tÀgas
horizontot enged) a magyarsÀgot magÀba foglalÂ müvelt nyugati vilÀg eszm¢je tÀrsÁthatÂ. Ha viszont volna bÀtorsÀgunk ¢szrevenni a kereszt¢nys¢get megosztÂ felekezeti
villongÀsokat, Ãgy ezt leginkÀbb az ellenf¢l t¡relmetlens¢g¢tûl elnyomott (vagy ¢ppen
l¢t¢ben fenyegetett) religiÂ szemsz´g¢bûl tehetn¢nk, amely ebbûl k´vetkezûen csakis
az igaz religiÂ lehet. Ekkor ki lehetne emelni a t´r´k´k vallÀsi t¡relm¢t, s nem volna
neh¢z Ãgy beÀllÁtani ûket, mint akik meg¢rt¢st tanÃsÁtanak a magyarsÀg irÀnt, ellent¢tben a gyarmatosÁtÂ B¢ccsel. így a magyar csillag sorsÀn ¢s jellem¢n kereszt¡l a magyar n¢pfaj keleties vonÀsait is hangsÃlyozhatnÀnk.
Fûleg pedig a sorsot ¢s a jellemet tekinten¢nk magÀtÂl ¢rtetûdûnek. A kettû k´z¡l
inkÀbb a jellemet, mert Ágy a sorsnak nem is magÀtÂl, hanem a jellemtûl volna mÂdjÀban ¢rtetûdnie. A magÀtÂl ¢rtetûdû jellemet pedig nem volna neh¢z helyettesÁten¡nk azzal a m¢g inkÀbb magÀtÂl ¢rtetûdû hÁrrel ¢s dicsûs¢ggel, amelynek a magyar
csillagra hÀramolnia kell, r¢szben az Ágy felfogott nemzeti hagyomÀny, r¢szben a
Gondvisel¢s jÂvoltÀbÂl. (De ha nem vagyunk finnyÀsak, mondhatjuk Ãgy is, hogy: a
Magyarok Istene.)
Arra t´rekedn¢nk, hogy kettûn¢l t´bb erû ne Àlljon egymÀssal szemben, s hogy e
kettû k´z¡l az egyikre a jÂ, a mÀsikra a rossz oldal szerep¢t lehessen kiosztani. A rossz
oldal nemcsak erûs, hanem ravasz is, de hamar kereszt¡llÀt rajta az olvasÂ; mi t´bb,
kicsivel k¢sûbb a magyar csillag is, aki persze ugyanÃgy kevesebbet tud az olvasÂnÀl,
ahogy az olvasÂ sem tudhat annyit, mint az elbesz¢lû. MÀsr¢szt a jÂ oldalon is felbukkanhat egy-egy ÀrulÂ (nem sok, fûleg pedig nem sokf¢le), ûk azonban elnyerik m¢ltÂ
b¡ntet¢s¡ket ¢s m¢ltÂ hely¡ket a rossz oldal m¢lypontjÀn. Lesznek olyan szereplûk is
a magyar csillag oldalÀn, akik jÂhiszemüen t¢vednek; ûk belÀtjÀk ¢s megbÀnjÀk t¢ved¢s¡ket. MÀr csak az¢rt is meg lehet nekik bocsÀtani, mert n¢lk¡l¡k ¢s az ÀrulÂk n¢lk¡l
nem volna cselekm¢ny. (Hogy az utÂbbiaknak m¢gsem bocsÀtunk meg, szint¢n magÀtÂl ¢rtetûdik.)
Nem hallgathatjuk el azonban, hogy szÀzharminc ¢vvel ezelûtt sem kellett okvetlen¡l magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinteni eszm¢t ¢s fogalmat, sorsot ¢s jellemet. (Amint ma
sem kell okvetlen¡l azt hinni, hogy ezek megszüntek vagy feloldÂdtak a v¢leked¢sek
´z´n¢ben.) Ha vizsgÀlÂdÂ ¢s t¢pelûdû term¢szet¡nk lett volna szÀzharminc ¢vvel ezelûtt, Ãgy szenved¢ly ¢s k´teless¢g ´sszecsapÀsait igyekezt¡nk volna bemutatni. Ez
esetben a szerelem nem a jÂ oldal diadalÀnak, nem is ÀrulÀsnak, hanem inkÀbb meghasonlÀsnak volna okozÂja; a jÂ ¡gy eszm¢je szembeker¡lne a barÀtsÀggal vagy a rossz
oldalra sodrÂdÂ Àllamf¢rfiÃ irÀnti hüs¢ggel.
Csakhogy ez esetben ¢pp a sodrÂdÀs kik¡sz´b´l¢s¢re t´rekedn¢nk. Müv¡nkben
semmi sem t´rt¢nne v¢letlen¡l: a fejlem¢nyek, bÀr sohasem lehet pontosan tudni, mi
lesz belûl¡k (vagyis tudni lehet, hogy nem csak az lesz belûl¡k, amit az elbesz¢lû sugall),
utÂlag elûzm¢nyek ¢s indÁt¢kok vilÀgosan Àttekinthetû rendszer¢v¢ tisztulnÀnak. A jellemet (mÀr amennyiben vizsgÀlÂdÂ ¢s elemzû jellem¡nk lett volna szÀzharminc ¢vvel
ezelûtt) nem k¢szen kapott elemi egys¢gnek, hanem alakulÂban levû szervezûd¢snek
tekintett¡k volna, amelynek el kell jutnia valahonn¢t valahovÀ. Ez az Ãt, ez a valahonn¢t
valahovÀ lett volna jobb szemmel n¢zve sors, bal szemmel n¢zve cselekm¢ny; v¢gigjÀrÀsÀval arra t´rekedt¡nk volna, hogy f¢lelmet ¢s r¢szv¢tet ¢bressz¡nk az olvasÂban.
SzÀz vagy szÀzharminc ¢vvel ezelûtt nem jutott volna esz¡nkbe, hogy a pillanatok
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zÀtonyai k´zt sodrÂdÂ hajÂt´r´ttekk¢nt jelenÁts¡k meg a t´rt¢nelm¡nk lapjain felbukkanÂ emberi l¢nyeket. Min¢l m¢lyebbre hatÂan vizsgÀltuk volna a szem¢lyis¢g alakulÀsÀt, min¢l t´bb k´znapi gyarlÂsÀgot mer¢szelt¡nk volna vegyÁteni az egymÀsal viaskodÂ eszm¢nyek k´z¢, annÀl nyilvÀnvalÂbb, vagyis magÀtÂl ¢rtetûdû lett volna szÀmunkra, hogy az alakulÂban levû szem¢lyis¢g azonos ´nmagÀval.
Nem gondoltuk volna, hogy aki p¢nzt vett k´lcs´n tegnap, az ma mÀr nem azonos
a tegnapi emberrel, tehÀt nem is kell a tegnaprÂl maradÂ tartozÀst megadnia, mÀr
csak az¢rt sem, mert nincs kinek, hiszen a hitelezû is mÀs emberr¢ vÀltozott.
Nem gondoltuk volna, hogy akit tegnap kineveztek egy Àllami hivatal ¢l¢re, azt ma
mÀr be sem engedik oda, m¢ghozzÀ nem az¢rt, mert elbukott (az nem szÀmÁt), hanem
csak az¢rt, mert valaki mÀs lett belûle tegnap Âta; ¢s nem az¢rt, mert az Àllam, nev¢vel
ellent¢tben, percrûl percre vÀltozik (ez term¢szetes), hanem az¢rt, mert azok a f¢rfiak
¢s nûk, akik mindennap elmondjÀk a nyilvÀnossÀg elûtt, hogy ûk az Àllam, tegnap Âta
mÀs emberekk¢ vÀltak, s nemhogy tegnapi d´nt¢seikre, de m¢g alÀÁrÀsuk tegnapi formÀjÀra sem eml¢keznek. BÀrmilyen tisztÀn lÀtnÀnk a zord idû t¡nd¢r vÀltozatait, magÀt az ÀllhatatlansÀgot legfeljebb egy rossz jellemvonÀsnak tekinten¢nk, nem pedig a
jellemvonÀsok hiÀnyÀnak, s Ágy az emberi l¢tez¢s egyik felt¢tel¢nek.
S legfûk¢ppen azt nem gondoltuk volna szÀzharminc ¢vvel ezelûtt, hogy dics¢retes
k¡zdelmeiben is t¢vhitek ¢s gonosz d¢monok vez¢rlik a k¡zdû embert.
T´rt¢net¡nket Ãgy formÀltuk volna meg, hogy lapjain helyreÀllÁtottuk volna l¢nyegtelen ¢s fontos dolgok egyensÃlyÀt. Nem ker¡lte volna el figyelm¡nket, hogy a
zentai csata hadvez¢re, Veterani tÀbornok ugyanabban a hÀborÃban, ugyanazon hadmüveletek sorÀn egyszerre k¡zd a jÂ ¢s a rossz oldalon. AttÂl f¡ggûen, hogy milyen
n¢zûpontbÂl pillantjuk meg: ugyanaz a sereg ¢s vez¢r vagy r¢szt vesz MagyarorszÀg
felszabadÁtÀsÀban a t´r´k jÀrom alÂl, vagy a kurucok ellen k¡zdve MagyarorszÀgot
B¢cs igÀjÀba hajtja. Ha pedig vizsgÀlÂdÂ jellem¡nkh´z hÁven megprÂbÀltuk volna
egyesÁteni a k¢t n¢zûpontot, Ãgy nem volna el¢g annyit mondani VeteranirÂl, hogy
forradÀs hÃzÂdott az arcÀn, hogy fegyelemre szoktatta katonÀit, ¢s hogy tartÂzkodott
a kegyetlenked¢stûl. Nem, hanem azt kellett volna leÁrnunk, hogy amint hadjÀratai
sorÀn min¢l inkÀbb megismeri MagyarorszÀgot ¢s a magyarokat (valamint, ha tÀg a
szemhatÀrunk, az orszÀg egy¢b n¢peit is), annÀl inkÀbb ´ssze fog ¡tk´zni k´teless¢gtudatÀval a szÁv¢ben ¢lû embers¢g ¢s emberi m¢ltÂsÀg. Le kellett volna Árnunk,
amint fokozatosan felismeri a b¢csi udvar politikÀjÀnak v¢gzetes hibÀit, amint emiatt
szembeker¡l tÀbornoktÀrsaival, a t´rtetû Heiszler DonÀttal ¢s az ¢lveteg, mohÂ KaprÀra °neÀsszal. Amint f¢nyes hadisikereivel, amelyeket Ãjonnan toborzott magyar katonÀinak k´sz´nhet, magÀra vonja Heiszlernek ¢s KaprÀrÀnak elûbb csak irigys¢g¢t,
k¢sûbb gyül´let¢t.
Le kellett volna Árnunk, amint e gyül´lethez (r¢szint Veterani nyÁlt, f¢rfias jelleme,
r¢szint k¡l´nb´zû cselsz´v¢nyek miatt) a legfelsû k´r´k neheztel¢se tÀrsul, ¢s amint
Veteranit mÀr-mÀr siker¡l a rajnai hadszÁnt¢rre vez¢nyeltetni, m¢ghozzÀ megalÀzÂan
alacsony beosztÀsban, Àm az uralkodÂ vÀratlanul Ãgy foglal ÀllÀst, hogy: egy ilyen tapasztalt ¢s kivÀlÂan hasznÀlhatÂ, bÀtor embert neh¢z volna pÂtolni MagyarorszÀgon.
Ezek utÀn Heiszler ¢s KaprÀra (legalÀbbis megÁratlan reg¢ny¡nkben) addig mesterkedn¢nek, amÁg el¢rn¢k, hogy az uralkodÂ 1695 nyarÀn a fûvez¢rs¢get ne Veteranira (aki pedig nemr¢g foglalta el a t´r´ktûl Gyula vÀrÀt, miÀltal a magyarorszÀgi t´r´k
hÂdoltsÀg a TiszaäMaros k´z¢re szorult vissza), hanem Frigyes çgost szÀsz vÀlasztÂfejedelemre ruhÀzza, akit mi csak PatkÂt´rû Herceg n¢ven emlegett¡nk volna, Ágy utal-
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va testi ereje mellett elt´rp¡lû szellemi k¢pess¢geire. Ezek utÀn Heiszler DonÀt rÀbesz¢lte volna PatkÂt´rû Herceget, hogy a tÀmadÀsok elûl hÃzÂdj¢k a t´r´k´ktûl nemr¢g
elfoglalt ¢s jÂl megerûsÁtett p¢tervÀradi sÀncok m´g¢; KaprÀra °neÀsz pedig, mihelyt
az ÂriÀsi t´r´k sereg elindult volna (reg¢ny¡nk lapjain) a Maros ment¢n Erd¢ly fel¢,
azt a hazug hÁrt ¡zente volna a Maros-vid¢k v¢delm¢vel megbÁzott Veteraninak, hogy
PatkÂt´rû is felkerekedik, ¢s a csÀszÀri hadakkal a t´r´k sereg nyomÀba siet. így tehÀt
Veterani, abban a t¢vhitben, hogy a mieink az ellens¢g hÀtÀban vannak ¢s k´zelednek,
az elpusztÁtott Lugos mellett szÀllt volna tÀborba, s k¡l´n´sebb aggodalom n¢lk¡l vÀrta
volna a tizen´tsz´r´s tÃlerûben levû t´r´k sereg ¢rkez¢s¢t.
Ha szÀzharminc ¢vvel ezelûtt Ártuk volna ezt a t´rt¢netet, Ãgy int¢zt¡k volna, hogy
KÀrolyi IstvÀn, akinek nyoma veszett az 1686-os zentai csatÀban, n¢hÀny ¢v mÃlva
hazat¢rjen; de semmik¢pp sem 1697-ben (ahogy jelenleg, a huszadik szÀzad v¢g¢n
lÀtjuk jÂnak int¢zni), hanem m¢g Veterani halÀla elûtt. MiutÀn a hangsÃlyt a meg nem
Árt reg¢nyben Veterani meghasonlÀsÀra s, egyÀltalÀn, jellem¢nek alakulÀsÀra helyezt¡k, a bonyodalomnak ezt a KÀrolyi IstvÀnhoz kapcsolÂdÂ r¢sz¢t egyszerüen ¢s gyorsan kibontakoztathattuk volna: a haza¢rkezût meggyanÃsÁtjÀk, hogy û nem is az igazi
KÀrolyi IstvÀn, hanem csak egy sz¢lhÀmos. Az apa, KÀrolyi LÀszlÂ ekkor mÀr nem ¢l;
a t´bbiek vagy nem eml¢keznek vilÀgosan, vagy valami¢rt nem is akarnak eml¢kezni.
Amikor aztÀn csalÀssal vÀdoljÀk ¢s perbe fogjÀk a haza¢rkezût, û Ãtnak indulna,
hogy megkeresse Veteranit, az egyetlen embert, aki hitelt ¢rdemlûen igazolni tudnÀ:
û, KÀrolyi IstvÀn azonos ´nmagÀval. Itt nem r¢szletezendû viszontagsÀgok utÀn a lugosi tÀborban lÀtnÀ viszont egykori parancsnokÀt, aki term¢szetesen r´gt´n rÀismerne. 1695. szeptember 14-¢n kora reggel t´rt¢nt volna ez a talÀlkozÀs a szÀzharminc
¢vvel ezelûtt meg nem Árt reg¢nyben.
KÀrolyi IstvÀn mÀr ¢ppen kezden¢ mes¢lni, merre jÀrt ¢s mi minden t´rt¢nt vele
az elmÃlt kilenc esztendû sorÀn, amikor egyszerre csak elhomÀlyosul a felkelû nap,
mivel hatalmas porfelhû gomolyog fel a lÀthatÀron. Ha mÃlt szÀzadi elbesz¢lû volnÀnk,
ez a porfelhû cs´ppet sem zavarna benn¡nket: Ãgy int¢zn¢nk, hogy hûseink tisztÀn
lÀssÀk a villogÂ fegyvereket ¢s a szÀmtalan hadizÀszlÂt, egyÀltalÀn, hogy minden r¢szletet vilÀgosan ¢s tisztÀn lÀssanak.
KÀrolyi IstvÀn a tulajdon k¢t szem¢vel lÀtta volna, amint Veterani felk¢l az asztaltÂl,
s lÂra ¡lv¢n, generÀl Gl´ckelsperggel egy halmocskÀra f´lm¢gyen. Amint r¢gi tanult
generÀlis l¢v¢n, s tudvÀn t´r´k tÀbornak rendj¢t, mondja Gl´ckelspergnek, hogy: valamint engem lÀtsz, elhidd bizonnyal, maga van ott a szultÀn, mert ennyi sok hadizÀszlÂt nem szoktak nagyvezÁr elûtt hordozni. Amint lÀtvÀn, hogy PatkÂt´rû Herceg
nem fogja ûket megseg¢lni, mert mÀr Àltal¢rtette Heiszler ¢s KaprÀra praktikÀjÀt,
hogy ûtet csak ott akarjÀk veszejteni: az¢rt lej´v¢n a halomrÂl, s a regimenteket kirendelv¢n a harcra, s a l´vûszerszÀmokat is elûk¢szÁttetv¢n, leveti sisakjÀt ¢s pÀnc¢ljÀt,
mert inkÀbb akar v¢ns¢g¢re dicsûn meghalni, mint gyalÀzattal rabsÀgba esni.
Mikor szinte mÀr szembe kellene szÀllni a t´r´kkel, kezibe vev¢n kardjÀt, keresztet
vetv¢n magÀra, legel´l Àlla ki nagy bÀtran, mint ki mÀr a halÀlra szÀnta magÀt, ¢s a
regimenteket biztatvÀn, szÂl hozzÀjuk magyarul (amely nyelvet reg¢ny¡nk lapjain
egy-k¢t ¢v alatt elsajÀtÁtott volna): rajta, ¢des fiaim, ¡ss¡nk a pogÀnyon, mert lÀtjÀtok,
engemet s titeket elÀrult huncfut Heiszler, huncfut KaprÀra; tehÀt haljunk meg a t´r´k fegyverek ¢l¢n, Àm elûbb fizess¡nk meg ¢rte, s hagyjunk a szultÀnnak is keserves
gyûzelmet!
Jû nagy ordÁtÀssal a pogÀnysÀg a Temes viz¢n Àltal. A janicsÀrokat a lovasok a lÂ
farÀra veszik fel, a szultÀn pedig egy halomrÂl n¢zi ûket; Àm hiÀba n¢zi, mert oly erûs
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t¡zet adunk mi magyarok, hogy itt mindjÀrt az elsû prÂbÀn sok ezer t´r´k elhull, meg
is futamodik a fel¢nk n¢zû szÀrnya. A pasÀk ¢s a csauszok visszafordÁtjÀk, szembehajtjÀk vel¡nk, de most megint sokan elhullvÀn, hanyatt-homlok szaladnak ism¢t, immÀr
pasÀkkal ¢s csauszokkal egy¡tt. A szultÀn bosszankodvÀn, hogy ily kev¢s magyar mÀr
k¢tszer megtolta a t´r´k´t, û is lerohan a halomrÂl, s elûrejû a harchelyre, s kardot
rÀntvÀn, a futÀsnak eredû tiszteket ´lni, vÀgni kezdi; s Ágy visszahajtvÀn hadait a harcra, û maga is, hogy bÀtorsÀgot ´nts´n bel¢j¡k, ott harcol az elsû sorban.
Ha generÀl Veterani meg nem sebes¡lt volna, bizony most hadat vÀgna mind a szultÀnig, s maga t´r´k szultÀn itt veszne a harcon. De sisak ¢s pÀnc¢l nem l¢v¢n rajta,
megl´vik a bal karjÀt, sok v¢re kezd kifolyni, s egy t´r´k, mikor Veterani hÀtratekintene lehullott kalpagja utÀn, g´rbe kardjÀval fûbe vÀgta vala. így is, noha sebes vala
mind feje, mind karja, tulajdon szememmel lÀttam (ki ott voltam v¢gig a k´zel¢ben),
kilenc t´r´k´t lÀttam, hogy Veterani meg´lt azon az egy harcon. Hitemre ¢s becs¡letemre mondom: ha Veterani meg nem sebes¡lt volna, bizony azt a baromi t´m¢rdek
pogÀnysÀgot ronggyÀ vert¡k volna, oly nagy elszÀntsÀggal harcoltunk mi kev¢s magyarok, kik ¢let¡nk utolsÂ pillanatÀig helytÀlltunk Veterani mellett a kirÀly¢rt ¢s a hazÀ¢rt; Ágy gondoskodtunk volna t´rt¢net¡nk ´sszef¡gg¢seirûl a kiegyez¢st k´vetû ¢vtizedekben.
De mivel a huszadik szÀzad v¢g¢n ¢l¡nk ¢s besz¢lj¡k el t´rt¢net¡nket, ehhez a megoldÀshoz nem folyamodhatunk. Hûs¡nknek azt az eml¢kezetre m¢ltÂ haditett¢t,
amelynek v¢gbevitele utÀn Àtvez¢nyelhetj¡k ût BudÀrÂl a zentai hadszÁnt¢rre, mÀr
csak Ãgy tudjuk leÁrni, hogy lemondunk az ´sszef¡gg¢sek megteremt¢s¢rûl; sût a szÁv¡nkben hÀborgÂ k¢tely sz¢troncsolhatja m¢g a fennÀllÂ ´sszef¡gg¢seket is. KÀrpÂtlÀsul egy k¢tszÀzharminc ¢vvel ezelûtt Árt reg¢ny lapjairÂl Àthozzuk a BudavÀr ostromÀnÀl fogsÀgba esett KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonyt a mi t´rt¢net¡nkbe; ût Johann
Dietz brandenburgi seborvos fogja megpillantani hamarosan, k¢t vagy hÀrom bekezd¢s mÃlva. A rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ kev¢s idû alatt hadd mondjuk el KÀrolyi IstvÀn
eml¢kezetre m¢ltÂ haditett¢t!
Mint mÀr utaltunk rÀ, 1686. jÃlius 22-¢n hajnalban felrobbant az ostromlÂktÂl akkor mÀr hetek Âta k´r¡lzÀrt budai vÀrban a lûportorony. Ez az esem¢ny, amely nagyjÀbÂl eld´nt´tte az ostrom kimenetel¢t, k´zvetve KÀrolyi IstvÀnnak k´sz´nhetû, vagy
legalÀbbis nem k´vetkezett volna be az û k´zremük´d¢se n¢lk¡l. Elûzû nap, jÃlius 21¢n a vÀrbeli t´r´k´k a Feh¢rvÀri kapun prÂbÀltak kit´rni; akÀr az¢rt, hogy t´nkretegy¢k a tabÀni dombrÂl a vÀr fel¢ irÀnyzott ostromÀgyÃkat, akÀr az¢rt, hogy elterelj¢k
a kereszt¢nyek figyelm¢t arrÂl a bÀrkÀrÂl, amelybe t´r´k leÀnyok ¢s asszonyok, nyilvÀn Abdurrahman pasa hÀztartÀsÀhoz tartozÂk, szÀlltak be, hogy a DunÀn, amely csak
¢szak felûl volt elzÀrva, a Csepel-sziget irÀnyÀba menek¡ljenek.
A prÂbÀlkozÀs nem jÀr sikerrel, mert a BottyÀn JÀnos vez¢nylete alatt ÀllÂ naszÀdos
hajdÃk rajta¡tnek a bÀrkÀn. KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonyrÂl, akit pedig szint¢n fel
kellett volna szÀllÁtani a bÀrkÀra, valami¢rt megfeledkeztek a beglerb¢g testûrei; bent
rekedt az ostromlott vÀrban, ez¢rt fogjuk ût megpillantani majd csak szeptember mÀsodika utÀn. Aznap, jÃlius 21-¢n, KÀrolyi IstvÀn ott harcol a Feh¢rvÀri kapu tÀj¢kÀn.
Mindk¢t kez¢ben egy-egy meztelen karddal egymaga tartÂztat fel hÀrom janicsÀrt,
akik szerszÀmaikkal egy ostromÀgyÃt iparkodnak hasznÀlhatatlannÀ tenni, v¢letlen¡l
¢ppen azt, amellyel mÀsnap, 22-¢n Don Gonzales hadm¢rn´k bel´vi a gyÃjtÂbombÀt
a lûportoronyba.
B´lcsek szerint semmi sem a mi¢nk, csupÀn sejtelmeink. De mivel azt is mondtÀk
a r¢giek, hogy: a sejt¢s nyavalyat´r¢s, ez¢rt vagy le kell mondanunk a t´rt¢net birtok-

1084 ã MÀrton LÀszlÂ: MegosztottsÀg (III)

lÀsÀrÂl, vagy pedig fel¡lkerekedve gyanakvÂhajlamainkon, m¢giscsak bizonyossÀgra
kell t´rekedn¡nk, ha meg akarjuk kÁm¢lni a nyavalyat´r¢stûl mind magunkat, mind
az olvasÂt. SzÀzharminc ¢vvel ezelûtt m¢g Ãgy prÂbÀlhattuk volna ¢rz¢kletess¢ tenni
szenved¢ly ¢s k´teless¢g harcÀt, mintha egyenlûk volnÀnak az es¢lyek, vagy legalÀbbis
a k¡zdelem nem dûlt volna el mÀr az elsû szÂ leÁrÀsa elûtt; a mostani elbesz¢lû szÀmÀra
mÀr csak egyetlen tÀrgy maradt, a vak v¢letlen ¢s a m¢g vakabb k¢nyszerüs¢g k´z´tti
vilÀgtalan ingamozgÀs. çm a szabadsÀg n¢zûpontjÀbÂl kÁvÀnjuk szeml¢lni, amint k´lcs´n´sen felveszik egymÀs alakjÀt v¢letlen ¢s k¢nyszer; ¢s mik´zben elmondjuk azt,
amit lÀtunk (vagy ami t´rt¢nik a szeml¢lt folyamat helyett, p¢ldÀul hogy magyar csillag
hamar lehull), ÃjjÀ¢pÁtj¡k azt, ami sohasem Àllt fenn, a rendet.
KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonyt egy beomlott ¢p¡letben pillantja meg Johann
Dietz brandenburgi seborvos, hat vagy h¢t holttest mellett, akik negyvennyolc ÂrÀval
ezelûtt m¢g asszonyok ¢s gyerekek voltak. Johann Dietz vagy a spandaui parancsnok,
Weiler ezredes, vagy Sch´neck alezredes megbÁzÀsÀbÂl v¢gzi tev¢kenys¢g¢t, ezt ma
mÀr neh¢z volna kiderÁteni; biztosra vehetj¡k azonban, hogy nagyr¢szt a sajÀt zseb¢re
dolgozik. Tegnapelûtt, vagyis 1686. szeptember mÀsodika Âta, amikor a budai vÀr v¢g¡l is elesett, illetve felszabadult, harci cselekm¢ny hÁjÀn, legalÀbbis a mieink k´zt, nem
t´rt¢nt Ãjabb sebes¡l¢s (hacsak azt nem szÀmÁtjuk, hogy a megrongÀlt falak imittamott rÀdûltek a zsÀkmÀnyt keresû gyûztesekre, s hogy az öri utca egyik pinc¢j¢ben
egy katona, akit megl´ktek a nyomÀban t¡lekvûk, v¢letlen¡l hozzÀ¢rintette gyertyÀjÀt
egy puskaporral t´lt´tt kecskebûr t´mlûh´z). Akik az elûzû napokban sebes¡ltek meg,
azokkal Dietznek nem kell t´rûdnie: vagy tudnak magukrÂl gondoskodni, vagy meghalnak m¢g a hideg idû beÀllta elûtt.
Dietznek azonban Ágy is ¢pp el¢g tennivalÂja van. Elsûsorban az a feladata, hogy
ÀtvizsgÀlja a holttesteket, ¢s gyüjtse ´ssze azokat az ¢rt¢ktÀrgyakat, fûleg ÂrÀrÂl ¢s ¢kszerekrûl van szÂ, amelyekre a brandenburgi tisztek elûjegyz¢s ÃtjÀn ig¢nyt tÀmasztanak. MiutÀn az olvasÂ joggal felt¢telezi, hogy a katonÀk (¢s persze a tisztek is) az
elmÃlt k¢t nap alatt nagyjÀbÂl v¢gign¢zt¢k ¢s -fosztogattÀk a hullÀkat, k¢zenfekvû a
magyarÀzat, mi¢rt van sz¡ks¢g Dietz t¡relm¢re s fûleg szak¢rtelm¢re. A mindenkori
gyûztesek ugyanis azt szoktÀk felt¢telezni, t´bbnyire szint¢n joggal, hogy a vesztesek,
vagy valamilyen ostoba rem¢nytûl ´szt´k¢lve, vagy egyszerüen csak az¢rt, hogy megkeserÁts¢k a zsÀkmÀnyszerz¢s ´r´m¢t, szabad elhatÀrozÀsuk utolsÂ pillanataiban lenyelik p¢nz¡ket ¢s kisebb t¢rfogatÃ ¢rt¢ktÀrgyaikat.
BÀmulatos, mi mindent le nem tud nyelni az ember, ha rÀd´bben, hogy r´videsen
Ãgyis meg kell halnia! Mert az arany- vagy ez¡st¢rm¢k persze k´nnyen lecsÃsznak;
de talÀlt mÀr Dietz kark´tût, zsebÂrÀt, kanalat, sût egyszer egy rubinokkal kirakott kis
aranypohÀr is elûker¡lt, ´r´m volt n¢zni. (°rdekes mÂdon a kanÀlnak volt a legnagyobb sikere. Mondta Sch´neck, hogy sz¢p eml¢k lesz, ¢s hogy otthon, Spandauban
ezzel eszi majd a levest.)
Szeretn¢nk a leÁrÀsnak ezen a pontjÀn tapintatosak ¢s visszafogottak lenni. Mellûzz¡k Dietz tev¢kenys¢g¢nek r¢szleteit ¢s mesterfogÀsait, valamint arrÂl is hallgatunk,
milyen eredetüek azok a csodaszernek szÀmÁtÂ gyÂgyÀszati term¢kek, amelyek a t´r´k
k¢zen levû erûdÁtm¢nyek visszafoglalÀsa utÀn terjedtek el a szil¢ziai, brandenburgi ¢s
pomerÀniai patikÀkban; az osztrÀk, bajor ¢s Rajna-vid¢ki patikÀkrÂl meg mÀr v¢gk¢pp nem besz¢lve. Nem firtatjuk, mik¢pp lesz lehets¢ges egy ¢vtizeddel k¢sûbb, amikor Dietz egy bÀlnavadÀszhajÂn fog szolgÀlatot teljesÁteni a norv¢g partok ¢s Izland
k´z´tt, hogy a bÀlnazsÁr kiolvasztÀsÀban az egykori seborvos kezdettûl fogva ¡gyesebb-
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nek fog bizonyulni a tapasztalt bÀlnavadÀszoknÀl; sem azt nem k¢rdezz¡k (egy¢bk¢nt
el sem tudnÀnk olvasni), mif¢le arab felirat van kit´r´lhetetlen¡l belefestve minden
ÃtjÀra magÀval vitt imak´nyv¢nek furcsa szÁnü bûrk´t¢s¢be. InkÀbb csak annyit mondunk Dietzrûl, hogy alapjÀban v¢ve jÂlelkü ember, s hogy KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonnyal valÂ talÀlkozÀsa nincs hÁjÀn egyfajta megvilÀgÁtÂ erûnek; mintha meghitt
ismerûs´k lÀtnÀk viszont egymÀst, hosszabb idû utÀn. Pedig ûk most talÀlkoznak elûsz´r ¢s tulajdonk¢ppen utoljÀra; m¢gis, a megvilÀgÁtÂ erû f¢nye a szeretetbûl tÀplÀlkozik.
Dietz a lûportorony robbanÀsa elûtti napon, jÃlius 21-¢n szint¢n ott volt a Feh¢rvÀri
kapu k´rny¢k¢n, ahol a BarkÂczy-huszÀrok visszavert¢k a vÀrbÂl kit´rni prÂbÀlÂ janicsÀrokat. Egy tabÀni baromfiÂl m´g¡l kin¢zegetve szemtanÃja volt a magyarok vit¢zs¢g¢nek. Fûleg egy fiatal tiszt vÁvta ki csodÀlatÀt, aki mindk¢t kez¢ben egy-egy meztelen karddal egymaga tartÂztatott fel hÀrom janicsÀrt, akik ÀgyÃrontÂ szerszÀmokat
cipeltek az egyik vesz¢lyesnek Át¢lt bajor ¡teg fel¢. Ez a bÀtor ifjÃ a k¡zdelem hev¢ben
jÂkora vÀgÀst kapott a bal karjÀra, ahol nem v¢dte pÀnc¢l; a r¢szint elesett, r¢szint
megfutamodott janicsÀrok lÀttÀn elûsietû Dietz maga k´t´zte be a sebet; Ágy a magyaroknak (akiket amÃgy is tovÀbbvez¢nyeltek a Sas-hegy alÀ, ahol a zajokbÂl Át¢lve szint¢n lehetett valami csetepat¢) semmi kifogÀsuk nem volt az ellen, hogy Dietz egy Hass,
vagyis Gyül´let nevü szakaszvezetûvel egy¡tt (aki valÂjÀban hamar megbocsÀtÂ, ked¢lyes ember volt, igazi jÂ cimbora) Àtn¢zze a m¢g pÀrolgÂ holttesteket.
MunkÀja sorÀn Dietznek gyakran tapasztalnia kellett, hogy ¢let ¢s halÀl nem Ãgy
Àll szemben egymÀssal, ahogy azt a r¢gi p¢ldÀzatok vagy a retteg¢ssel telÁtett rem¢nyek
sugalljÀk. LÀtott holtakat, akik percekkel azelûtt m¢g ¢lûk voltak. LÀtta, hogy nincs
mÀr benn¡k ¢let; Àm azt is ¢rezte, hogy az ¢let, amely nincs mÀr benn¡k, m¢g ott van
k´r¡l´tt¡k egy darabig. Finom idegzet¢vel, amely gyakran jellemzû a gyÀva emberekre, fûleg a gyÀvasÀgukat leplezni k¢nyszer¡lûkre, mindannyiszor meg¢rezte azt a
sÃlyos gûzk´rt, amelyet pÀral¢leknek hÁvnak a sztoikus b´lcselûk. EzÃttal is Ágy volt; a
hÀrom janicsÀr f´l¢ hajolva (az egyiket egy kardvÀgÀs harÀntirÀnyban hasÁtotta sz¢t a
gerincoszlopig, a mÀsik kettû nagyjÀbÂl ¢pnek lÀtszott), mintha bel¢fÃrÂdtak volna azok
az ¢szrev¢tlen rezd¡l¢sek, azok az el nem hangzott sÂhajok, amelyek az elmetszett ¢letfonal utolsÂ rostjai voltak; olyannyira, hogy Dietz, noha szÀnalmat vagy r¢szv¢tet nem
¢rzett az ellens¢g irÀnt, kis hÁjÀn fel¡v´lt´tt a k¢ts¢gbees¢stûl. ögy ¢rezte, hideg szÁve
mindjÀrt f¡st´lgû sz¢nn¢ perzselûdik (mint azok a jobb k¢z fel¢ kiÀllÂ gerendav¢gek).
De k´zben dolgozott; ¡gyes k¢zzel, megbÁzhatÂan. Az egyik holttest feltünûen csinos fiÃ volt. Legfeljebb tizenh¢t vagy tizennyolc ¢ves lehetett; m¢g nem serkent a bajsza. Az û k´zel¢ben Dietz k¡l´n´sen erûsnek ¢rezte a gûzburÀt; mintha a tÀvozni k¢nyszerÁtett l¢lek a szokÀsosnÀl is nagyobb erûvel tapadna a test k¡lsû fel¡let¢hez. De
mindjÀrt a k´vetkezû pillanatban ¢szrevett valamit, amibûl meg¢rtette, hogy a sürü
pÀra valÂjÀban az û pÂrusaibÂl t´r fel, ¢s a titkos remeg¢s az û lÀbikrÀiban lakik. Amikor ugyanis f¢lrehajtogatta a fiatal test felsûruhÀzatÀt, majd k¢s¢vel, amellyel a szokÀsos mÂdon a has¡reget akarta megnyitni, kett¢repesztette a fodros inget, lÀtnia kellett,
hogy a holttest igazÀbÂl nûi test; kÀr, hogy erre nem hamarabb j´tt rÀ. Illetve m¢gsem
kÀr, mert mit is tudott volna csinÀlni?
Letette a borotva¢les k¢st (eredetileg borotva is volt, csak ¢ppen hegyesre lett k´sz´r¡lve, ¢s persze meg lett erûsÁtve a nyele), cirÂgatni kezdte a melleket, amelyek
m¢g langyosak voltak; kÀr, hogy nem ¢l. Illetve m¢gsem kÀr, mert akkor nem lehetne
cirÂgatni. Ekkor ¢rte Dietzet a k´vetkezû meglepet¢s: cirÂgatÀs k´zben ¢szlelnie kellett
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valamit, ami egy¢rtelmüen az ¢let jele volt. Arra azonban mÀr nem volt ideje, hogy
meghallgassa a nûi test szÁv¢t, ¢s ily mÂdon szerezzen bizonysÀgot (Hassnak pedig hiÀba szÂlt, mert a szakaszvezetû egy friss lelettel foglalatoskodott, ¢s ¡gyet sem vetett
rÀ; nemhiÀba hÁvtÀk Gyül´letnek): a nûi testhez tartozÂ sz¢ps¢ges arc bÁborv´r´sre
gyulladt, ¢s a lassan sz¢tnyÁlÂ ajkak k´z¡l szavak t´rtek fel, m¢gpedig horvÀtul vagy
valamilyen egy¢b szlÀv nyelven, amelyet a brandenburgi seborvos nem ¢rtett. °s nemcsak nem ¢rtette, de annyira meg is r¢m¡lt, hogy felugrott, ¢s n¢gy vagy ´t l¢p¢st
hÀtrÀlt; eg¢szen addig, amÁg neki nem ¡tk´z´tt egy b´lcs, ´reg k´rtefÀnak, amelyet
m¢g a hÁres OroszlÀn pasa ¡ltetett, mielûtt a selyemzsinÂrt megkapta volna, ¢s amely
id¢n, 1686-ban ¢rlel utoljÀra gy¡m´lcs´t.
Ha a tizenkilencedik szÀzadban Ártuk volna ezt a t´rt¢netet, Ãgy a harmadik meglepet¢st az olvasÂ szÀmÀra tartogatnÀnk, ¢s jÂnak lÀtnÀnk lesz´gezni, hogy a horvÀtul
besz¢lû fiatal nû, akinek a mell¢t jÃlius 21-¢n a szem¡nk lÀttÀra cirÂgatja Dietz, nem
azonos KÀrtigÀmmal. Legk¢sûbb ehhez a pillanathoz ¢rve, k¢nytelenek volnÀnk elÀrulni, hogy a KÀrtigÀm nevü sz¢p t´r´k kisasszony fogsÀgba es¢sekor, 1686-ban m¢g csak
nyolc- vagy kilenc¢ves. FÀjÂ csalÂdÀs, de csakis Ágy ¢rhetj¡k el, hogy t´rt¢net¡nk fûsodrÀnak idej¢n, egy ¢vtizeddel k¢sûbb, kifejlett sz¢ps¢g¢ben tudjon pompÀzni majd.
Egyszersmind azt is bevallanÀnk, hogy a Dietzet lÀngra lobbantÂ, majd jeges r¢m¡letbe taszÁtÂ leÀnyrÂl, esetleg fiatalasszonyrÂl nem tudjuk, kicsoda, sem azt, hogy mi
fog t´rt¢nni vele. Szeg¢ny Dietz ott felejtette a bortova¢les k¢s¢t (¢s amikor majd mÀsnap visszamer¢szkedik, mÀr nem fogja megtalÀlni; soha t´bb¢ nem lesz olyan jÂ k¢se,
mint ez volt)! Ehelyett azt mondjuk el, hogy m¢g ugyanebben a pillanatban a t´r´k
lovassÀg prÂbÀlt kit´rni a vÀrbÂl; Gyül´let szakaszvezetût, aki nem tudta idûben kiszabadÁtani az ujjait a t¢rd¢vel satuba szorÁtott holttest bordÀi k´z¡l, megragadtÀk ¢s
vonszolni kezdt¢k. A k´vetkezû pillanatban t´r´k lovasok bukkantak fel szembûl, a
Sas-hegy felûl is: azon kevesek, akiknek a nagyvezÁr sereg¢bûl siker¡lt Àtt´rni¡k a magyar huszÀrokon ¢s a brandenburgiakon; mire a vÀrbeli szpÀhik megfordultak, ¢s
Hasst m¢g mindig magukkal vonszolva, diadalordÁtÀssal zÃdultak be a Feh¢rvÀri kapun, amely a nagyvezÁr lovasait kergetû (a Sas-hegy alÂl tehÀt ism¢t visszakanyarodÂ)
BarkÂczy-huszÀroknak ¢ppen az orra elûtt csapÂdott le. Ha Dietznek hihet¡nk (mÀrpedig û nem szokott ilyen dolgokban valÂtlant ÀllÁtani) ´sszesen v¢g¡l is tÁz vagy tizenk¢t szpÀhinak siker¡lt az ostromzÀron kÁv¡lrûl Àtjutnia; a hadt´rt¢n¢sz Ãgy fogalmazna, hogy: az akciÂ katonai fontossÀgÀt nagyban fel¡lmÃlta a l¢lektani hatÀs.
Annak, hogy Dietzet sem a szpÀhik, sem a nyomukban vÀgtatÂ BarkÂczy-huszÀrok
nem vett¢k ¢szre, k¢tf¢le magyarÀzata k¢pzelhetû el. Vagy az, hogy a r¢m¡lettûl ¢s a
helyszÁnt elhagyni k¢sz¡lû holt lelkektûl elhalvÀnyodva lÀthatatlannÀ vÀlt (amit nem
hisz¡nk, illetve nehezen tudnÀnk ´sszeegyeztetni a leÁrÀs belsû felt¢teleivel); vagy az,
hogy az arnÂt kocsmÀros, aki a k´rtefÀra gondot viselt, amÁg csalÀdjÀval egy¡tt be nem
k´lt´z´tt a vÀrba (ahol majd szeptember 2-Àn hiÀba mutatja a nyakÀban f¡ggû keresztet, azt egy k¢z onn¢t let¢pi), az arnÂtok szokÀsa szerint fejmagassÀgban bemeszelte a
fa t´rzs¢t, Ágy v¢dekezv¢n a hernyÂk ellen, s Ágy a brandenburgi seborvos falfeh¢rre
sÀpadt arcÀval, s´t¢tsz¡rke ruhÀzatÀval ¢szrev¢tlen maradt.
Szeptember elsû het¢ben ez a k´rtefa mÀr meg volt n¢mileg t¢pÀzva, de a tetej¢n,
ahol nem voltak let´rdelve a gallyak, m¢g aranylott a gy¡m´lcs. Egy ilyen puhÀra ¢rlelt illatos k´rt¢t tartott Johann Dietz a kez¢ben, amikor v¢gigjÀrtam az egyik utcÀt,
mÀr nem is eml¢kszem, hogy melyik utca volt (talÀn a mai TÀncsics MihÀly utca), ¢s
egy f¢lig-meddig romba dûlt ¢p¡letnek a Duna folyamra n¢zû hÀtsÂ szobÀjÀban sokat
Ág¢rû holttestek hevertek lÀbam elûtt. ¹lt´z¢k¡k maradvÀnyaibÂl ¢s egy¢b k¡lsû je-
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lekbûl Át¢lve elûkelû asszonyok ¢s gyermekek voltak, s a halÀlt okozÂ kardvÀgÀsok, illetve szÃrÀsok lÀthatÂan s¢rtetlen¡l hagytÀk mindegyik¡k has¡reg¢t. Emiatt kerekedû sz¢les jÂkedvemet azonban riadalom keserÁtette meg, tudniillik az egyik asszonyi
d´gtetemben, amelynek szÀjÀbÂl darazsak ¢s legyek szÀlltak fel d¡b´rgû l¢pteim hallatÀn, rÀismertem arra a tizenh¢t vagy tizennyolc esztendûs leÀnyra, akit folyÂ ¢v jÃlius
huszonegyedik¢n, a lûportorony robbanÀsa elûtti napon ´nhibÀmon kÁv¡l fiÃnak ¢s
halottnak n¢ztem, mÁg a k¢zzelfoghatÂ k´r¡lm¢nyek jobb belÀtÀsra nem t¢rÁtettek.
çm ha sz¢pnek lÀttam is akkor, most minden tulajdonsÀgot rÀ lehetett volna ruhÀzni, csak ezt nem; k¢ts¢gkÁv¡l mÀr oszlÀsnak indult. Velem sz¡letett ÂvatossÀgomnÀl
fogva m¢gis ¢ltem a gyanÃperrel: ha egy Ázben k¢pes volt feltÀmadni vizsgÀlÂdÂ kezem
k´z´tt, mi¢rt ne volna k¢pes ily mer¢nyletre mÀsodÁzben is, halÂ poraibÂl? (BÀr ami
lÀbam elûtt hevert, azt pornak nem nevezn¢m.) Ha most bosszÃbÂl, ami¢rt a mieink
erûszakot vettek rajta (mert lÀthatÂan ez is megt´rt¢nt), most, a temetetlen holtak büv´s erej¢n¢l fogva, szeg¢ny magamat k¢nyszerÁt akaratom ¢s a term¢szet ellen¢ben
vele pÀrosodnom?
S mindjÀrt abban a pillanatban, amikor mindez megfordult izzadsÀgtÂl csepegû fejemben, ÂvatossÀgom r¡gyei eszelûs r¢m¡lett¢ lombosodtak: tudniillik mocorgÀs hallatszott a sarokbÂl, ¢s Ágy szÂltam szeg¢ny magamhoz, lÀtod-e, Johann, itt fekszik û,
de amott mocorog! Nemcsak a holt l¢lektûl kellett f¢ln¡nk, hanem a holttesteket ¢s a
d´gl´tt lovakat marcangolÂ kutyÀk is mind megvesztek; de m¢g a patkÀnyok is, ha
kinyÃjtÂztunk az ¢ji s´t¢tben, Ãgy haraptak bele kinyÃjtott kez¡nkbe (sût n¢mely tÀrsunknak az orrÀt vagy a f¡l¢t is elrÀgtÀk), mintha ûk volnÀnak hivatva megfizetni gaztetteink¢rt. AnnÀl nagyobb volt szÁvemben az ´r´mre fordulÂ megk´nnyebb¡l¢s, midûn lÀttam (ugyanis ´sszeszedtem a bÀtorsÀgomat ¢s odal¢ptem), hogy: a sarokban
csak egy kislÀny mocorog, lehetett h¢t- vagy nyolcesztendûs.
Jelekkel ¢rt¢s¢re adtam, hogy: nem bÀntom, ¢s hogy: bÀtran elûj´het. Mi t´bb, m¢g
a k´rt¢met is a kez¢be nyomtam, pedig ez ¢ppen abban a pillanatban hullott k´sz´nt¢sre emelt kalapomba, midûn a bajorok für¢szelni kezdt¢k a szÀmomra hat h¢ttel
ezelûtt mened¢ket nyÃjtÂ k´rtefa t´rzs¢t; ejnye, de r¢gen is volt az mÀr! °s a kislÀny,
an¢lk¡l, hogy akÀr a nev¢t is elÀrulta volna (egy¢bk¢nt KÀrtigÀmnak hÁvjÀk, ¢s ha jÂl
szÀmÁtom, lagalÀbb k¢t napja nem evett, nem ivott), oly hangosan kezdte sz¡rcs´lni a
puha gy¡m´lcs´t, hogy Johann Dietz brandenburgi seborvosnak megemelkedett a
gyomra, ¢s vacogni kezdett a foga.
Ha Johann Dietz brandenburgi seborvosrÂl szÂlna ez a t´rt¢net, Ãgy minden bizonnyal azt is elbesz¢ln¢nk, hogy jÃlius 21-¢n, a lûportorony robbanÀsa elûtti napon,
amikor Dietz falfeh¢rre sÀpadt arcÀt ¢szrev¢tlenn¢ tette a bemeszelt fat´rzs, valaki
m¢giscsak ¢szrevette a seborvost: az a fiatal magyar tiszt, akit f¢lÂrÀval ezelûtt k´t´z´tt
be Dietz. Most meglÀtja Dietzet, odal¢p hozzÀ (mert az elûbb mÀr leszÀllt a lovÀrÂl),
¢s mutatja, hogy a bal karjÀn Àtv¢rzett a k´t¢s. T¢gy jÂt velem, borb¢ly uram, k´t´zd
Ãjra, nem kÁvÀnom ingyen. Dietz nem is eml¢kszik rÀ, hogyan k´t´zte Ãjra a fiatal
magyart, akinek a nev¢t sem tudja (k¡l´nben azt mondtÀk nekem, hogy û volt a szatmÀri fûispÀn fia, k¢sûbb ÀllÁtÂlag elesett valahol Szeged k´rny¢k¢n). ý csak azt lÀtja,
hogy a magyar csillag mÀr tÀvozÂban, jobb k¢zrûl k´tûf¢ken vezeti lovÀt, lecs¡ngû bal
karjÀn feh¢rlik a friss k´t¢s; ¢s az û, Dietz bal kez¢ben egy ez¡stp¢nz langyosodik a
jÂl v¢gzett munkÀ¢rt.
Csakhogy ennek a p¢nznek nem tud ´r¡lni. S nem tud ´r¡lni annak sem, hogy
amikor kit¢pi egy eg¢sz f¡rt hajÀt, lÀthatja: kÀr volt aggÂdnia, nem ûsz¡lt meg a r¢-
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m¡lettûl, amelybûl m¢g csak most kezd ocsÃdni. Az¢rt nem tud ´r¡lni, mert ä mondjuk meg nyÁltan ä valami b¡d´set ¢rez, ¢s m¢g ugyanebben a pillanatban valami nedves hideget is; amibûl meg kell ¢rtenie, hogy ijedt¢ben teleszarta a nadrÀgjÀt, m¢g
amikor j´ttek a t´r´k´k, de csak most veszi ¢szre, ¢s azÂta mÀr kihült. Ha Dietzrûl
szÂlna ez a t´rt¢net, elkÁs¢rn¢nk ût a Duna-partra mosdani; vele egy¡tt hajolnÀnk a
vÁz f´l¢, s lÀtnÀnk hideg verejt¢ktûl csillogÂ arcÀt a vÁzt¡k´rben. Nem lenn¢nk sem
tapintatosak, sem visszafogottak: szem¡gyre venn¢nk az ¡r¡l¢ket is, amely nemr¢g
hagyta el a gyÀva borb¢ly senki Àltal hosszÀban fel nem hasÁtott beleit. Kis kem¢ny
darabkÀkat lÀtnÀnk benne, s lÀtnÀnk azt is, amint a seborvos lemosogatja ûket a Duna
viz¢ben, hogy: azok bizony drÀgak´vek, megannyi gy¢mÀnt, rubin, smaragd ¢s topÀz.
Egy eg¢sz mar¢knyi kincset szedne ´ssze Dietz mester a nadrÀgjÀbÂl; ha rÂla szÂlna
ez a t´rt¢net, hagynÀnk t´prengeni, honn¢t is ker¡lt mindez a hasÀba. ögy int¢zn¢nk,
hogy ne j´jj´n rÀ soha.
S ha KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonyrÂl szÂlna ez a t´rt¢net, Ãgy aligha mulasztanÀnk el beavatni az olvasÂt, mif¢le tr¢fÀkat eszeltek ki megpillantÀsakor a brandenburgi tisztek (a legenyh¢bb m¢g az volt, hogy: vajon Dietz ezt az ¢rt¢ktÀrgyat is ugyanolyan helyrûl ¢s mÂdon szerezte, mint a t´bbit?); mik¢ppen szerette volna Sch´neck
alezredes a kanalÀval egy¡tt hazavinni Spandauba; mik¢pp nyerte el Sch´necktûl
KÀrtigÀm sz¢p t´r´k kisasszonyt Weiler ezredes, az erûd parancsnoka, r¢szben kockÀn
¢s kÀrtyÀn, r¢szben fenyeget¢sekkel, mondogatva: jÂ lesz csel¢dnek, aztÀn ´t-hat ¢v
mÃlva jÂ lesz egy¢b dolgokra is. Amivel m¢g mindig jobban jÀr, mint mondjuk, ha
Velenc¢bûl vagy GenovÀbÂl jutna Londonba, annak is a Drury Lane nevezetü hÁrhedt
utcÀjÀba.
Aki a huszadik szÀzad v¢g¢n Berlinben jÀr, ¢s kiszÀll a 7-es U-Bahn utolsÂ elûtti
ÀllomÀsÀn, a spandaui citadellÀnÀl, az v¢gigjÀrhatja azokat a szobÀkat, ahol KÀrtigÀm
sz¢p t´r´k kisasszony ¢lete legboldogabb ¢veit t´lt´tte volna, s ahonn¢t minden bizonnyal (mint Brandenburgba vetûdû sorstÀrsai, p¢ldÀul a magas polcra jutÂ Friedrich Ali Hassan vagy Christian Georg Mehmed von K´nigtreu vagy a MadonnÀt festû
Anton Schoonjannak modellt ÀllÂ Sophia Henriette Zollin-Zulima) Àtker¡lt volna a
vÀlasztÂfejedelem, k¢sûbbi porosz kirÀly udvarÀba, ahol k´zkedvelts¢gnek ´rvendett
az immÀr vesz¢lytelenn¢ vÀlt napkelet, ¢s ahol Andreas Schl¡ter udvari szobrÀsz javÀban dolgozott azon a huszonk¢t eltorzult arcÃ fejen, amelyek haldoklÂ t´r´k harcosokat kellett, hogy ÀbrÀzoljanak, ¢s amelyekbûl n¢hÀny m¢g ma is lÀthatÂ a berlini
FegyvertÀr, magyarul CajthÀz udvarÀn; KÀrtigÀm bizonyÀra szÁvbemarkolÂ ¢s l¢legzetelÀllÁtÂ r¢szleteket mes¢lt volna a brandenburgiak szerepl¢s¢rûl a Buda elest¢t k´vetû napokban, Ãgyhogy a kivÀlÂ szobrÀsz m¢g elrettentûbbre tudta volna formÀlni a
kocsiker¢k nagysÀgÃ arcokat, mint amilyenn¢ formÀlta ûket, ha KÀrtigÀm eljutott volna Brandenburg tartomÀnyba; csakhogy nem jutott el, mert Weiler ezredes fertûz´tt
vizet ivott a DunÀbÂl, ¢s meghalt.
Isten megprÂbÀlta az ´r´m´t ¢s a fÀjdalmat ´sszeolvasztani egy eg¢ssz¢, de mert
ez nem siker¡lt (ha egyÀltalÀn elgondolhatÂ, hogy Istennek nem siker¡l valami), ez¢rt
fogta ¢s a farkuknÀl fogva ´sszek´t´tte ûket. Elbesz¢l¢s¡nk az ´sszek´t´tt farkaktÂl
halad az egyik vagy mÀsik fej fel¢, majd visszafordul, ¢s Ágy tovÀbb. KÀrtigÀm, sz¢p
t´r´k kisasszonyrÂl, akit Johann Dietz megtanÁtott az ostÀblÀra, sût a perzsa kirÀly-vez¢r jÀt¢kra is, akit azonban, egy¢b ¢rt¢ktelen foglyokkal egy¡tt, fejenk¢nt egy forint
hÃsz d¢nÀron vÀsÀrolt meg Pfeffershoven generÀlis, Buda frissen kinevezett parancsnoka (tûle viszont nem sokkal k¢sûbb grÂf Schallenbergnek, a haditanÀcs eln´k¢nek
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tulajdonÀba ment Àt, akivel pedig talÀlkozunk m¢g): KÀrtigÀmrÂl Ãgy tesz¡nk, mintha
elfeledkezn¢nk.
Ha odavezetn¢nk a helyszÁnre az olvasÂt, egy pillanatra k¢nytelenek volnÀnk elengedni a kez¢t, hogy a szem¡nkh´z kaphassunk: por ment a szem¡nkbe. Alig lÀtunk.
Annyit lÀtunk 1686-bÂl, hogy valaki a vÁz f´l¢ hajol: talÀn Dietz, aki m¢g mindig mosakszik, vagy Weiler, akinek ¢g a gyomra, ¢s aki hüsÁtû gyanÀnt nyeli a halÀl zavaros
viz¢t. Magunk is a vÁz f´l¢ hajolunk, hogy szemben¢zz¡nk a t¡k´rk¢ppel (vagy akÀr,
hogy kimossuk a szem¡nket), s akkor lÀtnÀnk, hogy ez nem a Duna vize.
Nem bizony.
Ezek a szûke Tisza habjai, miknek megengedn¢nk (hÁven romantikus hajlandÂsÀgainkhoz), hogy egy hely¡tt v´r´sre szÁnezûdjenek. Veterani egys¢gei, k´zt¡k a BarkÂczy-ezred (¢s az annak fontos kieg¢szÁtû r¢sz¢t k¢pezû SzatmÀr vÀrmegyei lovassÀg)
egy hÂnappal Buda elfoglalÀsa utÀn, 1686. oktÂber elej¢n ¢rkezett Szeged alÀ. Az elsû
h¢t az ostrommüvek ki¢pÁt¢s¢vel telt el, s idûvesztes¢get okozott az aknÀszok ¡gyetlens¢ge is. HÀrom aknÀt hatÀstalanÁtottak a v¢dûk; a negyediket siker¡lt ugyan felrobbantani, csakhogy ez nem a vÀrfalat, hanem az ostromsÀncot rongÀlta meg, sokakat
meg´lve, m¢g t´bbet megsebesÁtve a mieink k´z¡l, s fûleg leÁrhatatlan zürzavart keltve
tÀborunkban. Ha ekkor ¢rkezik felmentû sereg Szeged alÀ, vagy akÀr ebben a pillanatban egyszerre indÁtanak kit´r¢st a barbÀrok az erûdÁtm¢nybûl ¢s az akkor m¢g kez¡k´n l¢vû alsÂvÀrosbÂl, Ãgy az ostrom sz¢gyenletes kudarccal v¢gzûdhetett volna;
¢pp el¢g bizonytalansÀgot okozott az is, hogy az ostrom parancsnokÀt, a t¢vesen szÀmÁtott robbantÀs helyszÁn¢re sietû Lavergne tÀbornokot az erûdÁtm¢nybûl puskÀval
meglûtt¢k. Igaz, hogy a s¢r¡l¢s nem lÀtszik sÃlyosnak, de mÀr mÀsnap ¢let ¢s halÀl
k´zt lebegett; ¢s SzulejmÀn nagyvezÁr csak azutÀn szÀnta rÀ magÀt a felmentû sereg
Ãtba indÁtÀsÀra P¢tervÀradrÂl, hogy hÁrt kapott Lavergne tÀbornok halÀlÀrÂl, ezt k´vetûen mÀr csak arra vÀrt (s addig a Lavergne hely¢be l¢pû Wallis ezredes helyreÀllÁtotta az ostromsÀncot, Strozzi grÂf katonÀi pedig elfoglaltÀk az alsÂvÀrost), hogy a halÀlhÁrt Ãjabb k¢mjelent¢sek is megerûsÁts¢k.
Ma van 1686. oktÂber 15. Kora d¢lutÀnra jÀr az idû; a nap, ha nyugat fel¢ fordulunk, hÀttal a TiszÀnak, m¢g ¢ppen a fÀk sÀrgulÂ koronÀja f´l´tt lebeg. Veterani tÀbornokot Wallis ezredes tegnapelûtt indÁtotta ZentÀra, hogy itt prÂbÀlja feltartÂztatni
a P¢tervÀrad felûl k´zeledû barbÀr sereget, amelynek t´r´k ¢s tatÀr elûosztagai, megbÁzhatÂ hÁrek szerint, mÀr el is foglaltÀk a falut. Ezeket az elûosztagokat Veterani regimentjei m¢g reggel visszakergett¢k a faluba, inn¢t azonban nem szorÁtottÀk ki ûket,
mert a mÀsik irÀnybÂl vÀrhatÂ volt a barbÀrok der¢khadÀnak ¢rkez¢se. Mire mindezt
elmagyarÀzzuk, a szÀradÂ lombok f´l´tt egyszerre csak elhomÀlyosul a nap, s meg¢rtj¡k azt is, mi¢rt van annyira tele a szem¡nk porral, hogy alig lÀtjuk azt, ami a k´vetkezû
percekben t´rt¢nni fog.
Nem lÀtjuk SzulejmÀn nagyvezÁrt, aki pedig ott szÀguld a porfelhûben, tizen´tezer
fûnyi lovassÀg ¢l¢n; nem lÀtjuk Veteranit, aki a kiszÀradt mederbe hÃzÂdÂ regimentek
balszÀrnyÀn Àll, ahonn¢t jÂl Àttekinthetn¢ az eg¢sz terepet, ha azt nem burkolnÀ be a
porfelhû; s nem lÀtjuk a BarkÂczy-ezredet, sem a kieg¢szÁt¢s¡l hozzÀrendelt vÀrmegyei band¢riumot, amely legalÀbb annyira vakmerûen, mint amennyire a kapott parancshoz hÁven, szemberohan a sokszoros tÃlerûvel, s k´zvetlen k´zelrûl ki-ki els¡tve
pisztolyÀt, siker¡l megtorpantaniuk az ellens¢get, an¢lk¡l, hogy a t´r´k´k ä szint¢n
a porfelhû miatt ä pontosan fel tudnÀk m¢rni, kivel van dolguk.
Csakis ezzel magyarÀzhatÂ, hogy az eg¢sz t´r´k sereg hÀtrÀlni kezd, majd oldalra
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kanyarodik, ¢s elvonul szÀz´tven vagy k¢tszÀz l¢p¢snyire a Veterani Àltal kiszemelt
m¢lyed¢s elûtt. Mire Veterani, egy-egy svadront rendelve a jobb- ¢s a balszÀrny fedez¢s¢re, a lauremburgi ¢s a badeni ezreddel oldalba tÀmadja az ellens¢get; ezt azonban
sajnos nem lÀtjuk. SzÀmÁt rÀ, hogy az ellens¢ges t¡z¢rs¢g most fog mük´d¢sbe l¢pni;
csak mi nem lÀthatjuk a SzulejmÀn Àltal hozott ÀgyÃkat, szÀm szerint hÃszat, amelyeket a lassan visszahÃzÂdÂ, majd hirtelen k¢tfel¢ hÃzÂdÂ lovashad m´g´tt ÀllÁtanak fel
a t´r´k t¡z¢rek, k´zt¡k a hÁres Genovai Husszein aga, aki nemr¢g tisztÀzta magÀt ama
gyanÃ alÂl, hogy Ãjdons¡lt renegÀt l¢v¢n, ¡res bombÀkat lûd´z a gyaurokra. SzulejmÀn hÃsz ÀgyÃjÀt egyszer, ha siker¡l els¡tni (ezt is csak halljuk); mire meglÀtjuk az
ÀgyÃkat, mÀr zsÀkmÀnyul vannak ejtve, Genovai Husszeinnel ¢s t´bb szÀz fogolytÀrsÀval, tovÀbbÀ zÀszlÂkkal ¢s paripÀkkal egy¡tt. De nemcsak a porfelhû miatt neh¢z
rÂla szÀmot adnunk, milyennek lÀtjuk a zentai csatÀt, hanem az¢rt is, mert mÀst-mÀst
¢szlel¡nk belûle jobb ¢s bal szem¡nkkel.
Jobb szem¡nkkel azt lÀtjuk, hogy: a zentai gyûzelem kivÁvÀsÀban egyik fû t¢nyezû
a BarkÂczy-ezred vit¢zs¢ge volt, ¢s hogy: a BarkÂczy-ezredben is legvit¢zebb volt a
SzatmÀr vÀrmegyei band¢rium kapitÀnya, KÀrolyi IstvÀn. Vakmerû elszÀntsÀggal rohan az ellens¢g t´meg¢be. Minden oldalrÂl k´r¡lfogjÀk, û azonban kereszt¡lvÀgja magÀt rajtuk; s´t¢t pej lovÀn visszavÀgtat a magyarok k´z¢, de nem tudja t¡rtûztetni magÀt: Ãjabb rohamra indul.
Bal szem¡nkkel viszont azt lÀtjuk, hogy: a szegedi hadmüvelet Buda visszafoglalÀsÀnak egyik fontos mell¢kesem¢nye, s ennek egy nem l¢nyegtelen kieg¢szÁtû mozzanata a zentai csata. Veterani hadteste az ostromlÂ had l¢tszÀmhiÀnyÀnak pÂtlÀsa v¢gett
rendeltetik Szeged alÀ; e pÂtlÀs pÂtlÀsa a BarkÂczy-ezred, ¢s a SzatmÀr vÀrmegyei band¢rium a pÂtlÀs pÂtlÀsÀnak pÂtlÀsÀra szolgÀl. KÀrolyi IstvÀn halÀlt megvetû bÀtorsÀggal harcol a csatamezûnek a falu fel¢ esû r¢sz¢n, mik´zben a k¡zdelmet a tÃlsÂ sz¢len
d´ntik el a badeni ¢s a lauremburgi zÀszlÂaljak. Most szÂlalnak meg az ÀgyÃk, f¢lelmetes b´mb´l¢ssel, amely fûleg akkor f¢lelmetes, ha nem tudjuk, hogy t´bbsz´r mÀr
nem tudja els¡tni ûket Genovai Husszein aga, aki a birtokÀban levû gyutacsokkal igazolni tudja majd, hogy mindv¢gig ¡res bombÀkat lûtt ki a kereszt¢nyekre, s erre valÂ
tekintettel hadm¢rn´k-alezredesk¢nt szolgÀl tovÀbb a csÀszÀri seregben, Pietro Guadagni n¢ven. PuskaropogÀs hallatszik a kiszÀradt meder felûl; a tÃlsz¢len kavarodÀs
tÀmad, amelynek oka egyelûre nem tudhatÂ. KÀrolyi IstvÀn most indul Ãjabb rohamra, pontosabban (legalÀbbis Ágy lÀtjuk bal szem¡nkkel) a szatmÀri lovasok ¢l¢n a
visszahÃzÂdÂ, majd futÀsnak eredû t´r´k´k egyik csoportjÀt kergeti.
Csakhogy a falu hÀzai k´z¡l, amelyek idûk´zben kigyulladtak, ebben a pillanatban
t´rnek elû az eddig ott rejtûzk´dû t´r´k´k ¢s tatÀrok (vagy az¢rt, hogy belevess¢k magukat a k¡zdelembe, vagy hogy majd egy¡tt menek¡ljenek SzulejmÀn percek mÃlva
rendetlen¡l szaladni kezdû fûsereg¢vel); ¢s KÀrolyi IstvÀnt, aki sarkantyÃba kapta lovÀt, s Ágy nyolcvan- vagy szÀzl¢p¢snyire megelûzte a t´bbi szatmÀriakat, a megperzselt
ruhÀjÃ barbÀrok vÀratlanul bekerÁtik, ¢s minden oldalrÂl nekirontanak.
Ha KÀrolyi IstvÀnrÂl szÂlna ez a t´rt¢net, Ãgy mÀr az elûzû fejezetben szÁnre kellett
volna l¢ptetn¡nk rokonÀt ¢s gyermekkori jÂ barÀtjÀt, Sennyei IstvÀnt, akivel egy¡tt
nevelkedett KassÀn a jezsuita rendhÀzban, Kassa kuruc megszÀllÀsa utÀn pedig SÀrospatakon, BÀthory ZsÂfiÀnÀl; mindenki csak Ãgy emlegette ûket, hogy: a jobb IstÂk
meg a bal IstÂk. A jobb IstÂk hÀrom ¢vvel fiatalabb volt, m¢gis mindig û jÀrt el´l, ¢s
û mondta meg, mibe fogjanak; a bal IstÂk pedig hÁven k´vette ût, legfeljebb csak ÂvatossÀgbÂl ajÀnlott egy-egy kisebb mÂdosÁtÀst. P¢ldÀul hogy: jÂ, jÂ, menjenek el ¢jjel a
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temetûbe, de ne a k´zep¢n bÃjjanak el, hanem a sz¢l¢n, az ÀroknÀl, ahol a gonosztevûk
vannak elkaparva; az tulajdonk¢ppen m¢g f¢lelmetesebb is. Vagy hogy: jÂ, jÂ, k¢rj¡k
el a RozsnyÂrÂl ¢rkezû mesterleg¢nyek ruhÀjÀt, ¢s menj¡nk el a vargÀk mulatsÀgÀra,
de a magunk¢t addig se adjuk nekik oda, Ágy annÀl jobban fogunk mulatni. ElmondanÀnk, hogy a bal IstÂk, noha ûszint¢n tisztelte s magÀnÀl t´bbre becs¡lte a mÀsikat,
ez ûszinte ¢rz¢s ellen idûnk¢nt m¢giscsak fellÀzadt; az ilyen csendes lÀzadÀsokat pedig
hirtelen ´sszez´rd¡l¢sek, kÁnos eml¢küek k´vett¢k; ezek azonban mindannyiszor ´lel¢ssel v¢gzûdtek, s Ágy mindig helyreÀllt a b¢ke ¢s a barÀtsÀg, valamint egyik r¢szrûl a
nagyrabecs¡l¢s, amely annÀl forrÂbb szeretettel talÀlkozott a mÀsik r¢szrûl.
így t´rt¢nt akkor is (pedig ez egyszer nem sok hiÀnyzott, hogy halÀlos ellens¢gekk¢
vÀljanak), amikor ugyanannak a leÀnynak, JÂsika Juditnak kezdtek udvarolni, aki
nemcsak hÁresen sz¢p volt, ¢s jÂ eml¢kezetü csalÀdbÂl szÀrmazott, hanem az akkori
viszonyokhoz m¢rten vagyonosnak is szÀmÁtott: apja, JÂsika MihÀly (akirûl azt mondogattÀk, hogy: a àjÂf¢le JÂsikÀkÊ k´z¡l valÂ, Ágy akarva ût megk¡l´nb´ztetni a t´bbi
JÂsikÀtÂl) KûvÀr vid¢k¢n ¢s Belsû-Szolnok vÀrmegy¢ben adott volna jÂszÀgokat vele
hozomÀnyul; tovÀbbÀ lettek volna birtokai Bihar vÀrmegy¢ben, Sz¢kelyhÁdon ¢s DiÂszegen is, ez a ter¡let azonban t´r´k fennhatÂsÀg alatt Àllt, ¢s Ãgy lehetett hinni, hogy
a hÂdoltsÀg m¢g ¢vszÀzadokig fennmarad; a JÂsika leÀny tehÀt v¢g¡l is m¢gsem volt
annyira vagyonos, mint elûsz´rre gondolni lehetett. Vagy ez¢rt, vagy mÀs miatt (p¢ldÀul mert JÂsika Judit hamarosan f¢rjhez ment Koncz BoldizsÀrhoz, akitûl hat hÂnappal az esk¡vû utÀn leÀnygyermeke sz¡letett): a jobb IstÂk meg a bal IstÂk ezÃttal
is eltemette a nagy haragot. Azt mondtÀk: ha mÀr kivontam kardomat, inkÀbb ontom
a pogÀnynak v¢r¢t, mintsem ¢des atyÀmfiÀ¢t.
így t´rt¢nt, hogy a SzatmÀr vÀrmegyei band¢riumnak, amelyet BarkÂczy Ferenc
m¢g a harcok elûtt jÂnak lÀtott k¢t r¢szre osztani, k¢t kapitÀnya volt, KÀrolyi IstvÀn
¢s Sennyei IstvÀn. Egy¡tt vettek r¢szt Buda ostromÀban, ¢s 1686. oktÂber 15-¢n mindketten ott voltak a zentai csatamezûn. S ha a mi szem¡nket elhomÀlyosÁtja is a porfelhû,
Sennyei szerencs¢re hozzÀszokott az ilyesmihez, neki szeme sem rebbent. Ezzel a k¢t
szem¢vel lÀtta, hogy KÀrolyi IstvÀnt k´r¡lveszi az ellens¢g, ¢s hogy: tusa k´zben egy
szpÀhi dzsidÀt emel rÀ, ¢s hogy: KÀrolyi IstvÀn àJaj nekem, odavagyok!Ê, Ágy kiÀltva
lezuhan a lovÀrÂl; ¢s akkor lÀtva, hogy hiÀbavalÂ minden rem¢nys¢g, otthagytam szeg¢ny jÂ KÀrolyi IstvÀnt, ¢s dolgaimhoz lÀttam akkori Àllapotom ¢s hivatalom szerint.
Akkor tovÀbb is üzv¢n az ellens¢get, ¢ppen utolja fel¢ a harcnak, magam is a pogÀnyok
k´z¢ elegyedv¢n, csaknem olyanformÀn jÀrtam, mint szeg¢ny jÂ KÀrolyi IstvÀn: noha
Isten megtartott, de neh¢z sebbe estem, Ãgyhogy szeg¢ny jÂ Sennyei IstvÀn lÀzas ´nkÁv¡letben hÀnykolÂdott egy ÀllÂ h¢ten Àt. HiÀba k¢rdezt¢k, mi t´rt¢nt rokonÀval ¢s
kapitÀnytÀrsÀval, mit lÀtott ¢s mit gondol: meghalt-e, vagy talÀn ¢l m¢g, ha fogsÀgba
esett is?, szeg¢ny jÂ Sennyei IstvÀn meg sem hallotta a k¢rd¢seket, k¡l´nben is KÀrolyi
IstvÀn zuhanÀsÀt oly k´zelrûl n¢ztem ¢s lÀttam, hogy lehetetlen volt szememnek megcsalatkoznia; mert alkalmas ideig hadat vÀgtam a pogÀnyok k´z¢ segÁts¢g¢re, csak reÀ
l¢v¢n egyed¡l gondom akkor, ¢s noha azt nem lÀttam, hogy meghalt volna, de lehetetlennek Át¢lem gyÂgyulÀsÀt azon dzsidaszÃrÀsbÂl.
így adtuk volna elû azt, amit nem lÀttunk, ha a tizenkilencedik szÀzadban Ártuk
volna ezt a t´rt¢netet. De mivel t´rt¢net¡nk a huszadik szÀzad legutolsÂ ¢veiben talÀlta
meg elbesz¢lûj¢t, nek¡nk mÀr csak annyi feladat jutott, hogy r´viden szÂt ejts¡nk a
zentai csatÀt k´vetû napokrÂl ¢s n¢hÀny olyan k´r¡lm¢nyrûl, amelyre vissza kell majd
utalnunk a k¢sûbbiek sorÀn.
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Ung vÀrmegye fûispÀnja, egyszersmind Felsû-MagyarorszÀg akkori fûhadbiztosa,
BarkÂczy Ferenc ÃgyszÂlvÀn fiak¢nt szerette KÀrolyi IstvÀnt, nemcsak ennek vit¢zs¢ge
¢s ¢l¢nk, nyÁlt ked¢lye miatt, ¢s nemcsak az¢rt, mert az apjÀt, KÀrolyi LÀszlÂt jÂ barÀtjÀnak tekinthette (n¢gy ¢vvel ezelûtt egy¡tt voltak k¢nytelenek behÂdolni Th´k´lynek, ¢s egy¡tt t¢rtek vissza, mindketten szÁves ´r´mest, a kirÀly hüs¢g¢re), hanem
az¢rt is, mert az volt a megmÀsÁthatatlan szÀnd¢ka KÀrolyi LÀszlÂnak (aki gondolhatott
volna csak ´nmagÀra, midûn audienciÀra bocsÀttatott ûfels¢ge szÁne el¢, û azonban
igazolta BarkÂczy Ferenc szerepl¢s¢t is Th´k´ly uralma idej¢n, s Ágy a feled¢s jÂt¢kony
fÀtyla borult arra a lÀtogatÀsra, amelyet BarkÂczy hÀrom ¢vvel ezelûtt, 1683 nyarÀn,
Th´k´ly kÁs¢ret¢ben tett a nagyvezÁrn¢l Esz¢ken, ¢s amelynek sorÀn a magyar vend¢gek rÀbesz¢lt¢k az akkori nagyvezÁrt, a k¢sûbb emiatt megfojtott Kara MusztafÀt
B¢cs ostromÀnak azonnali megindÁtÀsÀra), hogy idûsebbik fiÀt k¢t ¢v mÃlva BarkÂczy
Ferenc unokahÃgÀval, a most m¢g csak tizen´t esztendûs KrisztinÀval hÀzasÁtja ´ssze.
így mÀr igazÀn ¢rthetû, hogy BarkÂczy szerette KÀrolyi IstvÀnt (ahogyan szeretni
fogja KÀrolyi LÀszlÂ utolsÂ fiÀt, a gyakran betegeskedû, fejletlennek ¢s gyÀmoltalannak lÀtszÂ SÀndort is, aki majd k¢t ¢v mÃlva, 1688-ban mintegy a bÀtyja helyett veszi
feles¢g¡l BarkÂczy KrisztinÀt), ¢s nem egyszerüen csak szerette, hanem jobban szerette, mint a mÀsik IstvÀnt, Sennyeit. (Valami r¢gi peres ¡gye is volt a Sennyei csalÀddal.) Ha û vÀlaszthatta volna meg, hogy a k¢t IstvÀn k´z¡l melyik hulljon el a csatamezûn, ¢s melyik ¢ljen tovÀbb, Ãgy minden bizonnyal IstvÀnt, mÀrmint KÀrolyit r¢szesÁtette volna a tÃl¢l¢s jÂt¢tem¢ny¢ben; persze csak az¢rt, mert kiprÂbÀlt hüs¢gü,
r¢gi katona l¢v¢n, a hûsi halÀlt majdnem annyira becs¡lte, hacsak nem t´bbre, mint
az ¢letet. De hÀt nem az û kez¢ben volt a d´nt¢s, melyik csillag hulljon le, s melyik
ragyogjon vagy hunyorogjon tovÀbb.
így legalÀbb, ha mÀst nem, szeretett volna bizonyossÀgot szerezni KÀrolyi IstvÀn
sorsÀrÂl, akit az û kedves ´ccse, BarkÂczy Gy´rgy mÀr a vej¢nek tekintett. (Pedig az
eljegyz¢s m¢g csak az ûszi hadakozÀsok utÀnra volt kitüzve, s a menyegzût, mint mÀr
volt rÂla szÂ, k¢t esztendû mÃlva tartottÀk volna meg, ha lett volna kivel. MÀsfelûl viszont az is igaz, hogy BarkÂczy Krisztina, az akkori hÀborÃs idûk szokÀsa szerint, m¢g
a hadjÀrat elûtt elk¡dte gyürüj¢t majdani vûleg¢ny¢nek, akit szemtûl szembe sohasem
lÀtott. Ezt a liliomos gyürüt KÀrolyi IstvÀn mindv¢gig a kisujjÀn hordta, mert a nevetlen ujjÀra nem f¢rt volna fel; ellent¢tben ´ccs¢vel, SÀndorral, akinek jÂval kisebb volt
a keze, s aki majd a nevetlen ujjÀra hÃzza, mint r´videsen lÀtni fogjuk, ugyanezt a
gyürüt. KÀrolyi IstvÀn szÁvesen mutogatta bajtÀrsainak a liliomos gyürüt, amelyet az
ismeretlen kislÀnytÂl kapott, aki majd az ´v¢ lesz, mire nagylÀny lesz; b¡szke volt rÀ,
sürün emlegette leveleiben. KÀr, hogy azok a levelek nincsenek mÀr meg.)
BarkÂczy tehÀt, hogy KÀrolyi IstvÀn sorsÀrÂl bizonyossÀgot szerezzen, a szegedi alsÂvÀrosbÂl, ahol valami halaszthatatlan dolga volt, elk¡ldte BÂnis Imr¢t a kegyesrendiekhez, akik a felsûvÀrosban igyekeztek a sebes¡ltekrûl gondoskodni, hogy k¢rdezze
ki Sennyeit, mit lÀtott a csata utolsÂ perceiben. LegszÁvesebben û maga ment volna,
de nem tehette, mert ott kellett lennie az alsÂvÀrosban a hadizsÀkmÀny elosztÀsÀnÀl.
Csak Ágy tudta elej¢t venni az ilyenkor gyakran elûfordulÂ kileng¢seknek, ¢s min¢l
hamarabb tÃl akart esni az ût megilletû r¢sz elk¡l´nÁt¢s¢n.
Az igazat megvallva, BÂnis Imre sem szÁvesen tÀvozott a zsÀkmÀnyosztÀs helyszÁn¢rûl. RÀadÀsul nem is jÀrt eredm¢nnyel, mivel Sennyei eszm¢letlen¡l fek¡dt, ¢s f¢lrebesz¢lt; m¢g nem dûlt el, hogy le kell-e vÀgni a lÀbÀt vagy sem. (Megnyugtatjuk az
olvasÂt: emiatt ne aggÂdj¢k. LÀtjuk m¢g tÀncolni Sennyeit, m¢ghozzÀ lagziban.) Azt
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mondta, de csak a seblÀz miatt besz¢lhetett ilyen ´sszef¡gg¢stelen ¢s valÂszÁnütlen dolgokat, hogy: miutÀn KÀrolyi IstvÀn àJaj nekem, odavagyok!Ê, Ágy kiÀltott, ¢s lezuhant
a Kerecsenrûl (Ágy hÁvtÀk a lovÀt, s´t¢t pej paripa volt), ezutÀn k¢t kereszt¢ny katona
vette ût ÀpolÀs alÀ, ûket kell megk¢rdezni. Azok a rÀc hajdÃk lehettek, akik ñbecs¢rûl
sz´ktek Àt Veteranihoz; NyebojszÀnak hÁvjÀk az egyiket, ami az¢rt el¢gg¢ furcsa n¢v.
Mert ha egy bÀstyÀt vagy egy tornyot neveznek Ágy, az m¢g csak rendben van. De mit
kezdjen ezzel a n¢vvel egy martalÂc, akitûl ¢ppen hogy f¢lni kellene? így tehÀt abban
sincs semmi meglepû, hogy BÂnis Imre nem sokÀig idûz´tt az ispotÀlyban, hanem
futott vissza az alsÂvÀrosba, hÀtha kiveheti m¢g a r¢sz¢t a zsÀkmÀny marad¢kÀbÂl. Hanem addigra mÀr megkezdûd´tt a kÂtyavetye. Akkor mÀr p¢nz¢rt ÀrusÁtottÀk az ilyenkor kaphatÂ dolgokat, füt-fÀt boldog-boldogtalannak. Volt is nagy t¡leked¢s.
Ott volt p¢ldÀul az a k¢t rÀc hajdÃ, akit BÂnis Imre keresett; illetve nem is kereste
ûket, hanem bel¢j¡k botlott. ýk lehettek azok, akik ÀpolÀs alÀ vett¢k szeg¢ny jÂ KÀrolyi
IstvÀnt, ¢s az egyikn¢l, akit azonban nem Ãgy hÁvtak, hogy Nyebojsza, hanem egyszerüen csak Jovica, valÂban ott volt a liliomos gyürü; szaporÀn kÁnÀlgatta az arra jÀrÂknak.
A mÀsik sem volt Nyebojsza, hanem csupÀn a sÂgora volt annak a hÁres-nevezetes
szegedi halÀsznak, Milutinnak, aki ÀllÁtÂlag kihalÀszta a TiszÀbÂl a vÀros pecs¢tj¢t,
amelyet Kopacz bÁrÂ vetett volt a vÁzbe m¢g a mohÀcsi v¢sz idej¢n, s amelyet aztÀn a
t´r´k´k ¢gen-f´ld´n hiÀba kerestek. De aztÀn û is hiÀba halÀszta ki a vÀros pecs¢tj¢t
(mÀr ha t¢nyleg kihalÀszta): ût magÀt, szeg¢ny jÂ Milutint vÁzbe dobtÀk, mert egy elszakadt hÀlÂ miatt àmüveltette az IstentÊ; mÀrpedig Isten nemcsak azt b¡nteti meg,
aki halÀszat k´zben, k¢t´lnyi vÁzi m¢lys¢g f´l´tt kÀromkodik, hanem azt is, aki hallgatja. így tehÀt Milutinnak hatalmasat kellett csobbannia. Pedig volt egy mÀsik nevezetess¢ge is: ÀllÁtÂlag û vette rÀ a szegedi leÀnyokat ¢s asszonyokat, hogy v¢gre szÀmoljanak le HÂbiÀrt vagy HÂbanjÀrt pasÀval. Ez a n¢v, r´gt´n hozzÀtessz¡k, nem a t¢li
havazÀsra utal, hanem arra a hÂra, amely az emlÁtett leÀnyokon ¢s asszonyokon szokott rajta lenni: HÂbiÀrt vagy HÂbanjÀrt pasa fiatal korÀban hajÂskapitÀny volt a DardanellÀkon, ¢s, mint mondogatta Szegeden, ahovÀ az utolsÂ ¢vekben ker¡lt, àbÀtor
hajÂs ÀtvitorlÀzik a V´r´s-tengeren isÊ. Nem csoda, hogy a szegedi menyecsk¢k a papucsuk sarkÀval vert¢k agyon; ebbûl aztÀn sejteni lehetett mÀr, hogy hamarosan v¢ge
szakad a t´r´k vilÀgnak.
Ilyen kivÀlÂ ember sÂgorÀnak keze k´zt lehetett viszontlÀtni KÀrolyi IstvÀn kardjÀt
¢s darutollas f´veg¢t. Sût egy kicsit hÀtrÀbb a Kerecsent is meg lehetett pillantani, ût
egy harmadik hajdÃ Àrulta, m¢ghozzÀ harsÀnyan ¢s potom p¢nz¢rt, mert lovakbÂl
nagy volt a vÀlaszt¢k. Csak szeg¢ny jÂ KÀrolyi IstvÀn nem volt sehol; a rÀc hajdÃk,
Jovica ¢s a k¢t mÀsik, vÀltig ÀllÁtottÀk, ¢s k¢szek lettek volna meg is esk¡dni rÀ, hogy
a szÁn¢t sem lÀttÀk. (VigyÀzni kell a hajdÃkra, mert Erd¢lyben ¢s a TiszÀntÃlon nem
¢rv¢nyes az esk¡j¡k. ýk maguk azt mondjÀk, hogy: cs´ppet sem f¢l¡nk az Istentûl,
mert ût a Tisza tÃlsÂ ä vagyis a mi n¢zûpontunkbÂl innensû ä partjÀn hagytuk. Csakhogy Szeged m¢g a Tisza innensû ä az û n¢zûpontjukbÂl tÃlsÂ ä partjÀn fekszik, tehÀt
k¢nytelenek vagyunk hinni a hajdÃknak: ha egyszer a szÁn¢t sem lÀttÀk, akkor nem
lÀttÀk. Az is igaz viszont, hogy v¢g¡l megesk¡dni nem esk¡dtek meg rÀ.)
BarkÂczy Ferenc nem tehetett mÀst: miutÀn a liliomos gyürüt mintegy f¢l Âra leforgÀsa alatt lealkudta egy forint hÃsz d¢nÀrra, s Ágy magÀhoz vÀltvÀn, elk¡ldte NagykÀrolyba KÀrolyi LÀszlÂnak, ezutÀn a kegyesrendiek perjel¢t, pÀter Makai GyÀrfÀst
k¢rte meg, hogy: odahagytuk szeg¢ny jÂ KÀrolyi IstvÀnt, Àltalverte a t´r´k a dzsidÀval,
hanem, ¢des pÀterem, kegyelmed az Isten szerelm¢¢rt a holttestek k´z´tt kerestesse
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ût fel! °n aztÀn, annak okÀ¢rt, ugyanis hiÀba k¢rd¢m BarkÂczy uramtÂl, hogy k´zelebbrûl hol t´rt¢nt a siratni valÂ kÀzus, annak mÀr û sem volt megmondhatÂja: tehÀt
k¡ld´ttem a harc hely¢re olyan k¢t rÀc hajdÃt, kik mondottÀk, hogy a harc elûtti napokban szemtûl szemben lÀttÀk KÀrolyi IstvÀn uramat û nagysÀgÀt, besz¢ltek is vele,
test¢t meg tudnÀk ismerni a t´bbi test k´z´tt. T´rt¢nt pedig, hogy k¡ld´ttem ûket
negyed- vagy ´t´dnappal a harc utÀn.
Visszaj´v¢n a rÀc hajdÃk, referÀltÀk, hogy mÀr igen b¡d´s a test, kutyÀk ¢s madarak
is f´l´tt¢bb megszaggattÀk; fosztÂ-nyÃzÂ tolvaj n¢pek is Ãgy elcsÃfÁtÀk, hogy tulajdon
¢desanyja sem ismerne reÀ. Az¢rt hÀt nem lehet mÀr elhozni. Kire n¢zve mondÀm az
ott k´r¡l ÀllÂ jÂ magyar emberek elûtt: ¢des atyÀmfiai, ha kimentek a harchelyre,
ugyan temess¢tek mÀr el. Aminthogy visszaj´v¢n szeg¢ny jÂ magyar emberek, mondtÀk nekem, hogy: a harc utoljÀn a pusztÀn hagyott falu kigyulladt, s k´r´s-k´r¡l az
eg¢sz cserj¢s, csalitos r¢sz, holmi aszÃ gizgazzal egy¡tt, mind egy szÀlig le¢gett, s a
meggyulladt mezûn heverû testek ismerhetetlenn¢ s¡ltek ´ssze mind.
MinekutÀna k¢rtem alÀzatosan Strozzi uramat û nagysÀgÀt, s û annuÀlta kegyelmesen instanciÀmat, hogy menn¢nek t´r´k rabok, vasas n¢metektûl ûriztetv¢n, a harchelyre, s temetn¢nek el minden kereszt¢ny holttestet, szem¢lyvÀlogatÀs n¢lk¡l. Viszszaj´v¢nek a t´r´k rabok azonban dolguk v¢gezetlen, s adtÀk tudnom, hogy ûk csak
t´r´k testet lÀttak a harchelyen; kereszt¢ny ember test¢t, hÀt m¢g magyar r¢szrûl,
egyet sem lÀttak a pogÀny testek k´z´tt. Ezek Ágy l¢v¢n, felhagytam a hiÀban valÂ hÀnytorgatÀssal, szentmis¢t is mondattam becs¡letes pÀtereimmel KÀrolyi IstvÀn uram û
nagysÀga lelk¢¢rt.
A kardot ¢s a f´veget Szeged Ãj fûkapitÀnya, az akkor harmincegy ¢ves Bercs¢nyi
MiklÂs vÀsÀrolta meg. Amikor aztÀn meghallotta, kinek a holmijÀt vÀltotta magÀhoz,
neki is elsû dolga volt gondoskodni rÂla, hogy mind a kard, mind a f´veg visszajusson
KÀrolyi LÀszlÂ kez¢be. V¢g¡l egy der¢k embernek, PappjÀnos JÂzsef hÂdmezûvÀsÀrhelyi bÁrÂnak k´sz´nhetûen a s´t¢t pej paripa, Kerecsen is hazaker¡lt NagykÀrolyba.
Csak a lÂ gazdÀjÀt nem k¡ldte vissza senki.
Az apa, KÀrolyi LÀszlÂ most mÀr k¢tszeresen is elmondhatta magÀrÂl, hogy legidûsebb ¢lû fia az igaz ¡gy¢rt, vagyis az uralkodÂ¢rt ¢s a hazÀ¢rt Àldozta ¢let¢t; erre minden fÀjdalom ¢s gyÀsz mellett is b¡szke volt. Hanem aztÀn egy addig titkon lappangÂ
betegs¢g tÀmadta meg, ¢s az ´tvenes ¢veiben jÀrÂ, ¢leterûs f¢rfi n¢hÀny h¢t alatt megt´rt aggastyÀnnÀ vÀltozott. MÀr alig volt ereje a legfontosabb int¢zked¢sek megt¢tel¢hez: hogy utolsÂ fiÀt, SÀndort a fûispÀni m¢ltÂsÀgban is utÂdjÀvÀ tegye, valamint
(hogy legyen, aki majd ÀrvasÀgÀban gondjÀt viselje) ´sszehÀzasÁtsa BarkÂczy KrisztinÀval; hogy elveszett fiÀ¢rt, IstvÀn¢rt kÀrpÂtlÀsul n¢hÀny olyan birtokra tÀmasszon
ig¢nyt (¢s ezt az ig¢nyt ¢ppoly ¡gyesen, amilyen szÁvÂs akarattal ¢rv¢nyesÁtse), amelyek
hazaÀrulÂktÂl koboztattak el, s v¢g¡l, hogy a SzatmÀr vÀrmegy¢re kivetendû katonai
terheket az elviselhetû m¢rt¢kre szorÁttassa vissza; s miutÀn ezeket a bonyolult ¡gyeket
a tûle telhetû mÂdon, Ãgy-ahogy elrendezte, keze ÁrÀshoz erûtlen l¢v¢n tollba mondta
v¢grendelet¢t, lehunyta szem¢t, ¢s meghalt.
Ez a v¢grendelet sz¢p p¢ldÀja az apai szeretetnek; mÀrmint annak a szeretetnek,
amelyet a fia irÀnt ¢rezhet egy apa, merthogy leÀnyaival szemben KÀrolyi LÀszlÂ kiss¢
szükmarkÃnak mutatkozott. Nem szÁvtelens¢gbûl jÀrt el Ágy, hanem a csalÀdi vagyon
sz¢taprÂzÂdÀsÀt akarta elker¡lni. Egyik leÀnyÀra, aki gyermekfûvel bevonult a pozsonyi zÀrdÀba, ¢s vajmi keveset tudott a vilÀg dolgairÂl, mind´ssze n¢hÀny aprÂbb eml¢ktÀrgyat hagyott, mivelhogy apÀca leÀnyomat kiel¢gÁtettem tizenk¢t szÀz r¢nes forintokkal, beadandÂ ceremÂniak´lts¢geken kÁv¡l, ¢s Ágy annak mÀr SÀndor fiam sem-
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mivel sem tartozik, de az Isten ûneki t´bbet advÀn, esztendûnk¢nt, mÁg csak ¢l, valami
kev¢s k´lts¢ggel seg¢lje, hÃsz-huszon´t forinttal vagy akÀr kevesebbel is. A mÀsik leÀnytÂl, KrisztinÀtÂl, akit egy¢bk¢nt °vÀnak volt szokÀs hÁvni, amiÂta BarkÂczy Krisztina hozzÀment KÀrolyi SÀndorhoz, ¢s elfoglalta m¢ltÂ hely¢t a nagykÀrolyi kast¢lyban, p¢nzben kellett volna megvÀltani a leÀnyÀgon ´r´klûdû jÂszÀgokat, amelyeket
az apa, sajÀt szerzem¢nyeivel ¢s a fiÃÀgon ´r´klûdû ûsi birtokkal egy¡tt mindenest¡l
SÀndor fiÀra hagyott; ezt a p¢nzt azonban csakis akkor kellett Krisztina, illetve most
mÀr °va szÀmÀra kifizetni, ha f¢rjhez megy. LegalÀbbis a v¢grendelet Ágy int¢zkedett.
El¢gg¢ furcsa megfogalmazÀs volt ez. Krisztina ugyanis, akit akkor m¢g nem hÁvtak
°vÀnak, mÀr ´ccse kisgyermekkorÀban f¢rjhez ment; igaz, nem sokkal k¢sûbb meg is
halt a f¢rje, Per¢nyi JÀnos, pedig a szatmÀri fûispÀn jÂkora summa vÀltsÀgdÁjat fizetett
¢rte. Ezt a vÀltsÀgdÁjat aztÀn a hozomÀnybÂl kellett levonni, vagyis kellett volna, ha
nem lett volna jÂval nagyobb ´sszeg, mint a hozomÀny utÀn jÀrÂ k¢szp¢nz. A v¢grendeletnek ezt a fordulatÀt jÂzan ¢s jÂhiszemü ember csakis Ãgy ¢rtelmezhette: ha m¢g
egyszer f¢rjhez megy. De hÀt nincs az a tiszta besz¢d, amelyet ne lehetne haszonles¢sbûl
kiforgatni.
Erre a leÀnyÀra KÀrolyi LÀszlÂ hagyott m¢g nagyobb mennyis¢gü, szûlûk´t´z¢shez
valÂ hÀncsot; egy gazos r¢tet k´zel a szatmÀri akasztÂfÀhoz; egy pusztÀn hagyott falut,
kihez is egy jobbÀgy tartozik, de az elbujdosott; a Szamos-parton egy malmot, melyet
kev¢s k´lts¢ggel ÃjjÀ lehet ¢pÁteni, s melyhez a tÃlsÂ part is tartozandÂ lesz, amint a
vÁz aprÂdonk¢nt ide Àltalmossa (az ilyen Àtmosott f´lddarabot hÁvjÀk szegnek: n¢melyik szeg akkorÀra nûtt az ember´ltûk sorÀn, hogy eg¢sz falut lehetett ¢pÁteni rÀ); valamint v¢g¡l azt a 2600 forintot, ´sszes kamataival egy¡tt, amelyet mind a mai napig
nem siker¡lt behajtani Sennyei GÀspÀrtÂl, de m¢g siker¡lhet.
Pedig amÃgy az apa nem volt sem hÀlÀtlan, sem figyelmetlen. V¢grendelet¢ben
minden szolgÀjÀrÂl megeml¢kezett, sût egykori gazdasszonyÀra, Csomborn¢ra, ki
mindig hü ¢s jÂ volt hozzÀm, ¢s noha most mÀr ¢lemedett asszony, fiatal korÀban,
sokszori betegesked¢seimben hosszÃ ¢jszakÀkat virrasztott Àt mellettem, rÀhagyta a
csÀszlai r¢szbirtok fel¢t. Mi t´bb, Csomborn¢ fiÀnak tanÁttatÀsÀra, hogy papot neveljenek belûle KassÀn, k¡l´n is hagyott p¢nzt. (Ki tudja mÀr, mi lett aztÀn azzal a p¢nzzel.
Hogy nem papot neveltek belûle, az eg¢szen biztos.)
M¢g hosszan besz¢lhetn¢nk a v¢grendelet furcsasÀgairÂl; Àm legyen el¢g annyit
mondanunk, hogy teltek-mÃltak az ¢vek. Nem ¢ppen hÀborÁtatlanul, m¢g kev¢sb¢
megel¢gedetten vagy boldogan (hiszen a t´m¢rdek v¢rÀldozat nem hozta meg sem a
rendet, sem a szabadsÀgot, sem a hatalmak ¢s a szÁvek megb¢k¡l¢s¢t), de valahogyan
csak el lehetett t´lteni az idût a b´lcsûtûl a koporsÂig vagy a kutyÀk ¢s a varjak gyomrÀig; m¢g ha a magyarok, az Ãri rendek ¢s a szeg¢nyek egyarÀnt, az idû tÀjt Ãgy lÀttÀk
is, hogy s¢relmeik az ¢gre kiÀltanak, ¢s hogy: ezt az ¢letet Ágy mÀr nem lehet elviselni.
A dolog Ãgy Àll, hogy aki csak ¢lt, egytûl egyig mind elviselte.
KÀrolyi SÀndor gazdÀlkodott, ¢s gyermeket prÂbÀlt nemzeni. Igyekezett hÁven k¢pviselni az uralkodÂt a vÀrmegye elûtt ¢s eredm¢nyesen k¢pviselni a vÀrmegy¢t a pozsonyi di¢tÀn. VigyÀzgatott az eg¢szs¢g¢re, kedv¢ben jÀrt a feles¢g¢nek. VadÀszott is,
de ritkÀn, ¢s t´bbnyire csak egyed¡l. Minden ¢vben, hacsak nem volt beteg, vÁzkereszt
utÀn felkerekedett, ¢s elutazott a czenstochowai bÃcsÃba, amelyet januÀr v¢g¢n, PÀl
fordulÀsa napjÀn volt szokÀs tartani. TÁz ¢v alatt elt´lt´tte fiatalsÀgÀt; becs¡letes, de
hasznos f¢rfikornak n¢zett el¢be. BÀtyjÀra, KÀrolyi IstvÀnra mind ritkÀbban gondolt;
mÀr nem is igen eml¢kezett rÀ.
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AztÀn a tizenegyedik ¢vben ¢rtesÁt¢st kapott, hogy: halottnak hitt bÀtyja ¢letben
van, hogy: egy angol kereskedû vÀltotta ki ût SzmirnÀbÂl, ahovÀ a gÀlyapadrÂl ker¡lt,
¢s hogy: maga Kollonich bÁboros, a KÀrolyi csalÀd hatalmas jÂakarÂja terjesztette ki
pÀrtfogÀsÀt a sokat türt f¢rfira, tehÀt KÀrolyi SÀndor siessen B¢csbe, hogy ¢destestv¢r¢t min¢l hamarabb lÀthassa szemtûl szembe.
Nagy ´r´m jÀrt ezzel a hÁrrel; csakhogy az ´r´m´t annÀl sokkal tovÀbb tartÂ, sÃlyos
bonyodalmak is k´vett¢k. Ezek egy r¢sz¢t a figyelmes olvasÂ mÀr az eddig elmondottakbÂl is ki tudja k´vetkeztetni; mÀs bonyodalmakat r´viden ¢s egyszerüen jelezhetn¢nk elûre.
çm az a fejezet, amelynek utolsÂ mondatÀt most Árjuk le, ¢s amely megÁratlan fejezetnek indult, a v¢g¢n is megÁratlan kell, hogy maradjon.

T¢rey JÀnos

A BENNºNK °Lý MEDVE
Jobb helyem az ¢letben mÀr holtbiztos, hogy nem lehet.
A legendÀs Medve-kocsma, Drezda, Weber utca 27.
BoltÁvei f´l´tt a c¢g¢r: tÀtott szÀjÃ mackÂ.
KinyÃjtott mancsai a lÀthatatlan mÀlnÀsban kutatnak.
Jobbomon a lÀnnyal, f´ltekint¡nk a Medv¢re tÀvozÂban.
AkÀrhÀnyszor telihold van, pÀrtfogÂnkat n¢zegetj¡k.
Az elsû boldogsÀg valÂszÁnütlen, makacs hullÀmai.
Itt Àll a hajadon, ¢lvezt¢k mÀsok is elûttem.
LÀny l¢t¢re nem illeti meg a tiszta feh¢r.
A Medve-kocsmÀba egyik¡nk sem sz¡zen ¢rkezett.
Mindennek elmondtam azokat a nevenincsen iskolÀkat,
ahonn¢t a tudÀs valÂ. Pedig ha valahol,
akkor a v¢rben van a tudÀs, s a tudÀsrÂl
a Medve ad hÁrt, ott, a boltÁvek f´l´tt.
A Medv¢t az emberben f´l¢breszti a kivillanÂ hÃs.
F´l¢breszti az elsû korty t´m¢ny.
Nem ÀllÁthatod meg, hogyha nem tÀplÀltad becs¡lettel.
A jÀrhatatlanban t´r magÀnak utat.
F¢lrehajtja a gallyakat, mert hÃst akar.
BÀrmibe is fog, k´teless¢ge a kikerekÁt¢s.
Mindent szabad neki a bolondÂra
hev¢ben, hiszen jÂt akar.
Velem feleselhetsz, de a Medv¢vel aligha.
A Medve mondta rÀnk az ÀldÀst,
´sszeforrasztva a szÀzszor t´rt varÀzst,
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¢s ezzel vÀlasztÀsunkat megkoronÀzta.
Rendezem a szÀmlÀt ¢s kil¢p¡nk.
UtolsÂ csapolÀs a Medv¢ben, aztÀn a fÀjront.
Nem ¢rj¡k meg, de valamelyik ¢jjel
a homlokzat m´g¡l majd eltünnek a k´zfalak
¢s a l¢gnyomÀs a masszÁv ajtÂkat f´lrepeszti,
¢s a t´rmel¢k a Weber utca
jÀrdÀjÀt embermagassÀgban elborÁtja.
çllni fog akkor is talapzatÀn a Medve,
¢s mohÂ mancsait megf¡rdeti a tüzviharban.

ANYA
Mintha Àlom ¡led¢ke volna,
°rtelme-nincsen utcai esem¢ny,
Mikor esni kezd, cinkosom betuszkol
Egy telefonf¡lk¢be a Hangya-hÀz elûtt,
°rtelmetlen, de bajosan felejthetû,
Betuszkol ¢s ´t percre ott hagy,
Eml¢kszem, akkor m¢g tantuszok voltak
Forgalomban, erre igen, de mÀs egy¢bre,
A Hangya f´ldszintj¢n egy nagy k´z¢rt van,
F¡lembe sÃg valamit, homÀlyos utasÁtÀs,
Akkoriban azt jÀtsszuk, hogy
BarÀt ¢s barÀtnû vagyunk,
çlom hordal¢ka biztos,
çgyam f´l¢ hajol, megnedvesÁti
A szÀjamat, ¢s azt Ág¢ri,
Ha legk´zelebb valakihez
Feles¢g¡l, akkor, szÂval be volt
íg¢rve ¢s nehezen felejthetû,
°s most a Schandauer utcÀn
Eg¢sz a dohÀnygyÀrig meg vissza, a 4-es
F¢lÂrÀnk¢nt jÀr, a 10-es
Csak h¢tk´znap k´zlekedik,
Mire ÀtlÀtom, tulajdonk¢ppen k¢sû,
SzÂrom a jÀt¢kp¢nzt, mint ÀltalÀban idegenben,
A lÀthatatlan Drezda ¢s k´z´ttem
PÀrÀs villamosablak, meg ugyanaz a hordal¢k,
AztÀn az öjvÀrosban eszembe jutott a Hangya,
LÀttam egy fiatal anyÀt a fiacskÀjÀval,
PÀrk¢nt viselkedtek, Ãgy tünt nekem,
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Ugyanaz a cinkossÀg viccmes¢l¢s k´zben,
°s valamif¢le testi meghitts¢g is,
Vagy csak gondolom,
TehÀt a JapÀn palotÀnÀl
R¢szemrûl az irigyked¢s,
Meg ÀltalÀban az esû,
Pedig szombatonk¢nt odahaza dehogyis esett,
Ugyanott, ahol a rendûrkapitÀnysÀg,
A SÀgvÀri utcÀban volt a rendelû,
Feh¢r csemp¢kkel ¢s hatalmas kartot¢k-szekr¢nnyel,
UtÂbbi ¢vek mÃlva, selejtez¢s utÀn
HozzÀnk ker¡lt ¢s apÀm t´lt´tte meg,
Valami paravÀn vagy f¡gg´ny m´g¡l
Figyeltem a nûbetegek rengû kebleit,
°s sejtettem, hogy nincs ez rendj¢n,
Nem tudtam, mit keresek itt,
Lehet, hogy nem volt kire hagynia,
Vagy csak annyi t´rt¢nt: kimentett az egyik
Egyetlen d¢lelûttre a mÀsik kez¢bûl,
Nem dicsekedtem vele az iskolÀban, annyi szent,
°s vacsoravend¢g¡nk a Bokor nevezetü
KertbarÀt vagy filatelista volt,
Mindenesetre apÀm oldala,
DohÀnyos, ami nem jellemzû nÀlunk,
Sz¢pre szÀll a f¡st ¢s bolond, aki Àllja,
Ment a feleselget¢s,
Nagyon boldog voltam akkor,
Annyi biztos, Àgyban a helyem.

Schein GÀbor

RIANçS
Nincsen Ãt, csak k´zelre, part ment¢n,
letaposott hÂban. A visszafagyott
rianÀs nem t´ri a k¢pet, dermedt
villÀm, nem talÀl: adj enni a hattyÃknak,
s¢tÀlj, mint egy t¡dûkÂrhÀz lakÂja.
A mÂlÂ csÃcsÀn sirÀly ¡l. A hÂ alatt
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sÀrr´g´k, kavicsok csÃsznak ä
a szem feh¢ret ¢rint a feh¢rhez,
az utolsÂ l¢p¢s a puszta tÀgassÀg elûtt
v´r´ses kûperem, a nyÀrbÂl ismerûs.
°s visszafel¢ csizmÀd nyoma
mÀr megjel´lt. Mint a hattyÃkat
a nyakukra tett sÀrga müanyag szalag:
kiveti madarait a sÁk vihar, s mÁg
csillagokban sz¢tfutnak hasadÀsai,
itt nem marad mÀs, csak az olvadt,
sÀros gondolat, mely lassan majd
kipereg a rovÀtkÀkbÂl.

MINTHA SZEME LETT VOLNA
A felp´rgetett fÀt a leg¡gyesebb
messzire ¡t´tte. Szaladni kellett,
hogy elkapjuk, ¢s aki rosszul nyÃlt
¢rte, azzal mÃlni kezdett az idû,
nevet kapott ¢s lett csalÀdja,
k¢rdezgett¡k, ki lÀtta. De volt,
amikor rontott az ¡tû. Olyankor
el¢g volt ût lecser¢lni, k¡l´nben
mindenki maradhatott a hely¢n,
sosem amellett, akibe tudtuk,
hogy szerelmes. °s volt olyan is,
hogy a p´rgû fa pont a kezembe
talÀlt. Mintha szeme lett volna
az idûnek, Àtmetszve a k¢ket
a z´ld´n Àt, ¢s mire le¢rt, ¢szre
se vettem, hogy eltelt harminc ¢v.
Szerencse volt, kiÀltottÀk a t´bbiek,
most az egyszer, szerencse.
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Wilheim AndrÀs

PROLEGOMENA SZABOLCSI
öJRAOLVASçSçHOZ
Szûllûsy AndrÀsnak

SzÀz ¢vvel sz¡let¢se ¢s t´bb mint k¢t ¢s f¢l ¢vtizeddel halÀla utÀn egyre kevesebben
vannak mÀr, akik eml¢keznek Szabolcsi Bence alakjÀra, a jelens¢gre, akit tanÁtvÀnyai
sarastrÂi ¢s Hans Sachs-i vonÀsokkal ruhÀztak fel legszÁvesebben, s aki lÀthatÂlag elfogadta, ¢s ä bÀr kis ´nironikus tÀvolsÀgtartÀssal ä el is jÀtszotta azt a szerepet, amit
k´rnyezete osztott ki rÀ: engedte magÀt olyannak lÀtni, amilyennek oly sokan lÀtni
szerett¢k volna. Legt´bben nyilvÀn csak az ´reg Szabolcsi Benc¢re eml¢ksz¡nk ma
mÀr, akinek nyilvÀnos jelenl¢te ritka alkalmakra korlÀtozÂdott csupÀn; a szombat d¢lelûtt´nk¢nt megtartott zeneakad¢miai ÂrÀkra, n¢hÀny ÂrÀs tartÂzkodÀsra a ZenetudomÀnyi Int¢zetben, egyre ritkÀbban vÀllalt, esem¢nyszÀmba menû felolvasÀsokra,
egy-egy rÀdiÂfelv¢telre. Igazi tartalmuk, c¢ljuk mellett jÀt¢kossÀgbÂl, irÂniÀbÂl, valÂdi
tiszteletbûl, k¢pmutatÀsbÂl ¢s sznobizmusbÂl szûtt szÁnjÀt¢kok is voltak ezek az alkalmak, melyek szertartÀsossÀga a nem beavatottak, a k¡lsû szeml¢lûk szÀmÀra bizonnyal
mosolyogtatÂ, ha nem ¢ppen visszatetszû is volt; mert ne tagadjuk: mindebben rengeteg narcizmus, ´ntetszelgû fontoskodÀs volt, persze nem Szabolcsi, hanem udvartartÀsa r¢sz¢rûl: mindenki szeret valamely belsû k´r´kh´z tartozni, r¢szes¡lni abbÂl,
amirûl Ãgy gondolja, jÀr neki. S Szabolcsi ebben nagyon bûkezü volt: valÂdi s jelk¢pes
¢rtelemben is hÀzigazdÀja ezeknek a talÀlkozÀsoknak; a tanÁtvÀnyokon s barÀtokon
kÁv¡l a portÀsig mindenkit meghÁvott kÀv¢zni a Zeneakad¢mia b¡f¢j¢be, s fizetett a
mindig csupÀn egyetlen szÀzassal, ami a p¢nztÀrcÀjÀban volt, jÂl lÀthatÂan jelezve ezÀltal, hogy szÀmÀra annyira nincs jelent¢se a p¢nznek, hogy c¢lszerübb nem t´bbet
adni a kez¢be, hiszen Ãgysem ¢l vele; mindenkihez volt k¢rd¢se, amelybûl Ãgy tetszett,
hogy szÀmÀra is fontos a vÀlasz, az ¢rdeklûd¢s ûszint¢nek tünt m¢g akkor is, ha sok
alkalom utÀn el¢g nyilvÀnvalÂ volt e kommunikÀciÂ egyirÀnyÃsÀga ¢s kiss¢ formÀlis
koreogrÀfiÀja; elfogadta a pÀtyolgatÂ gondoskodÀst, a tÀmogatÂ segÁts¢get, amelyre
m¢g szÁv¢nek sÃlyos betegs¢ge miatt sem neki volt talÀn igazÀn sz¡ks¢ge, hanem rajongÀsÀbÂl vagy szervilizmusÀbÂl fakadÂn inkÀbb annak, aki nyÃjtotta ä legyen az akÀr
a jÂszerivel ¡res aktatÀskÀjÀt a szÀmÀra sofûrrel egy¡tt biztosÁtott szolgÀlati kocsitÂl a
b¡f¢pultig hordozÂ, megbabonÀzott egykori tanÁtvÀny, akÀr k´ny´k¢t fogva, vÀllÀt lapogatva ût magÀt a felolvasÂasztalhoz irÀnyÁtgatÂ, mindenki mÀstÂl oly gyül´lt kulturÀlis pÀrtkorifeus. Mindez r¢sze volt a szerepnek, ami e ritka alkalmakkor burokk¢nt
t´k¢letesen zÀrult Szabolcsi Bence k´r¡l; hibÀtlan volt, kikezdhetetlen s ugyanakkor
elfogadhatÂ, hiteles ¢s tiszteletet parancsolÂ. LeginkÀbb talÀn az¢rt, mert a tiszteletet
magÀt nem ezeken a megjelen¢seken kellett megalapozni, meggyûzûv¢ tenni; azt ki-ki
hozta magÀval ä s Szabolcsi nem tett mÀst, mint engedte mük´dni ezt a tiszteletet.
Nem tÀplÀlta, nem k¢nyszerÁtette ki senkibûl, csak elfogadta, s az elfogadÀsnak ez a
magÀtÂl ¢rtûdû gesztusa is ¢ppen elegendû volt ahhoz, hogy a tisztelet megnyilvÀnulÀsa is magÀtÂl ¢rtûdû legyen.

Wilheim AndrÀs: Prolegomena Szabolcsi ÃjraolvasÀsÀhoz ã 1101

Nagyon ritkÀn feslett csak fel ez a v¢dûburok, hÀmlottak le SzabolcsirÂl a szerep
rekvizitumai; legeml¢kezetesebben talÀn utolsÂ akad¢miai ÂrÀjÀn, k¢t nappal halÀla
elûtt, amikor a sors vÀratlan ajÀnd¢kak¢nt ä egyetlen kiv¢tellel ä valÂban csak n´vend¢kei ¡ltek a padokban, s ez alkalommal v¢gre olyan sÃlyos morÀlis k¢rd¢sekrûl eshetett szÂ, amelyek ût is komolyan elgondolkoztattÀk, szigorÃ ÀllÀsfoglalÀsra k¢sztett¢k. Ekkor egy pillanatra valÂban megszakadt a ki tudja, hÀny ¢v Âta a nyilvÀnossÀg
szÀmÀra szakadatlanul jÀtszott szerep, s ott valaki, aki hirtelen szembes¡lt egy illÃziÂ
illÃziÂ voltÀval ä vagy azzal, hogy ezt az illÃziÂt mÀsok is ¢szrevett¢k ä, s egy pillanat
alatt d´nt´tt, hogy l¢pni fog. Meglehet, szükebb k´rnyezete, azok, akik jobban, k´zelebbrûl, r¢gebbrûl ismert¢k, t´bbsz´r lehettek tanÃi ilyen pillanatoknak. çm a nyilvÀnossÀgnak, a k´z´ns¢gnek inkÀbb Sarastro ¢s Hans Sachs maradt.
Most m¢gsem az anekdotÀk szÀlait szeretn¢nk tovÀbb bogozni. Sokkalta fontosabb
ugyanis az a k¢rd¢s, hogy magÀban a müben tetten ¢rhetûk-e hasonlÂ v¢dtelen pillanatok, olyan sorok, amelyekben a tÀrgyrÂl van ugyan szÂ, de a szavak m´g´tt megjelenik valami v¢gtelen¡l szem¢lyes is, aff¢le àDer Dichter sprichtÊ ä olyasmi, amibûl
´sszerakhatÂk Szabolcsi ´narck¢p¢nek vonÀsai. A müvet ¢letre hÁvÂ program vilÀgos,
¢s talÀn az sem v¢letlen, hogy ¢ppen az ´reg HaydnrÂl ¢rtekezve mondatott ki az, ami
Szabolcsi eg¢sz munkÀssÀgÀnak vez¢rfonala volt, szÀnd¢kÀban legalÀbbis. àMi is volt,
mit is jelentett a ÏklasszicizmusÎ? TalÀn leginkÀbb azt a lehetûs¢get, hogy az ¢letet egys¢gben lÀssuk, s azt a meggyûzûd¢st, hogy valÂban egys¢g; azt a lehetûs¢get, hogy a vilÀg ´sszefoglalhatÂ,
s a meggyûzûd¢st, hogy ´ssze is tudjuk foglalni; ¢s mindehhez azt a k¢pess¢get is, hogy a megvalÂsulÀs, a kifejez¢s v¢gsû soron lÀthatÂ erûfeszÁt¢s n¢lk¡l, a haydni ÏegyensÃlyÎ szellem¢ben t´rt¢nj¢k, Ïmintha k´nnyü volna ¢s egyszerüÎ.Ê Ez az egys¢gben lÀtÀs, a vilÀg ´sszefoglalhatÂsÀgÀrÂl vallott meggyûzûd¢s volt Szabolcsi minden szintetizÀlÂ t´rekv¢s¢nek alapja.
S talÀn nem v¢letlen, ha kortÀrsairÂl, mestereirûl szÂlva is a hasonlÂ mozzanatokat
emlÁti ä s ¢ppen az utolsÂ ¢veibûl valÂ alkalmi ÁrÀsokban, k´sz´ntûkben, visszaeml¢kez¢sekben, bÃcsÃztatÂkban. Mintha valamif¢le szÀmvet¢s bÃjna meg ezekben a sz´vegekben, m¢ghozzÀ elv¢gzett szÀmvet¢s, sajÀt munkÀssÀgÀval, beteljesÁtett ¢s beteljes¡letlen¡l maradt c¢lkitüz¢seivel. Egy ´n¢letrajzba is illettek volna a Major ErvintanulmÀnyk´tet elûszavak¢nt fogalmazott mondatok, s nem csak a magyar zenet´rt¢neti dolgozatokra vonatkoztatva: à...lelkesed¢ssel, meggyûzûd¢ssel, a nagy feladatokhoz
m¢ltÂ vÀllalkozÂkedvvel, bÀtorsÀggal ¢s tehets¢ggel fogott a munkÀhoz, s a felfedezû tudÂsok szenved¢ly¢vel tÀrta fel az els¡llyedt mÃltat. Hogy k´zben a zenet´rt¢neti oknyomozÂ filolÂgia hajszÀlfinom mÂdszereit kellett kidolgoznia, rendkÁv¡li olvasottsÀgot ¢s jÀrtassÀgot szereznie a hazai
¢s k¡lf´ldi szakirodalomban, hogy rendkÁv¡l invenciÂzusnak, aggÀlyosnak, aprÂl¢kosnak, ¢rz¢kenynek, sokszor gyanakvÂnak ¢s mindig talÀl¢konynak kellett lennie, hogy kitünû muzsikusnak
is kellett lennie, nemcsak historikusnak [...]: szinte ´nk¢nt ¢rtetûdik. MunkÀja nyomÀn a magyar
zene t´rt¢net¢nek ismeretlen hûsei ¢s munkÀsai emelkedtek ki a feled¢sbûl, elfeledett vagy f¢lreismert mozgalmak, sût teljes idûszakok nyertek Ãj megvilÀgÁtÀst, az adatokbÂl kibontakoztak a t¢nyek, a viszonyok, az egy¢nis¢gek, s mikor helyes ¢rtelmez¢seikre talÀltak, egyben elfoglalhattÀk
v¢gleges t´rt¢nelmi hely¡ket isÊ. Hatvany Lajost bÃcsÃztatva is valÂsÀggal ars poeticÀt fogalmaz meg: àFelismerte, hogy a mü ¢s a mü hiteles ¢rtelmez¢se egyarÀnt az ¢let ÀbrÀzolÀsÀt,
az ¢let k´zvetlen k´zels¢g¢t jelenti; s felismerte, hogy a nagy alkotÀsok t´rv¢nye egyben a nagy
vÀltozÀsok¢, hogy teremteni ¢s vilÀgot formÀlni, az elmÃlÂt eltemetni s a sz¡letendût l¢trehÁvni ä
l¢nyeg¢ben egy ¢s ugyanaz. Ez a m¢ly b´lcseleti felismer¢s nevelte az irodalom tudÂsÀt ¢s rajongÂjÀt olyan ÀbrÀzolÂmüv¢ssz¢, olyan t´rt¢netÁrÂvÀ, aki az ¢let milliÂ r¢szlet¢ben meg¢rezte a korszak ÂriÀsi ritmusÀt, aki a k´rnyezet aprÂ f¢nyeiben ¢s Àrnyaiban meglelte egy nemzed¢k arcvo-
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nÀsait, az alkotÂ szellem ÀrulkodÂ nyomÀt, aki a r¢gibûl ¢s bÃcsÃzÂbÂl kihallotta az ¢bredû Ãjnak
elsû dadogÀsÀt.Ê K´nnyen adÂdik pÀrhuzamot vonni magÀnak Szabolcsinak legjobb ÁrÀsaival, korszakok vÀltakozÀsait megfigyelû, leÁrÂ tanulmÀnyaival, hiszen magÀrÂl is elmondhatta volna, hogy àElmÃlÀs ¢s fennmaradÀs k¢rd¢se ä ez foglalkoztatta szinte minden
müv¢ben, s az igazi ÁrÂ, az igazi gondolkodÂ, az igazi müv¢sz k´teles hely¢t mindig ott lÀtta az
¢let oldalÀn; megtartani, megragadni, megmenteni ä nem a hullad¢kot, hanem azt, ami bÀrmilyen keretben, bÀrhogy megmintÀzhatÂan, de fennmaradÀsra sz¡letett, vagy inkÀbb, ami m¢ltÂvÀ
vÀlt a fennmaradÀsra.Ê ä Aligha lÀtta mÀsban a maga szerep¢t, hivatÀsÀt, mint abban,
hogy àa vÀlsÀgok viharÀn kereszt¡l hüs¢ges tanÃ ¢s lelkes staf¢tak¢nt elhozhassa ¢s Àtadhassa
egy gazdag kulturÀlis hagyomÀny kincseit az elk´vetkezû Ãjnak, az igaz ´r´k´snek kez¢beÊ.
Nem csak az immÀr negyedszÀzada tartÂ utÂkornak kell megk¢rdeznie, magÀnak
Szabolcsi Benc¢nek is k¢rd¢s volt az, hogy siker¡lt-e megvalÂsÁtania programjÀt, illik-e
rÀ magÀra is a kortÀrsakrÂl szÂlva biztonsÀggal ÀllÁthatÂn eufemisztikus jellemz¢sek
csokra; bizonnyal f´ltette magÀnak is az elhallgathatatlan k¢telyt megfogalmazÂ k¢rd¢st ä ha mÀsk¢nt nem, valaki mÀsnak jellemz¢sek¢nt, Àlarcban ism¢t, akkor, amikor
talÀn utolsÂ alkalommal adatott meg BartÂkrÂl nyilvÀnosan besz¢lnie: àsemmi sem olyan
jellemzû nagy alkotÂszellemekre, mint az illÃziÂk, melyek ¢let¡ket szivÀrvÀnyk´dbe vonjÀk, melyeknek szolgÀlatÀba szegûdnek s melyekkel v¢g¡l harcba szÀllnakÊ. Igen, Szabolcsi Benc¢nek
fontos volt, hogy a maga szÀmÀra tisztÀzza, melyek voltak azok az illÃziÂk, valÂban
illÃziÂk voltak-e, amiknek szolgÀlatÀba szegûd´tt ä s Ãgy tünik, ¢letmüve utolsÂ k¢t
¢vtized¢nek munkÀi meg is adjÀk erre a vÀlaszt. ý is harcba szÀllt a felismert illÃziÂkkal
ä de ezt a harcot az egyre m¢ly¡lû hallgatÀs, a vÀzlatok, t´red¢kek n´vekvû szÀma s a
legfontosabb vallomÀsok publikÀlatlanul hagyÀsa jelzi. Az utÂkor dolga term¢szetesen
nem lehet az elmaradt müvek szÀmonk¢r¢se ä sokkal inkÀbb k´teless¢ge lenne viszont
a Szabolcsi müveiben f´llelhetû illÃziÂk felismer¢se ¢s meg¢rt¢se, ¢s a most mÀr kellû
idûbeli tÀvlat birtokÀban maguknak a müveknek a m¢rlegel¢se, t´rt¢neti helyzet¡k
¢s jelentûs¢g¡k ´sszem¢r¢se valÂdi, a mÀnak is szÂlÂ hozamukkal.
TudomÀnyos munkÀkrÂl szÂlva persze neh¢z sz¢tvÀlasztani, hogy mi tartozik az illÃziÂk birodalmÀba, s mi tudomÀnyos t¢ved¢s. ¹nvizsgÀlat dolga lehet, de az utÂkornak is feladata tisztÀzni, mikor melyik a kettû k´z¡l ä hiszen a levont k´vetkeztet¢sek
szempontjÀbÂl korÀntsem mell¢kes ez a k¢rd¢s. A KodÀly ¢s BartÂk Àltal megvalÂsÁtott
Ãj magyar zenei alkotÂmüv¢szet jelentûs¢g¢nek, szerep¢nek minden mÀst hÀtt¢rbe
szorÁtÂ ¢rt¢kel¢se fakadhat a kortÀrs, a tanÁtvÀny illÃziÂjÀbÂl, rajongÀsÀbÂl, hit¢bûl ä
Àm az ebbûl az illÃziÂbÂl kialakÁtott ¢rt¢krend tüzzel-vassal valÂ k¢pviselete mÀr elfogultsÀg, mÀs ¢rt¢kes kortÀrs t´rekv¢sekkel valÂ szembefordÁtÀsa igazsÀgtalansÀg, tudomÀnyos münek koncepciÂjÀvÀ emel¢se pedig hiba. A magyar n¢pzene rokonsÀgi
k´r¢nek megrajzolÀsa a kor ismereteinek ´sszess¢ge alapjÀn vezethet a legjobb meggyûzûd¢s ellen¢re is k´nnyen levont ÀltalÀnosÁtÀsokhoz ä nem az elm¢let megalkotÂjÀnak, hanem az utÂkornak hibÀja, ha rosszul ¢rtelmezett tekint¢lytiszteletbûl ma is
komolyan veszi m¢g ezeket az illÃziÂkat. Ha egy elm¢let mÀra megcÀfolt elvek, kutatÀsi
eredm¢nyek alapjÀn, ´nmagÀban logikusan ¢s vÀlasztott kiindulÀsaihoz hÁven ¢s konzekvensen olyan k´vetkeztet¢sekre jut, amelyekrûl mÀra be kell lÀtni fikciÂ voltukat:
akkor nem az eredm¢nyt legjobb szÀnd¢kkal is t¢vesen kik´vetkeztetû tudÂs munkÀjÀt
¢s jÂhiszemüs¢g¢t vonjuk k¢ts¢gbe, hanem egy elm¢letet horgonyzunk le a felismer¢ssel a tudomÀnyt´rt¢net egy adott pillanatÀhoz.
Szabolcsi munkÀinak ÃjraolvasÀsa manapsÀg ez¢rt elsûsorban tudomÀnyt´rt¢neti
feladat. Ami munkÀibÂl figyelm¡nkre ¢rdemes, nem az aktuÀlis munkÀk lÀbjegyzetei-
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ben hivatkozandÂ t¢zis, vagyis olyan eszk´z, amelyet ¢rvel¢seinkben felhasznÀlhatunk, hanem tanulmÀnyozÀsra m¢ltÂ tÀrgy: tudomÀnyos vizsgÀlatok t¢mÀja, t´rt¢neti
t¢ny. Van, lehet persze müveinek k´zvetlenebb olvasata is: nagy ´sszefoglalÂ munkÀi,
monogrÀfiÀi, mint A ZENE T¹RT°NETE, a B EETHOVEN, valÂszÁnüleg leghiÀnytalanabb,
legjellemzûbb remekmüve, az E URñPAI V IRRADAT, a magyar zene t´rt¢net¢rûl Árott
tanulmÀnyaibÂl szinte egys¢ges vonalvezet¢sü zenet´rt¢nett¢ ´sszeÀllÂ sorozata, A MAGYAR ZENE °VSZçZADAI cÁmen megjelent gyüjtem¢ny jÂ r¢sze (k¡l´n´sen A XIX. SZçZAD MAGYAR ROMANTIKUS ZEN°JE), jÂ n¢hÀny tanulmÀnya minden zene irÀnt ¢rdeklûdûnek hasznos olvasmÀnya lehet m¢g ma is, m¢g akkor is, ha szinte minden lapjÀn
olyan ÀllÁtÀsokba, tÀrgybeli t¢ved¢sekbe botlunk, amelyek mai tudÀsunk f¢ny¢ben valÂ
¢rv¢nytelens¢g¢re ¢s helyesbÁt¢s¢re gondos jegyzeteknek kellene figyelmeztetni¡k a
gyanÃtlan olvasÂt. De ezekbûl az olvasmÀnyokbÂl Ágy is rengeteg hasznos indÁttatÀst
lehet nyerni: mintaszerüen ´sszevÀlogatott informÀciÂkat, valÂban virtuÂzan kezelt
anyagokat, amelyek illeszked¢s¢t s ä meglehet: illÃziÂkbÂl ´sszeÀllÂ ä koherenciÀjÀt a
sokszor irodalmi ¢rt¢kü megmunkÀlÀs biztosÁtja. A szakmab¢li olvasÂ azonban nem
¢rheti be ezzel a ànaivÊ olvasattal; szeretheti, sût csodÀlhatja ezeket az ÁrÀsokat, de soha
nem feledkezhet meg arrÂl, hogy ezek is korukba Àgyazottak, tartalmukat ¢s megformÀlÀsukat, olykor t¢mÀjukat is nagyban meghatÀrozta a korabeli aktualitÀs, a forrÀshelyzet k¢nyszerÁtû ereje. °ppen ez¢rt f´lvetûdik a k¢rd¢s, hogy valÂban szÀmot kell-e
vetnie a mai olvasÂnak Szabolcsi ¢letmüv¢vel, nem avultak-e pusztÀn olvasmÀnnyÀ
tanulmÀnyai? öjra kell-e olvasni az û munkÀit, ahogyan a nagy rendszerteremtû elm¢letÁrÂk¢t, t´rt¢n¢szek¢t, mert van benn¡k valami ÀltalÀnosan ¢rv¢nyes ä vagy csupÀn az¢rt megker¡lhetetlen mÀig az û neve ¢s munkÀssÀga, mert valamik¢ppen az û
tev¢kenys¢g¢bûl eredeztethetû a mai magyar zenetudomÀny minden er¢ny¢vel ¢s
´r´kletes hiÀnyossÀgÀval? Milyen mÀhoz is szÂlÂ eredm¢nyt hozhat a figyelmes ÃjraolvasÀs?
Az igazsÀggal szemben¢zni nem k´nnyü ä a zen¢sz szakmai k´zv¢lem¢ny mintha
halogatnÀ is ezt az Âhatatlanul ´nvizsgÀlattÀ is alakulÂ elemzû munkÀt. Mondjuk ki a
keserü, sokaknak talÀn fÀjÂ igazsÀgot: Szabolcsi Bence ¢letmüve ma egyÀltalÀn nincs
jelen a magyar zenei k´zgondolkodÀsban, a hagyat¢kÀval valÂ konfrontÀciÂ pedig
mindmÀig elmaradt. K¢ts¢gtelen, hogy nem k´nnyü a feladat, hiszen mÀr a munka
felt¢telei is csak r¢szben adottak. A k¡l´nb´zû k´zgyüjtem¢nyekben t´bbfel¢ bontva
(¢s valÂszÁnüleg nem a maga teljess¢g¢ben) elhelyezett hagyat¢k alig Àttekinthetû s
szinte hozzÀf¢rhetetlen. írÀsainak t´bb, egymÀs hiÀnyossÀgait k¡l´nf¢lek¢pp kik¡sz´b´lni akarÂ kÁs¢rlet ellen¢re sincs hasznÀlhatÂ bibliogrÀfiÀja. Cikkei t´bbs¢ge ´sszegyüjtetlen¡l hever alig megtalÀlhatÂ folyÂiratok lapjain ä a k¢t ¢vtizede megindult (¢s
sajnÀlatosan megszakadt) ¢letmükiadÀs eddig javar¢szt a Szabolcsi ¢let¢ben megjelent
monogrÀfiÀkat adta k´zre Ãjra, Àm nehezen akceptÀlhatÂ tematikai ¢s sz´vegkritikai
szempontokat k´vetve (lÀtvÀnyos p¢lda erre a csonkÀn kiadott A ZENE T¹RT°NETE,
melynek zÀrÂfejezet¢t Szabolcsi az ¢let¢ben megjelent utÀnnyomÀsokban kihagyta,
nem vÀllalva a benne megfogalmazott ¢rt¢kÁt¢leteket ¢s k´vetkeztet¢seket; ezt a sz´veget k´z´lte ä az utolsÂ k¢z elve alapjÀn ä az ¢letmükiadÀs is, majd n¢hÀny ¢v mÃlva,
belÀtva azt, hogy ez az eljÀrÀs kozmetikÀzza ugyan Szabolcsi k¢p¢t az utÂkor szÀmÀra,
de egyben meg is hamisÁtja, egy olyan k´tet f¡ggel¢kek¢nt hozta le m¢gis a sz´veget,
ahol annak semmi keresnivalÂja nincs...). A szÀmvet¢s elmaradÀsÀnak legmonumentÀlisabb jele KroÂ Gy´rgy Szabolcsi Benc¢rûl Árott k¢tk´tetes monogrÀfiÀja; imponÀlÂ
mennyis¢gü dokumentum Àtb´ng¢sz¢se ¢s k´zz¢t¢tele ellen¢re is ¢ppen az anyag kri-
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tikai feldolgozÀsÀval maradt adÂs: nem tÀrta fel az ¢letmü belsû ´sszef¡gg¢seit, r¢tegzûd¢seit, s visszariadt Szabolcsi ¢lete ¢s tev¢kenys¢ge utolsÂ hÀrom ¢vtized¢nek bemutatÀsÀtÂl. Vagy talÀn nem is maguknak a t¢nyeknek a feltÀrÀsÀtÂl, hanem azok ¢rt¢kel¢s¢tûl ä hivatkozik ugyan a kollektÁv eml¢kezet egyed¡li jogosultsÀgÀra az effajta
munka elv¢gz¢s¢ben, Àm mintha ¢ppen e sokak eml¢kez¢seibûl ´sszeÀllÂ k¢pen megjelenû kev¢ss¢ elûny´s vonÀsokat nem tudta, nem akarta volna ´sszeegyeztetni a monogrÀfia alig tagadhatÂan felt¢tel n¢lk¡li apologetikÀjÀval.
Az ÃjraolvasÀs legfûbb tanulsÀga, hogy Szabolcsi Bence munkÀi nemcsak nem folytathatÂk k´zvetlen¡l ä k´zvetlen indÁttatÀsokat sem adnak az Àltala müvelt tudomÀnyter¡letek mai munkÀsainak. Elsûsorban nem is arrÂl van szÂ, hogy àelavultakÊ
volna ezek a müvek ä ebben az ¢rtelemben minden tudomÀnyos munkÀnak velejÀrÂja
fakulÀsa az idûvel, hiszen Ãj adatok, elm¢letek, ´sszef¡gg¢sek, t¢mÀk jelennek meg,
a tudomÀnyos divatok (mÀra mÀr fakultabb szÂval nevezhetn¢nk ezeket akÀr àparadigmÀnakÊ is...) vÀltoznak. Term¢szetesen Szabolcsi ama cikkei, amelyekben ismeretlen adatokat tett k´zz¢ (korÀbban ismeretlen forrÀsokat, v¢letlen¡l felbukkant ¢rdekess¢geket k´z´lt, vagy hirtelen megcsillant ´sszef¡gg¢sekre hÁvta fel a figyelmet), KodÀly figyelmeztet¢se ¢rtelm¢ben (mÀrmint hogy a jÂl k´zz¢tett adat nem avul el) mÀig
hasznÀlhatÂk, m¢g akkor is, ha jÂ r¢sz¡k mÀra be¢p¡lt az illetû szakter¡let anyagÀba,
feldolgozva is ¢s nem csupÀn k´z´lve az adatokat; mÀs r¢sz¡k azonban oly nyomtalanul tünt el a tudomÀnyt´rt¢net szelektÁv eml¢kezet¢ben, hogy a benn¡k publikÀlt
anyag ma is ¢ppoly ismeretlen, mint Szabolcsi k´zlem¢nye elûtt. Nehezebb szÀmot
vetni azokkal a tanulmÀnyokkal, amelyek k´vetkeztet¢seit szÁvesen hasznosÁtanÀ
ugyan a mai tudomÀny, hiszen a benn¡k f´lvetett (megkockÀztatott, kimondott)
´sszef¡gg¢seket sz¢pnek, gondolat¢bresztûnek, hasznosnak Át¢ln¢, Àm ¢ppen a bizonyÁtÂ dokumentÀciÂban, sût a kiindulÀsul vÀlasztott adatokban mÀra nyilvÀnvalÂ t¢ved¢seket, akkor m¢g nem sejtett, mÀra bizonyÁtottan hamisÁtvÀnyokat talÀlunk, vagy
olyan argumentumokat, amelyekrûl azÂta a mikrofilolÂgia bizonyÁtotta, hogy mÀs
kontextusba tartoznak, s ebben az ´sszef¡gg¢sben nem hasznÀlhatÂk. (Szabolcsi eljÀrÀsa n¢ha egyenesen ¢rthetetlen: bizonyos t¢nyeket egyszerüen nem volt hajlandÂ tudomÀsul venni; Ágy sz¢p ¢rvel¢s¢be csak az¢rt is bevont olyan Haydn-kvartetteket,
amelyekrûl mÀr akkor k¢ts¢get kizÀrÂan tudni lehetett, hogy nem Haydn müvei; Liszt
¢s az orosz zene kapcsolatÀrÂl ¢rtekezve komoly bizonyÁt¢knak tekintett olyan ÁrÀst,
amelyikrûl mÀr tanulmÀnya megfogalmazÀsakor is csak a politikai megfontolÀs nem
engedte belÀtni, hogy hamisÁtvÀny; bizonyos magyar zenet´rt¢neti p¢ldÀkrÂl Szabolcsi volt k¢nytelen megÁrni, hogy maga k¢szÁtette konfabulÀciÂk, parafrÀzisok.) KÁnosan aktuÀlpolitikai megnyilatkozÀsairÂl tudhatÂ, hogy az û pozÁciÂjÀban ¢s szerepvÀllalÀsÀval nehezen lettek volna elker¡lhetûk; amÁg alkalmi cikkekben fogalmazÂdtak
csak meg, nem is jelentenek gondot a mai olvasÂnak ä problematikusabb azonban, ha
Szabolcsi legfontosabb t¢mÀinak lÀtjuk k´zvetlen visszacsatolÀsÀt a korszak ideolÂgiai
elvÀrÀsaihoz. S persze nem csak a korszak¢hoz: a KodÀly-iskola gondolkodÀsmÂdjÀnak ´sszeegyeztet¢si kÁs¢rlete a kor dominÀns ideolÂgiÀjÀval meghatÀrozÂan ott van
a Bach zen¢j¢nek n¢pi elemeit kutatÂ (s mÀr megjelen¢se idej¢n a szakma r¢sz¢rûl
erûsen vitatott) tanulmÀny (N°PI ELEMEK B ACH MþV°SZET°BEN, 1950) m´g´tt ¢ppÃgy, mint a dokumentÀciÂjÀnak csak a korviszonyokat t¡kr´zû esetlegess¢ge miatt ma
mÀr jÂszerivel hasznÀlhatatlan programadÂ ÁrÀsÀban (N°PI °S EGY°NI MþALKOTçS A
ZENET¹RT°NETBEN, 1953).
N¢pzene, k´z´ss¢gek zen¢je, egy-egy korszakban bizonyos ter¡leteken elfogadott
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zenei idiÂmÀk ¢rv¢nyess¢ge: Szabolcsi eg¢sz ¢letmüv¢nek k´zponti t¢mÀja ez, amely
egy pillanatban a zenei k´znyelv kategÂriÀjak¢nt fogalmazÂdik meg. Nagy k¢rd¢s persze, hogy valÂban megfogalmazÂdik-e, vagy pedig k´rvonalazatlanul, definiÀlatlanul
hasznÀltatik ä az egyszerüs¢g kedv¢¢rt; mert bizony definÁciÂk¢nt aligha lehet elfogadni Szabolcsi magyarÀzatÀt: àzenei k´znyelvnek nevezn¢m azt a k´zhasznÀlatÃ ä tehÀt t´bb¢-kev¢sb¢ sz¢les k´rben ¢rthetû ä zenestÁlust, azt a fluidumot, mely a nagy müvet ¢s a Ïk´z¢psûÎ,
Àtlagos a Ïn¢vtelenÎ müveket kortÀrsakk¢nt, k´z´s ÏjelrendszerbenÎ egyesÁtiÊ (A ZENEI K¹ZNYELV PROBL°MçI ). V¢gzetesen ´sszemosÂdnak ebben a mondatban a fogalmak:
nyelv ¢s k´znyelv, k´znyelv ¢s zenestÁlus; fluidum, amely k´znyelvk¢nt valamely jelrendszerben (¢rtsd: nyelvben?) egyesÁt müveket ä tehÀt olyan k¢pzûdm¢nyeket, amelyek valamely nyelvet hasznÀlnak, abbÂl ¢p¡lnek, s egyÃttal meg is teremtik azt. M¢gsem e kategÂria k´rvonalazatlansÀga, hasznÀlata jelenti a legfûbb gondot, hanem az,
hogy Szabolcsi mennyire vÀzlatosan, mennyire csak a felszÁnen maradva tÀrgyalta e
k´zpontinak t¢telezett ä s titkon talÀn ¢lete legnagyobb felfedez¢s¢nek tekintett ä kategÂria kapcsÀn a f´lvetûdû k¢rd¢seket. Nem k´znyelvet vagy m¢g inkÀbb: k´znyelveket vizsgÀlt, hanem kiemelt egyes k´znyelvi elemeket, s azokat hasonlÁtotta egymÀshoz. Ez a k´znyelvi elem hol egy dallamfordulat, hol egy harmÂniamenet, hol csupÀn
egy dÁszÁt¢sformula volt ä m¢g ha a gondolat maga vonzÂan sz¢p lenne is, konkretizÀlÀsÀra nem t´rekedett. °pp e k´znyelvi r¢teg, e àfluidumÊ meghatÀrozatlansÀga
nem tette lehetûv¢, hogy bemutassa azt az ¢les k¡l´nbs¢get, ami szÁnvonaltÂl f¡ggetlen¡l is kiemeli a formulÀk k´z´s gyüjtûmedenc¢j¢bûl az egyedi müvet, Szabolcsi k¢rd¢s¢vel mondva: àMilyen mÂdon t´rt¢nik a rendkÁv¡linek, az egyszervalÂnak, a t¡nem¢nyszerünek kiemelked¢se ebbûl az Àtlag-nyelvbûl?Ê çm mintha Szabolcsi Bence eg¢sz elemzû
mÂdszertana ellene szeg¡lne e k¢rd¢snek; mÀr egy 1934-es ÁrÀsÀnak tanÃsÀga szerint
(B ESZ°LGET°S A ZENET¹RT°NETRýL), amelyben pÀrbesz¢des formÀban fogalmazza
meg zenet´rt¢n¢szi hitvallÀsÀt, tudatÀban volt e mÂdszertani probl¢mÀnak ä sajÀt ¢nj¢t Valerianus alakjÀban jelenÁtette meg, a kritikai ellenv¢lem¢nyt pedig a nyilvÀnvalÂan TÂth AladÀrt megszem¢lyesÁtû Sextus szÀjÀba adta: àTÃlsÀgosan hangsÃlyozod a k´z´ss¢g szellem¢t ¢s ig¢nyeit, s nincs elegendû ¢rz¢ked a nagy egy¢nis¢gek müve irÀnt. [...] Az igazi
emberi kultÃra egyes nagy cselekedetek sorÀbÂl Àll.Ê Szabolcsi-Valerianus ezzel szegezi szembe a maga meggyûzûd¢s¢t: àKiss¢ kicsinyesnek ¢rzem ezt az egy¢nis¢g-kultuszt, ezt a szkepszisbûl ¢s ÀhÁtatbÂl szûtt rezignÀciÂt. °n nem f¢ltem ennyire a nagy egy¢nis¢geket, ¢s Ãgy ¢rzem,
hogy nem is kell sem ûket, sem a gondolataikat ennyire f¢lteni a t´megektûl. Lehets¢ges, hogy a
Ïprofanum vulgusÎ f¢lre¢rti ûket, hogy a tiszta megpillantÀs, felismer¢s ¢s megfogalmazÀs mindig
egyes nagy emberek müve lesz ¢s marad. De azt hiszem, a nagy ¢letek ¢s nagy müvek alapjÀt a
t´meg is meg fogja ¢rezni mindig ä hiszen maga is ¢l! ¢s a t´meg ´ntudatlanul hordja ¢s dajkÀlja
magÀban ezeket a f¢lig elgondolt gondolatokat, ezeket a k´d´s f¢l-eml¢keket ä eg¢szen addig, mÁg
majd Ãjra j´n valaki a k´z´ss¢gbûl, aki tisztÀn megmintÀzza.Ê MunkÀiban ez¢rt az egyedit,
a kiemelkedût szinte soha nem elemzi, nem vizsgÀlja ´nmagÀban, nem t´rekszik a
belsû kapcsolÂdÀsok, a szerkezet, a koh¢ziÂ, a mük´d¢s feltÀrÀsÀra (milyen jellemzû,
hogy egyetlen valÂban zenei elemz¢s¢t egy r´vid kÁnai melÂdia kapcsÀn Árta le!); nÀla
az egyedi mindig analÂgia valami mÀshoz, egy ´sszevet¢s, ellent¢tpÀr egyik eleme,
egy nem is sz¡ks¢gk¢ppen zen¢re korlÀtozÂdÂ vagy koncentrÀlÂ asszociÀciÂs lÀnc szeme. ImpozÀns ´sszefoglalÀsa, A MELñDIA T¹RT°NETE ä amelynek szaktanulmÀnyba
kÁvÀnkozÂ mÂdszertani elemz¢se a mai zenetudomÀny szÀmÀra is megszÁvlelendû tanulsÀgokkal jÀrna ä, ez¢rt szükÁti vizsgÀlÂdÀsÀt a dallamt´rt¢netre, vagyis a zenei alkotÀs komplex struktÃrÀjÀnak csupÀn egyik elem¢re ä v¢ln¢nk: meglehet, nem is a
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legfontosabbra, hiszen a dallam ´nmagÀban mindig esetlegess¢g, ¢s fûleg sohasem f¡ggetlenÁthetû a szerkezettûl, a formÀlÀstÂl ä, ¢s aligha tÃlzÀs kimondani, hogy ha valaki
egy münek csak a dallamÀra eml¢kezik, csak azzal foglalkozik, a legt´bb stÁlusban mit
sem tud magÀrÂl a mürûl, arrÂl, ami¢rt az a mü l¢trej´tt ¢s ¢pp olyannÀ alakult, amilyennek ismerj¡k. Szabolcsi munkÀssÀgÀnak legnagyobb paradoxona ez, ¢rthetetlen
´nkorlÀtozÀs, hiszen ¢ppen elûadÀsaibÂl tudjuk, mennyire tisztelte az egyedi müvet,
az egyszeri megvalÂsulÀs csodÀjÀt, mennyi mondanivalÂja volt rÂla, mennyit tudott
felid¢zni, megmutatni belûle ä ÁrÀsaiban azonban erre az analÁzisre nem vÀllalkozott.
Ha kronologikus rendben olvassa v¢gig ma valaki Szabolcsi Bence ¢letmüv¢t, kedves t¢mÀinak, ¢rdeklûd¢si ter¡leteinek ÀllandÂ Àtrendezûd¢s¢t figyelheti meg. Legfontosabb kutatÀsi ter¡letei vÀltozatlanok; pÀlyÀjÀnak mintegy f¢l ¢vszÀzada alatt szinte mindv¢gig felbukkannak publikÀciÂi az ÀltalÀnos zenet´rt¢net ¢s operat´rt¢net
(ezen bel¡l is legkedvesebb ter¡lete, a XV III. ¢s XIX. szÀzad), magyar zenet´rt¢net,
KodÀly ¢s BartÂk müv¢szete, dallamt´rt¢net, zsidÂ zene, n¢pzene ¢s zenet´rt¢net ä s
alig szÀmon tartva, meglepet¢sre: a zenekritika k´r¢bûl. M¢gis, valamennyi ter¡leten
megfigyelhetû az intenzitÀs folyamatos cs´kken¢se, ¢szrevehetû a kifÀradÀs, az ÁrÀsok
horizontjÀnak beszük¡l¢se. Egyre t´bb lesz az elejtett szÀl s az ´nism¢tl¢s, ÃjraÁrÀs, a
müfaj is egyre inkÀbb: adatok, adal¢kok, r¢szlet egy nagyobb tanulmÀnybÂl, megjegyz¢s, ¢szrev¢tel. Aligha a fizikai romlÀs szÀmlÀjÀra ÁrandÂ ez a tendencia ä a megfigyel¢sek ¢less¢ge, az asszociÀciÂk gazdagsÀga mit sem vÀltozott a korÀbbiakhoz k¢pest.
Sokkal inkÀbb a munka c¢lja felûl bizonytalanodhatott el a tanulmÀnyok ÁrÂja, s mintha megrend¡lt volna az a biztonsÀg¢rzete is, ami a harmincas-negyvenes ¢vek fordulÂjÀn sz¡letett ´sszefoglalÀsokat (BEV EZET°S A ZENET¹RT°NETBE; A ZENE T¹RT°NETE;
B EETHOV EN) tÀplÀlta. Mindez nem f¡ggetlen nyilvÀn a k´r¡lm¢nyek vÀltozÀsaitÂl,
magÀn¢leti trag¢diÀktÂl, t´rt¢nelmi kataklizmÀktÂl; de legalÀbb ennyire d´ntû hatÀsÃ
lehetett a zenet´rt¢neti ideÀlok megvÀltozÀsa ¢s a müveknek m¢rvadÂ szakmai k´r´kben valÂ visszhangtalansÀga vagy balsikere is. KroÂ Gy´rgy monogrÀfiÀjÀban jÂl ¢rz¢kelteti Szabolcsi ¢s KodÀly kapcsolatÀnak furcsa t´r¢s¢t a negyvenes ¢vek elej¢n,
amely ´sszef¡gghetett Szabolcsi emberi ¢s müv¢szi preferenciÀinak vÀltozÀsÀval is;
nagyjÀbÂl ugyanekkorra tehetû azonban addigi tudomÀnyos eredm¢nyeinek sorozatos vitatÀsa, megk¢rdûjelez¢se is. Elûsz´r n¢pzenetudomÀnyi k´vetkeztet¢seit kezdte
ki a szorosabban vett szaktudomÀny: finn kiadvÀnyokrÂl Árt recenziÂi vÀltottak ki ¢les
vitÀt az ¢rintettek k´r¢ben, de meg kellett szÁvlelnie azt a burkolt kritikÀt is, amit a
nyugati zenetudomÀnynak cÁmzett ugyan 1943-ban Rajeczky Benjamin, Àm bizonnyal
Ãgy is, hogy Szabolcsi is ¢rtsen belûle: àAbba a furcsa helyzetbe ker¡lt¡nk, hogy megÀllapÁtÀsokat hallunk a n¢pzen¢k keletkez¢se, vÀndorlÀsa, jellemz¢se, sût ¢rt¢kel¢se dolgÀban, egyenesen
a t´rt¢nelemelûtti korokig terjeszkedû ig¢nnyel, an¢lk¡l, hogy az addig gyüjt´tt anyagot k´z´sen
megÀllapÁtott kategÂriÀk ¢s terminusok alapjÀn megvizsgÀltuk volna, vagy az egyes n¢pek kutatÂi
v¢lem¢ny¡ket kicser¢lhett¢k volna.Ê (N°PZENEKUTATçS . Magyar Szemle, 1943. jÃnius, 311.)
K¢sûbbi n¢pzenei tÀrgyÃ cikkei, amelyek p¢ldÀul az ûst´rt¢net k¢rd¢seihez szÂltak
hozzÀ, vagy meglepû dallamrokonÁtÀsokat, n¢pzenet´rt¢neti fejteget¢seket tartalmaztak, szint¢n vitÀkat provokÀltak, fûleg Vargyas Lajos r¢sz¢rûl (akivel azutÀn szinte minden lehets¢ges konfrontÀlÂdÀsi alkalommal vitacikkeket Ártak egymÀsnak). Szellemt´rt¢neti ihlet¢sü zenet´rt¢neti dolgozatait politikai indÁttatÀsÃ tÀmadÀsok is ¢rt¢k ä
meglehet, nem kis m¢rt¢kben ennek volt k´sz´nhetû, hogy tervezett Mozart-k´nyve
v¢g¡l torzÂ maradt. BÀr Szabolcsi akkoriban manifesztÀlÂdÂ hihetetlen tekint¢ly¢vel
(amelyet egyes kortÀrsainak szÂbeli visszaeml¢kez¢sei szerint nagyban tÀmogatott az,
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hogy hivatalos funkciÂin tÃl m¢g a magyar zenei ¢let sz¡rke eminenciÀsa is volt) elhallgattathatta volna a müv¢t ¢rû kifogÀsokat, û m¢gsem Árta meg ezt a k´nyvet ä nyilvÀn nem politikai ÂvatossÀgbÂl, hanem ¢bredû mÂdszertani k¢telyei miatt. S nem Árta
meg ¢lete alkonyÀn tervezett Ãjabb nagy Beethoven-tanulmÀnyÀt sem (amit v¢lhetûen
a korÀbbi Beethoven-monogrÀfia egyfajta kieg¢szÁt¢s¢¡l, sût korrekciÂjÀul szÀnt); lemondott arrÂl, hogy valÂban megÁrja azt a KodÀly-k´nyvet, amelynek elk¢szÁt¢s¢re
senki nem volt nÀla hivatottabb. Legfontosabbnak ¢rzett dolgozatai k¡lf´ldi k´zl¢se
nem hozta meg a vÀrt sikert; A MELñDIA T¹RT°NETE kiadÀsa szinte visszhangtalan
maradt, a zenei k´znyelvrûl szÂlÂ k´zlem¢nyeire nem figyelt fel senki, a szÀzadfordulÂ
zen¢je kapcsÀn a maga korÀbbi n¢zeteivel is tisztÀzva leszÀmolÂ dolgozatÀnak (A ROMANTIKA FELBOMLçSA) visszautasÁtÀsban volt r¢sze a munka megbÁzÂjÀtÂl. K¢sei tanulmÀnyainak nagyobbik hÀnyada: parabola, p¢ldÀzat, burkoltan aktualizÀlÂ essz¢,
mÀsik r¢sze pedig szigorÃan r¢szletinformÀciÂra, adatk´zl¢sre szorÁtkozÂ alkalmi ÁrÀs.
Mintha tudatosan feladta volna a pÀlyakezd¢s imponÀlÂ ambÁciÂjÀt, a mindent ´szszegyüjteni ¢s ´sszefoglalni t´rekvû ig¢ny¢t ä akaratlanul is visszakanyarodva ezzel a
pÀlyakezd¢s programnyilatkozatnak szÀnt k´nyve, a B EV EZET°S A ZENET¹RT°NETBE
egyik gondolatÀhoz: àK¡l´n´s mÂdon nem v¢letlen, hogy Ambros nagy zenet´rt¢neti müve
¢ppÃgy befejezetlen¡l marad, mint F¢tis¢ vagy egykor Forkel¢ ¢s Martini¢. Maga a mü befejezhetetlen vajon, azt p¢ldÀzzÀk ezek a torzÂk? TalÀn inkÀbb az egyetemes t´rt¢n¢sz tragikumÀnak
megmutatÂi; a historikus erûfeszÁt¢s¢nek sorsÀt ÀbrÀzoljÀk, a historikus¢t, aki rajongÀsÀban a
teljes ¢letet bele szeretn¢ ´lelni müv¢be, akinek szomjÃsÀga elolthatatlan, birtoklÀsi vÀgya telhetetlen. Mert hiszen a t´rt¢netÁrÀs nem plÀtÂi ÀlmodozÀs; megragadni ¢s megmintÀzni, formÀba
büv´lni az ¢letet annyi, mint birtokba venni. A t´rt¢netÁrÂ hÂdÁtani akar, zsÀkmÀnyolni, alÀvetni,
megszerezni, uralkodni; ÃrrÀ lenni az ¢let gazdagsÀgÀn ¢s sokf¢les¢g¢n. Ennek a hÂdÁtÀsnak Àra
az, hogy meg kell birkÂznia az ¢let nyersanyagÀval; ¢s majdnem mindig Àra az is, hogy legnagyobb
müve befejezetlen marad, hogy mikor mÀr mindent Ïjobban tudnaÎ, egy mindent Ïlegjobban tudÂÎ
v¢gzet lezÀrja ajkÀt, ¢s rÀbÁzza a müvet az Ïidûre ¢s a vilÀgraÎ, az ismeretlen folytatÂkra.Ê Alighanem magÀra Szabolcsira is ¢rv¢nyes az egyetemes t´rt¢n¢sz Àltala emlegetett tragikuma ä Ãjabb korÀn meghÃzott vonÀs ez a zenet´rt¢n¢sz ´narck¢p¢hez. Az û trag¢diÀja azzal teljesebb, mint az id¢zett klasszikusok¢, hogy nagy, egys¢gbe fogott müv¢nek valÂjÀban f´lvÀzolÀsÀig sem jutott el, pontosabban: lemondott rÂla, megel¢gedve
a B EVEZET°S A ZENET¹RT°NETBE cÁmszavakbÂl rakott mozaikjÀval, A ZENE T¹RT°NETE nagyk´z´ns¢get megc¢lzÂ, k¢sûbb talÀn meg is bÀnt ÀltalÀnosÁtÀsokat tartalmazÂ
´sszefoglalÀsÀval, ¢lete alkonyÀn a MUSICA MUNDANA lemezsorozat kÁs¢rûsz´veg¢¡l s
valÂszÁnüleg mÀr a sajÀt maga szÀmÀra sem hihetû àszint¢zisÊ szÀnd¢kÀval Árt jegyzetekkel ä s talÀn legm¢ltÂbban: n¢hÀny nagy tanulmÀnyÀnak, ha hiÀnyokkal is, de az
olvasÂ eml¢kezet¢ben m¢giscsak folyamattÀ ´sszeÀllÂ, ´sszef¡gg¢seket, egys¢ges gondolati Ávet feltÀrÂ sorozatÀval.
HiÀba keresn¢nk a Szabolcsi Benc¢¢hez hasonlÂ zenet´rt¢n¢szi ¢letmüvet ä nem
v¢letlen, hogy a rÂla Árott tanulmÀnyok ez idÀig is inkÀbb kerest¢k rokonait a mÃlt
szÀzadv¢g müvelûd¢st´rt¢n¢szei vagy a szÀzadfordulÂtÂl kezdûdû idûszak szellemt´rt¢n¢szei k´z´tt, sorra v¢ve azokat a nagy szellemeket, akikre Szabolcsi is bûven hivatkozik munkÀiban. Legk´zelebbi rokonÀt azonban talÀn m¢gis egy, az ´v¢tûl igencsak
tÀvol esû ter¡leten v¢lhetj¡k megtalÀlni ä munkÀssÀgÀnak eg¢sze pÀrhuzamba ÀllÁthatÂ ugyanis egy e szÀzadi, ambiciÂzus, sok tekintetben talÀn naiv, imponÀlÂ, Àm v¢gsû
konzekvenciÀit tekintve folytathatatlan ¢s ¢rtelmezhetetlen vÀllalkozÀssal. Ez a mü is
t´rt¢nelem, szellemt´rt¢net, ideolÂgiat´rt¢net, kultÃrhistÂria ¢s fikciÂ, müv¢szi meg-
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formÀlÀs ¢s gondolkodÂi eklektika term¢ke, amelybûl mÂdszertani tanulsÀg aligha
merÁthetû: Elias Canetti ¢vtizedeken Àt Árt nagy essz¢je, a MASSE UND MACHT. E mü
m´g´tt is az rejlik, mint Szabolcsi Bence eg¢sz munkÀssÀga m´g´tt: valamilyen szempontot lelni ahhoz, hogy egys¢g¢ben lÀssuk a vilÀgot, s meg¢rts¡k folyamatait, vagy
legalÀbb annyit belûl¡k, amennyi meg¢rt¢s¢re k¢pesek vagyunk. Az eredm¢ny csak
gy´ny´rü illÃziÂ lehetett, amelynek felismer¢se utÀn mind Canetti, mind Szabolcsi
levonta a konzekvenciÀkat; Canetti azzal, hogy l¢nyegesnek ¢rzett mondandÂjÀt szinte eg¢sz munkÀssÀga sorÀn feljegyz¢sekre, aforizmÀkra korlÀtozta csupÀn, Szabolcsi
azzal, hogy belÀtta: csak adal¢kokat adhat hozzÀ ahhoz az ¢p¡lethez, amelynek pedig
eg¢sz helyszÁnrajzÀt ¢s terveit is el szerette volna k¢szÁteni. Müv¡k illÃziÂ ä vagy m¢g
inkÀbb: Àlom; Àlom a t´rt¢nelemrûl.

Zay BalÀzs

AZ ERDEI NIMFA
°S AZ ERDý NAGY ISTENE
SibeliusrÂl

Bevezet¢s
A K ALEVALç-t, az 1835-ben, bûvÁtett kiadÀsban pedig 1849-ben megjelent finn nemzeti eposzt karjalai n¢pi ¢nekekbûl ÀllÁtotta ´ssze Elias L´nnrot. HalÀla elûtt tÁz ¢vvel
egy zeneszerzûi ¢s karmesteri bab¢rokra pÀlyÀzÂ tizennyolc ¢ves muzsikus jÀrt nÀla:
Robert Kajanus. Tûle tudjuk: az ´reg L´nnrot fogta kantel¢j¢t ä ezen a fogÂlap n¢lk¡li,
lapos citerÀn kÁs¢rt¢k magukat a r¢gi t´rt¢neteket felid¢zû rÃnÂ¢nekesek ä, s megmutatta neki, hogyan ÀllÁtotta ´ssze a maga gyüjt´tte n¢pdalokbÂl a KALEVALç-t. Kajanus
sokÀig Àlmodozott arrÂl, hogy egyszer majd az ´v¢ lesz L´nnrot ´reg kantel¢je.
Kajanus Árt elsû Ázben nagyzenekari müvet K ALEVALA-sz´vegre: AINO cÁmü szimfonikus k´ltem¢ny¢t a K ALEVALA kiadÀsÀnak ´tven¢ves ¢vfordulÂjÀra komponÀlta
1885-ben. L´nnrot kantel¢je nem lett az ´v¢, s mÀs lett a finnek nagy zeneszerzûje is.
Jean Sibelius. Aino nevü lÀnyt vett feles¢g¡l, aki arisztokrata csalÀdbÂl szÀrmazott, s
apja ä Alexander J¤rnefelt ä a sv¢d befolyÀs ellen k¡zdû finn nemzeti mozgalom egyik
vezetûje volt. Sibelius Ágy ker¡lt k´zel a finn nyelvhez ¢s a K ALEVALA vilÀgÀhoz. BÀr
gyermekkorÀban finn iskolÀba jÀrt, anyanyelve sv¢d volt.
A K ALEVALA hangszere azonban bizonyos ¢rtelemben v¢ve m¢giscsak Kajanus¢ lett.
ý alapÁtotta 1882-ben az elsû ÀllandÂ finn szimfonikus zenekart, a mai Helsinki Filharmonikus Zenekart. ýk mutattÀk be Sibelius szÀmos müv¢t. A finn kormÀny 1930ban ´tvenezer mÀrkÀt adott arra a c¢lra, hogy a Columbia lemeztÀrsasÀg felv¢telt k¢szÁtsen Sibelius elsû k¢t szimfÂniÀjÀrÂl, s amikor megk¢rdezt¢k Sibeliust, ki legyen a
karmester, û Kajanust ajÀnlotta, aki ezt k´vetûen az HMV lemeztÀrsasÀg SIBELIUS SOCIETY sorozatÀhoz is k¢szÁtett felv¢teleket Sibelius-müvekrûl. Mindez az utolsÂ pilla-
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natban t´rt¢nt: Kajanus 1933-ban elhunyt. Egyszer vez¢nyelt Budapesten is, 1924
februÀrjÀban. Vajon tudta-e, hogy AINñ-jÀnak zÀrÂkÂrusa magyarra fordÁtva ugyanÃgy kezdûdik, mint finn¡l? àSoi, soi, nyt kannel...Ê ä azaz: àSzÂlj, szÂlj most, kantele...Ê.
Az ¢letmü, egy Ãjonnan felfedezett darab ¢s az oeuvre jungiÀnus ¢rtelmez¢se
Sibelius 1885 ¢s 1889 k´z´tt tanult Helsinkiben: Ág¢retes hegedüs volt, de idejekorÀn
felismerte korlÀtait, s figyelm¢t a zeneszerz¢s fel¢ fordÁtotta. TanÀrai ä elsûsorban a
wagneriÀnus Martin Wegelius ä nagyra becs¡lt¢k, s ÂriÀsi rem¢nyeket füztek hozzÀ ä
mintha sejtett¢k volna a j´vût. Sibelius 1889ä90-ben Berlinben volt ´szt´ndÁjas, Albert
Beckern¢l tanult, s itt hallotta Kajanus AINñ-jÀt is a szerzû vez¢nylet¢vel. 1890ä91-ben
B¢csben Goldmark KÀroly ¢s Robert Fuchs n´vend¢ke volt. TanÀrai ¢s tÀmogatÂi s¡rgett¢k, komponÀlna mÀr valamilyen nagyobb alkotÀst, de û csak n¢hÀny kamarazenei
müvel Àllt elû. Lelkesen szÀmolt be Wegeliusnak Beethoven IX. SZIMFñNIç-jÀrÂl, melyet Richter JÀnossal hallott. Egyre nagyobb hatÀssal volt rÀ a finn nyelv ¢s a K ALEVALA,
s lassan derengeni kezdett benne egy nagyszabÀsÃ szimfÂnia gondolata. àHangulataim
mind a KalevalÀbÂl szÀrmaznak ä szimfÂniÀmrÂl egyre tisztÀbb elk¢pzel¢seim vannak.Ê ä àTiszta
elk¢pzel¢sem van a szimfÂnia ÀltalÀnos atmoszf¢rÀjÀrÂl, de egyetlen zenei ´tletet sem alakÁtottam
m¢g ki rendesen.Ê Hazat¢r¢se utÀn sokÀig dolgozott, mire nagy nehezen befejezte kÂrusra, szÂlistÀkra ¢s zenekarra Árt szimfonikus k´ltem¢ny¢t, a K ULLERVñ-t.
Sibelius maga vez¢nyelte a bemutatÂt 1892 ÀprilisÀban Kajanus zenekara ¢l¢n.
T´bb mint egyÂrÀs monumentÀlis müv¢vel az ifjÃ komponista ÂriÀsi sikert aratott.
1893 mÀrciusÀban m¢g hÀrom alkalommal vez¢nyelte a K ULLERVñ-t, utÀna azonban
visszavonta, s ettûl kezdve soha nem jÀrult hozzÀ a teljes opus elûadÀsÀhoz, mely csak
1958-ban, Sibelius halÀla utÀn szÂlalt meg ism¢t a zeneszerzû veje, Jussi Jalas vez¢nylet¢vel. Az elsû k¢t t¢telben csak a zenekart halljuk. B EVEZET°S ä alaphang, ahogyan
Sibelius m¢g B¢csbûl Árta: az àÀltalÀnos atmoszf¢raÊ bemutatÀsa, majd K ULLERVñ IFJöSçGA. A harmadikban ä K ULLERVñ °S HöGA ä megszÂlal a kÂrus ¢s a k¢t szÂlista is. A
K ALEVALç-bÂl valÂ t´rt¢netben a fiatal KullervÂ hazafel¢ tart vÀndorÃtjÀrÂl, s egy
lÀnnyal talÀlkozik, aki elt¢vedt az erdûben. ElcsÀbÁtja, s egy¡ttl¢t¡k utÀn a lÀny gyanÃtlanul k¢rdi tûle, kicsoda. àKalervÂ szeg¢ny lÀnyaÊ megd´bbenve hallja a vÀlaszt: àKalervÂ szeg¢ny fiaÊ. A lÀny panaszos elbesz¢l¢se utÀn KullervÂ k¢ts¢gbeesett szavaival zÀrul a t¢tel. A K ULLERVñ CSATçBA MEGY feliratÃ zenekari t¢telben a szerencs¢tlen fiatalember megprÂbÀl felejteni ä de nem tud. Az V. t¢telben ä K ULLERVñ HALçLA ä a
kÂrus elbesz¢l¢s¢bûl tudjuk meg, felkereste a helyet, ahol hÃga ´rv¢nylû zuhatagba
vetette magÀt, s megk¢rdezte kardjÀt, akarja-e halÀlÀt. Az azt felelte, kiontott mÀr sok
Àrtatlan v¢rt, bün´s emberrel mi¢rt ne v¢gezzen. KullervÂ erre kardjÀba dûlve v¢get
vetett ¢let¢nek.
A K ULLERVñ siker¢t k´vetûen Kajanus zenekari repertoÀrdarabot rendelt SibeliustÂl, aki a felk¢r¢snek eleget t¢ve megÁrta elsû tisztÀn zenekari müv¢t. Az 1893-ban
bemutatott EN SAGA ä MONDA ä cÁmü szimfonikus k´ltem¢nyt azutÀn 1902-ben Àtdolgozta, mikor is barÀtja ¢s tÀmogatÂja, Ferruccio Busoni felk¢rte a mü berlini bemutatÀsÀra.
Sibelius ebben az idûben egy operÀn dolgozott. Erkko a K ALEVALç-bÂl merÁtve Árta
szÀmÀra a V ENEEN LUOMINEN ä A CSñNAK °PíT°SE ä librettÂjÀt. Az opera v¢g¡l is nem
k¢sz¡lt el, azonban m¢gsem maradhat emlÁt¢s n¢lk¡l, t¢mÀja ugyanis egy k¢sûbbi
szimfonikus k´ltem¢ny¢ben ä a POHJOLA LçNYç-ban ä visszat¢r majd, a mÀr megsz¡letett zenei anyagot pedig szerzûje felhasznÀlta k´vetkezû nagyzenekari müv¢ben, a
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LEMMINKEJNEN-LEGENDçK -ban, mely tematikai pÀrhuzamban is Àll az operÀval. Az
operaterv meghiÃsulÀsÀban nagy szerepet jÀtszott Sibelius bayreuthi utazÀsa. A zeneszerzû levelez¢se tanÃsÁtja, becs¡lte a n¢met mester müv¢szet¢t, utÂbb azonban m¢gis
elutasÁtotta. Vajon mi¢rt? àEllenszenvem Wagnerrel szemben abbÂl az ´szt´n´s f¢lelembûl tÀplÀlkozott, hogy ¢n sem fogom tudni kivonni magamat a hatÀsa alÂl, amely szÀmtalan muzsikust
megb¢nÁtottÊ ä id¢zi a zeneszerzût egyetlen magyar monogrÀfusa, A. Balogh PÀl, aki
talÀlkozott is vele annak idej¢n. Az operaÁrÀssal k¡szk´dû fiatal zeneszerzû inkÀbb elfordult Wagnertûl ä ¢rdekes mÂdon Mascagni fel¢. írt is r´videsen egy egyfelvonÀsos
operÀt JUNGFRUN I TORNET ä LçNY A TORONYBAN ä cÁmmel. Ezzel egyszerüen lezÀrta
a probl¢mÀt ä a f¢lÂrÀs alkalmi kompozÁciÂval ugyanis semmilyen müv¢szi probl¢mÀt
nem kÁvÀnt megoldani. Wagner hangja itt-ott visszak´sz´n majd müv¢szet¢ben: a IV.
SZIMFñNIA elsû t¢tel¢ben halvÀnyan feldereng a P ARSIFAL nyitÀnyÀnak ¢s elsû jelenet¢nek atmoszf¢rÀja, a POHJOLA LçNYA elbesz¢lû kezdûhangjaiban a LOHENGRIN mÀsodik felvonÀsÀnak zenekari bevezet¢se, s a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK LEMMINKEJNEN TUON°LçBAN cÁmü t¢tel¢nek egy r¢sze ¢s A RAJNA KINCSE I. felvonÀsÀnak alÀszÀllÀs-zen¢je k´zt is van rokonsÀg. Ez azonban nem wagnerizmus, csak talÀlkozÀs a
k´z´s m¢lys¢gben egy-egy hangulati, tematikai hasonlÂsÀg ment¢n.
Karjala mÃltjÀt felid¢zû t´rt¢nelmi tablÂkhoz Árt kÁs¢rûzen¢j¢bûl szÀrmazik az alig
jÀtszott K ARJALA-NYITçNY ¢s a hÀromt¢teles K ARJALA-SZV IT , mely Sibelius leggyakrabban jÀtszott müvei k´z¢ tartozik. Ugyancsak ez idû tÀjt sz¡letett AZ ERDEI NIMFA ä
SKOGSRAET ä cÁmü szimfonikus fantÀzia, amirûl nemcsak az utÂkor felejtkezett el
hosszÃ idûre, hanem, Ãgy tünik, maga Sibelius is.
A n¢gyt¢teles, t´bb mint ´tvenperces LEMMINKEJNEN-LEGENDçK fûszereplûje a K ALEVALA ´nfejü, meggondolatlan ifjÃ hûse, Lemminkejnen, akit azonban bÀtorsÀga,
tettrek¢szs¢ge ¢s gyarlÂsÀgÀnak emberi volta miatt szeretettel ¢nekeltek meg a finnek.
Elsû t¢tele: LEMMINKEJNEN °S A SZçRI LçNYOK. A szigetek leÀnyai gÃnyt üznek Lemminkejnenbûl, aki idûvel leveszi ugyan ûket a lÀbukrÂl, csak Kyllikkivel nincs szerencs¢je, pedig û az, akibe igazÀn beleszeretett. Nincs mÀs hÀtra: erûszakkal sz´kteti meg.
V¢g¡l boldog hÀzassÀgban ¢lnek, de Lemminkejnennek nincs maradÀsa. ötra kel
PohjolÀba, a s´t¢t, ¢szaki orszÀgba, ahol Louhi uralkodÂasszony lÀnyÀt akarja megszerezni. Kez¢t csak akkor nyerheti el, ha egyetlen nyÁll´v¢ssel meg´li a tuon¢lai
hattyÃt. A mü eredetileg harmadik ä az 1954-es nyomtatott kiadÀsban pedig mÀsodik
ä t¢tele, A TUON°LAI HATTYö Sibelius egyik legismertebb alkotÀsa, annak idej¢n a tervezett opera elûjÀt¢kÀnak k¢sz¡lt. Tuon¢lÀt, a halÀl birodalmÀt sz¢les folyam veszi k´r¡l, ezen Ãszik m¢ltÂsÀgteljesen egy fekete hattyÃ. °nek¢t a szordinÀlt vonÂsok sejtelmes zen¢j¢bûl kiemelkedû angolk¡rt id¢zi fel. Finn megjelen¢se ez egy egyetemes archetÁpusnak. Mifel¢nk AkherÂn folyÂk¢nt ismerik KharÂnnal, a holtak hajÂsÀval. Ez
a motÁvum bukkan fel a HALçL V ELENC°BEN gondolÀsÀnak alakjÀban is, aki a fûhûst
a jÀrvÀny sÃjtotta vÀrosba viszi.
A feladat teljesÁt¢se k´zben egy vak pÀsztor meg´li Lemminkejnent. A mü eredetileg mÀsodik, a k¢sûbbi verziÂ szerint harmadik t¢tele kapcsolÂdik ide: LEMMINKEJNEN TUON°LçBAN. Az elhunyt hûs feldarabolt holtteste a folyÂban pihen, anyja azonban Ilmarinen kovÀccsal bronzgerebly¢t k¢szÁttet, s miutÀn k¢r¢s¢re a nap m¢ly Àlmot
hozott a halÀl birodalmÀnak lakÂira, a gerebly¢vel kihalÀssza, majd ´sszeilleszti fia
holttest¢nek darabjait a folyÂbÂl. A szvit napf¢nyes indulÂval ¢r v¢get: LEMMINKEJNEN
öTJA HAZAFEL°. A halÀl ebben az esetben egy archetÁpus ÀldÀsos fell¢p¢s¢nek k´sz´nhetûen ä a goethei àStirb und werde!Ê ¢rtelm¢ben ä a korÀbbi ¢letszakasz befejez¢s¢t
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jelenti, ¢s egy Ãjabb megkezd¢s¢t, immÀr magasabb szinten. A jÂ anya archetÁpusa
vezeti Àt Lemminkejnent az Àrny¢kos ¢letbûl a naps¡t´tte ¢letbe: a IV. t¢tel indulÂja
ä mely erûs pÀrhuzamot mutat Akseli Gallen-Kallela tiszta, csÁpûs ¢szaki levegûjü, erûs
f¢nyü s markÀns Àrny¢kok borÁtotta festûi vilÀgÀval ä az ember magÀra talÀlÀsÀval
´sszef¡ggû ´r´m kifejez¢se. A halÀl felt¢tele volt a tovÀbbl¢p¢snek. JungnÀl az Àrny¢k
(Schatten) az ¢nt (ego) a m¢lyebb ¢nnel, az ûsvalÂval, igazi ´nmagunkkal (Selbst)
´sszek´tû tengely elsû ÀllomÀsa. Lemminkejnen cselekedeteit erûsen meghatÀrozta
sajÀt Àrny¢ka. A hûsnek elûsz´r ¢lnie, majd halnia kell az Àrny¢kÀval ahhoz, hogy Ãgy
¢lhessen tovÀbb, hogy az Àrny¢k nem ´r´kk¢ a sarkÀban l¢vû vesz¢lyforrÀs, hanem
tudatos szem¢lyis¢g¢nek integrÀns r¢sze.
KullervÂ veszt¢nek okaira is rÀvilÀgÁt a Lemminkejnen-t´rt¢net. KullervÂ Lemminkejnennel ellent¢tben ÀrvÀn nûtt fel, sz¡lei hÀzÀt feldÃlta az apa testv¢re, UntamÂ, aki
kegyetlen¡l bÀnt vele, majd el is adta. öj gazdÀjÀnak a feles¢ge ugyancsak rossz volt
hozzÀ. Mire KullervÂ k¢sûbb megtalÀlja sz¡leit, akik UntamÂ elûl menek¡lve az erdûben leltek mened¢ket, negatÁv sz¡lûk¢p r´gz¡lt benne. Indulatai ÃtjÀt ÀlltÀk a kibontakozÀsnak. Szeg¢ny KullervÂ mindenben sajÀt Àrny¢kÀt ¢lte meg. Lemminkejnent az Àrny¢kvilÀgbÂl ki tudta segÁteni a jÂ anya archetÁpusÀnak aktivÀlÂdÀsa, KullervÂban azonban Ãjra ¢s Ãjra negatÁv archetÁpusok elevenedtek meg. M¢g a kardja
is a halÀlÀt akarta, azaz amikor rÀn¢zett, nem csillant rÂla vissza rem¢ny, biztatÀs, bocsÀnat, sorsfordÁtÀs vÀgya ¢s ereje.
A àKiskacsa f¡rdik fekete tÂban...Ê kezdetü dalban is ez a motÁvum bukkan fel. K´z´s
az elmenetel motÁvuma (a halÀl is egyfajta elmenetel, a kiskacsa anyjÀhoz k¢sz¡l), a
mÀsik orszÀg emlÁt¢se (Tuon¢la a mÀsvilÀg, a kiskacsa LengyelorszÀgba k¢sz¡l), s a
halÀl jelenl¢te (Tuon¢la a halÀl orszÀga, a kiskacsa fekete tÂban f¡rdik). A halÀl ¢s a
vÁz ´sszef¡gg¢se az anyamotÁvum emlÁt¢se n¢lk¡l is kapcsolÂdik az anyaûsk¢phez: az
´sszek´tû kapocs a magzatvÁz motÁvuma s a gyermeki fejlûd¢s szimbiotikus fÀzisa, melyet Freud Âceanisztikus ¢lm¢nynek nevezett. Ferenczi SÀndor vitatott thalasszÀlis regressziÂelk¢pzel¢s¢ben is jelen van a vÁz k¢pe, s ez is a szimbiotikus fÀzissal hozhatÂ
´sszef¡gg¢sbe. A kis magyar dal emlÁti is az anya szimbÂlumÀt, ugyanabban az ¢rtelemben, mint a K ALEVALA, hiszen ebben is ÃjjÀsz¡let¢s k´vetkezik be: àF¢nyes a szÀrnya,
/ Aranyos a tolla, / Fordulj ki, fordulj ki, / Aranyos Katinka!Ê TalÀn arrÂl szÂl ez az ¢nek,
hogy a magÀra maradt lÀny felid¢zi a benne ¢lû anyak¢pet, mely archetipikus elemekbûl ¢s konkr¢t ¢lm¢nyekbûl tevûdik ´ssze, jelk¢pesen meghal, azaz bÃcsÃt mond a
kiskacsal¢tnek, a gyermekkornak, s magÀra ´ltve a fiatal lÀny ¢kess¢g¢t, valÂra vÀltva
a nûis¢g kibontakozÀsÀnak lehetûs¢g¢t (àF¢nyes a szÀrnya, / Aranyos a tollaÊ ä a f¢ny ¢s
az aranyszÁn a tisztasÀgra, a t´k¢letess¢gre utal) nûk¢nt sz¡letik ÃjjÀ (àFordulj ki, fordulj
ki, / Aranyos Katinka!Ê).
Sibelius 1892-tûl konzervatÂriumi tanÀr volt Helsinkiben, s 1895-ben ¢lete v¢g¢ig
folyÂsÁtandÂ havi jÀrandÂsÀgot kapott a finn kormÀnytÂl. A. Balogh PÀl ezzel kapcsolatban t¢vesen jegyzi meg: àAnyagi gond soha t´bb¢ nem gÀtolta munkÀjÀt.Ê Sajnos ennek
m¢g jÂ ideig ¢ppen az ellenkezûje volt igaz, Sibelius m¢g nagyon sokÀig sÃlyos anyagi
gondokkal k¡zd´tt.
A mÃlt szÀzad utolsÂ ¢v¢ben, 1899 ÀprilisÀban mutatta be I. SZIMFñNIç-jÀt Helsinkiben. A novemberi SajtÂ NyugdÁj ºnneps¢gek fontos r¢sz¢t k¢pezt¢k a finnek orosz
befolyÀs elleni k¡zdelm¢nek. Sibelius hat t´rt¢nelmi jelenethez komponÀlt zen¢t, melyek k´z¡l hÀrmat heteken bel¡l ÀtÁrt, majd egy k¢sûbbi ÀtdolgozÀs utÀn 1911-ben
SCéNES HISTORIQUES I cÁmmel publikÀlt. A FinnorszÀg ¢bred¢s¢rûl szÂlÂ utolsÂ jele-
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netbûl hamarosan a finnek ´nÀllÂsÀg¢rt vÁvott harcÀnak jelk¢pe lett. CÁme a cenzÃra
miatt t´bbsz´r is vÀltozott, volt V ATERLAND s LA PATRIE. 1900-ban k¡l´n´s esem¢ny
t´rt¢nt: Sibelius a pÀrizsi vilÀgkiÀllÁtÀsra k¢sz¡lt a Helsinki Filharmonikus Zenekarral,
mikor is n¢vtelen levelet kapott. K¢sûbbi tÀmogatÂja, egy csalÂdott vid¢ki aggleg¢ny,
Axel Carpelan Árta, aki utÂbb eg¢sz ¢let¢t a zeneszerzû tÀmogatÀsÀnak szentelte: levelezett vele, biztatta, ´tletekkel lÀtta el, ¢s p¢nzt szerzett neki. Azt javasolta, Rubinstein
1899-ben PÀrizsban bemutatott OROSZORSZçG fantÀziÀjÀnak mintÀjÀra Árjon Ãj darabot FINLANDIA cÁmmel. Sibelius nem Árt ugyan Ãj darabot, a cÁmet azonban mÀr megl¢vû, azonos t¢mÀjÃ müv¢nek adta. így ismerik ma is szerte a vilÀgon. A FINLANDIç-t
Sibelius Àtdolgozta zongorÀra is, az 1939ä40-es t¢li hÀborÃ idej¢n pedig FINLANDIA
HYMNI cÁmmel f¢rfikarra, mihez is V. A. Koskenniemi Árt sz´veget.
1901-ben volt az itÀliai tanulmÀnyÃton sz¡letett II. SZIMFñNIA bemutatÂja, k¢t ¢vre
rÀ a H EGEDþVERSENY -¢, melynek k¢t ¢vvel k¢sûbb k¢sz¡lt Àtdolgozott vÀltozata vÀlt
ismertt¢. 1904-ben Sibelius kik´lt´z´tt a Helsinkihez k´zel fekvû festûi J¤rvenp¤¤be,
a feles¢g¢rûl elnevezett Villa AinolÀba. 1905-ben AngliÀban jÀrt. EzutÀn keletkezett a
POHJOLA LçNYA cÁmü szimfonikus fantÀzia ¢s az °JSZAKAI LOVAGLçS °S NAPFELKELTE
cÁmü szimfonikus k´ltem¢ny. A III. SZIMFñNIA bemutatÂja 1907-ben volt, k¢t ¢vre rÀ
a IV. SZIMFñNIç-¢. Ugyancsak 1909-ben sz¡letett A DRIçD, 1913-ban A BçRD ¢s a szoprÀnszÂlÂra ¢s zenekarra Árott LUONNOTçR szimfonikus k´ltem¢ny. A k´vetkezû ¢vben
Sibelius AmerikÀban jÀrt, itt mutatta be AZ ñCEçN LçNYAI cÁmü szimfonikus k´ltem¢ny¢t. Az V. SZIMFñNIA eredeti vÀltozatÀnak bemutatÂja 1915-ben volt ä ezt Sibelius
utÂbb k¢tszer is Àtdolgozta. 1921-ben ism¢t angliai Ãton jÀrt, s k¢t ¢vre rÀ volt a V I.
SZIMFñNIA bemutatÂja. Az ¢vszÀzad negyed¢hez ¢rve hÀrom nagyszabÀsÃ müve is
napvilÀgot lÀtott: 1924-ben mutattÀk be V II. SZIMFñNIç-jÀt, 1925-ben T APIOLA cÁmü
szimfonikus k´ltem¢ny¢t, 1926-ban pedig kÁs¢rûzen¢j¢t Shakespeare A V IHAR cÁmü
darabjÀhoz. Sibelius ekkor elmÃlt hatvan¢ves. Fiatal korÀtÂl kezdve erûs dohÀnyos
volt, ¢s ivott is bizony erûsen, mivel az alkotÂmunkÀhoz Ãgymond stimulusra volt
sz¡ks¢ge, s a hÀtt¢rben nyomasztÂ anyagi gondok is meghÃzÂdtak. Sibelius 1908-ban
Berlinben sÃlyos g¢gemüt¢ten esett Àt. Tartott tûle, nem ¢l mÀr sokÀig. A szÀzad negyed¢hez ¢rve abbahagyta a komponÀlÀst, Àm hosszÃ ¢let Àllt m¢g elûtte: 1957-ben
hunyt el J¤rvenp¤¤ben, kilencvenk¢t esztendûs korÀban.
A K ULLERVñ problematikÀja csak az eg¢sz ¢letmü ´sszef¡gg¢seinek t¡kr¢ben fejthetû meg, ugyanakkor a Sibelius-oeuvre n¢hÀny fû sajÀtossÀga ¢ppen a vele kapcsolatos k¢rd¢sek tisztÀzÀsa sorÀn tÀrul fel igazÀn. De mi¢rt olyan fontos ez a korai, n¢gy
elûadÀs utÀn v¢g¢rv¢nyesen visszavont szimfonikus k´ltem¢ny? Amikor a helsinki bemutatÂn a fiatal komponista int¢s¢re megszÂlalt a zenekar, soha nem hallott zenei vilÀg tÀrult fel a hangverseny hallgatÂi elûtt. A mü elsû hangjai egy pillanat alatt Sibelius
sajÀtos zenei vilÀgÀnak kellûs k´zep¢be vezetnek, s a muzsika kibontakozÀsÀval egyre
m¢lyebbre ¢s m¢lyebbre jutunk benne. A finn tÀj, a finn l¢lek elsû, elûzm¢ny n¢lk¡li
¢s teljes ¢rt¢kü klasszikus zenei manifesztÀciÂja ez, s m¢g t´bb is enn¢l: a nemzeti hang
ugyanis egyetemes m¢lyr¢tegekbe vezet. A mü elsû t¢tele h´mp´lygû folyam ä ahogyan Sibelius nevezte, bevezet¢s, elûrevetÁt¢se mindannak, ami az ¢letmüben kibontakozik majd. A mÀsodik t¢tel az elsû folytatÀsa, konkretizÀlÀs, k´zelÁt¢s. Ha az elsû
t¢tel a kollektÁv tudattalan vilÀga volt, ez az egy¢ni tudattalan¢, hiszen KullervÂ ifjÃsÀgÀrÂl szÂl. ElementÀris hatÀsÃ, pÀratlan zene a harmadik t¢tel. Sibelius olyan talÀlÂ
zenei kifejez¢sformÀt talÀlt a K ALEVALA-sz´veghez, melyet Ágy mÀskor sosem alkalmazott. Erik Tawaststjerna, a zeneszerzû legm¢rvadÂbb monogrÀfusa ¢s Robert Layton,
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korunk ismert angol Sibelius-specialistÀja centrÀlis jelentûs¢get tulajdonÁt a darab
´sszef¡gg¢s¢ben Sibelius 1891-es borgai utazÀsÀnak. Itt hallotta Sibelius Larin Paraske rÃnÂ¢nekesnût, s rajta kereszt¡l megismerhette azt az eredeti n¢pi ¢nekkultÃrÀt,
amelybûl annak idej¢n L´nnrot a K ALEVALA anyagÀt merÁtette. Sibelius 1915-ben Ãgy
nyilatkozott elsû biogrÀfusÀnak, Erik Furuhjelmnek, hogy csak 1892-ben, a K ULLERVñ befejez¢se utÀn ismerte meg a rÃnÂ¢nekl¢st. A borgai Ãt idûpontjÀt Tawaststjerna
ezzel szemben ä jÂ okkal ä 1891 november¢re, esetlegesen pedig 1891 nyarÀra teszi.
Tawaststjerna ¢s Layton a K ULLERVñ-t elsûsorban a komponista Larask¢tÂl szÀrmazÂ
n¢pzenei ¢lm¢nyeibûl szÀrmaztatja. Ennek azonban v¢lem¢nyem szerint ellentmond
egy s mÀs. V¢gsû alakjÀban a mü a k´z¢psû t¢tel k´r¢ szervezûdik, ez a leghosszabb
¢s legjellegzetesebb, s ebben zajlik a drÀmai t´rt¢n¢s ä hiszen az elsû kettû ¢s a negyedik illusztratÁv, az ´t´dik pedig narratÁv, mikor is az esem¢nyekrûl kÂrus szÀmol be.
Nem tartom valÂszÁnünek, hogy a mü k´z¢pponti t¢tel¢nek esszenciÀjÀt Sibelius jÂval
a szimfÂnia mÀr id¢zett b¢csi fogantatÀsa utÀn k¢pzelte volna el, bÀr nem zÀrhatÂ ki
ennek lehetûs¢ge sem. Meggyûzûnek tünik tovÀbbÀ a rÃnÂ¢nekl¢s hangzÂ eml¢keivel
valÂ ´sszevet¢s. A finn Ondine lemeztÀrsasÀg A K ALEVALA-HAGYAT°K cÁmmel antolÂgiÀt ÀllÁtott ´ssze a Finn Irodalmi TÀrsasÀg FolklÂr ArchÁvumÀnak szÀzadunk elsû ¢s
hetedik ¢vtizede k´z´tt k¢szÁtett legjelesebb rÃnÂ¢nek-felv¢teleibûl. E rÃnÂ¢nekek ¢s
a K ULLERVñ k´z´tt nincs szoros, l¢nyegi ´sszef¡gg¢s, a szimfÂnia ¢nekes stÁlusÀnak
magva, alapihlete aligha vezethetû le belûl¡k. A Parask¢tÂl hallottak minden bizonynyal erûsen befolyÀsoltÀk a mü v¢gsû formÀjÀnak kialakulÀsÀt, de k¢ts¢ges, hogy alapjaiban ihlett¢k volna. S ha m¢lyen merÁtett is Sibelius a rÃnÂ¢nekl¢sbûl, ez¢rt vissza
kellett vonnia elsû nagy alkotÀsÀt? Aligha. MÀs ok is szÂl amellett, hogy ne a Paraske¢lm¢nybûl eredeztess¡k a K ULLERVñ-t. Sibelius K ALEVALA-sz´vegre Árt s ritkÀn felhangzÂ kantÀtÀja, a TULEN SYNTY ä A TþZ EREDETE ä elsû fel¢ben a K ULLERVñ-¢hoz
nagyon hasonlÂ elbesz¢l¢st hallunk a szÂlistÀtÂl. A müvet Sibelius 1902-ben Árta, s miutÀn Àtdolgozta, 1910-ben publikÀlta. Ami a K ULLERVñ-ban leginkÀbb eml¢keztet a
rÃnÂ¢nekl¢sre ä mÀsk¢nt egy¢bk¢nt aligha lehetne, hiszen K ALEVALA-sz´veg illû el¢nekl¢s¢rûl van szÂ ä, semmivel sem kev¢sb¢ szembe´tlû megfogalmazÀsban bukkan
fel ebben a k¢sûbbi, publikÀlt alkotÀsban is. A K ULLERVñ elutasÁtÀsÀnak okÀt ezek szerint inkÀbb mÀsfel¢ kell keresn¡nk.
Tawaststjerna is emlÁti ebben az ´sszef¡gg¢sben Sibelius Mahlerhez füzûdû viszonyÀt. àA KullervÂ a fejlûd¢s mahleri vonalÀnak kezdet¢t jelenthette volna, ami egy mÀsik Nyolcadik szimfÂniÀhoz vezethetett volnaÊ ä Árja. Ezzel alighanem k´zelebb jÀr a megoldÀshoz,
s ha v¢gigvezetj¡k ezt a gondolatot, veszÁt jelentûs¢g¢bûl a borgai epizÂd. A k¢t neves
zenek´ltû talÀlkozott is 1907-ben Helsinkiben. àAmikor besz¢lget¢s¡nk a szimfÂniÀt ¢rintette ä Árta negyedszÀzaddal k¢sûbb Sibelius ä, azt mondtam, becs¡l´m stÁlusÀt ¢s a forma
komolysÀgÀt, s a m¢lys¢ges logikÀt, ami megteremti minden motÁvum belsû kapcsolatÀt. Ez volt a
tapasztalatom teremtû munkÀm sorÀn. Mahler v¢lem¢nye ¢ppen ennek ellenkezûje volt: ÏNem!Î,
mondta, ÏA szimfÂniÀnak olyannak kell lennie, mint a vilÀg. Mindent Àt kell fogniaÎ.Ê Sibelius
szÀmÀra a szimfÂniaÁrÀs a klasszikus szimfonikus hagyomÀnyok ÀpolÀsÀt, az aranyszabÀlyok betartÀsÀt jelentette. TalÀn olyasvalamit, mint Bach szem¢ben a fÃgaszerkeszt¢s. Sibelius a K ULLERVñ-t ugyan szimfonikus k´ltem¢nynek nevezte, Àm a k´r¡lbel¡l
hetvenperces, ´tt¢teles alkotÀs helye, bÀrhogyan n¢zz¡k is, inkÀbb a szimfÂniÀk, mint
a jÂval r´videbb egyt¢teles szimfonikus k´ltem¢nyek k´z´tt van. Az oeuvre elej¢n ÀllÂ
monumentÀlis müvet szerzûje v¢g¢rv¢nyesen visszavonta ugyan, de nem feledhetj¡k:
nem semmisÁtette meg. Egy Ázben Ãgy nyilatkozott, Àt kellene dolgoznia, de az Àtdol-
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gozÀs tÃlsÀgosan megvÀltoztatnÀ a müvet. Hogy milyen vÀltoztatÀsokra gondolt pontosan, nem tudni. Sibelius minden bizonnyal tudatÀban volt a K ULLERVñ ¢rt¢keinek,
de el¢gedetlen volt a megvalÂsÁtÀssal, a formÀval. Mivel nem sokkal elk¢sz¡lte utÀn
vonta vissza a darabot, felt¢telezhetj¡k, hogy vele kapcsolatos aggÀlyai t´bb¢-kev¢sb¢
mÀr ekkor megfogalmazÂdtak benne, Ágy Sibelius ezutÀn Árt müveinek sajÀtossÀgaibÂl
talÀn visszak´vetkeztethet¡nk arra, mik is lehettek ezek az aggÀlyok.
Ha az elsû k¢t szimfÂnia zenet´rt¢neti kapcsolÂdÀsi pontjait keress¡k, Csajkovszkij
neve ker¡l felszÁnre. Nem tÃlzottan szoros az ´sszef¡gg¢s, de elsûsorban a hangszerel¢s szempontjÀbÂl Csajkovszkij a legk´zelebbi elûzm¢ny. SzimfÂniÀik ´sszefonÂdÀsa
a kronolÂgiai kapcsolat mellett a f´ldrajzi szomsz¢dsÀgbÂl is adÂdik. HasonlÂ viszony
füzi Sibelius elsû k¢t szimfÂniÀjÀt Csajkovszkij müveihez, mint Beethoven B-DöR ¢s
C-DöR ZONGORAVERSENY°-t Mozart zongorÀra Árott koncertjeihez. Sibelius szimfonikus oeuvre-je azonban oly m¢rt¢kben finn, Csajkovszkij¢ pedig orosz, hogy a f´ldrajzi
elhelyezked¢s el is vÀlaszt, nemcsak ´sszek´t. E finn hang klasszikus zenei elûzm¢nye
kizÀrÂlag a Sibelius-¢letmü megelûzû r¢sze.
Sibelius elsû k¢t szimfÂniÀja rokon. Klasszikus, n¢gyt¢teles forma, romantikus ¢rz¢sek, heves indulatok. °s semmi konkr¢t jelent¢s. Hiszen Sibelius szÀmÀra a szimfÂnia maga a tiszta müv¢szet, a jelent¢s terh¢tûl megszabadÁtott t¢mÀk mesteri füz¢se.
Mint a szavak n¢lk¡li kommunikÀciÂ, ami besz¢desebb a verbÀlisnÀl. A szimfonikus
szerkeszt¢s olyannyira szent volt Sibelius szÀmÀra, hogy a motÁvumfüz¢s szabadsÀgÀt,
´nmagÀnak valÂ megfelel¢s¢t semmi sem korlÀtozhatta. A II. SZIMFñNIA lassÃ t¢tel¢n
dolgozÂ Sibeliusnak, jegyzeteibûl tudjuk, Krisztus- ¢s Don Juan-asszociÀciÂi voltak.
Az egyes t¢mÀknak felbukkanÀsukkor, esetleg utÀna m¢g jÂ ideig, konkr¢t jelent¢s¡k,
hangulati-asszociÀciÂs aurÀjuk lehetett a zeneszerzû szem¢ben, v¢g¡l azonban elveszÁtett¢k ezt, s r¢szei lettek az eg¢sznek, ahol is eredet¡k mÀr nem szÀmÁt, csak mint
r¢szeknek az eg¢sz folyamatban elfoglalt szerep¡k. Az I. SZIMFñNIA hangulatvilÀga
tipikusan ¢szaki, a mÀsodikban sajÀtosan keveredik a zord ¢szak ¢s a mediterrÀn d¢l
atmoszf¢rÀja. Egys¢gben van a kettû, elvÀlasztani lehetetlen, de ¢rezhetû. A II. SZIMFñNIA mind k´z¡l a leghosszabb ¢s a legjÀtszottabb. T¢mÀi pazar voltÀnak k´sz´nhetûen Ázl¢ses elûadÀsban pozitÁv ¢rtelemben v¢ve monumentÀlis alkotÀsk¢nt Àllhat
elûtt¡nk, Àm fokozottan fennÀll vele kapcsolatban a hatÀs felszÁness¢g¢nek vesz¢lye.
TalÀn Richard Strauss ÃtjÀnak ellensÃlyozÀsÀra t´rekedve Sibelius visszanyÃlt Haydn,
Mozart ¢s a korai Beethoven vilÀgÀhoz: kisebb zenekarra ¢s kevesebb fÃvÂsra Árta harmadik, legritkÀbban jÀtszott szimfÂniÀjÀt, melyben Àttekinthetû, egyszerü formÀra ¢s
kisebb l¢pt¢kekre t´rekedett. Nem lett hütlen azonban sajÀt vilÀgÀhoz sem, s az ¢letmü
vonulatÀba illû, igazi Sibelius-szimfÂnia sz¡letett. De nem anakronizmus szÀzadunk
elej¢n klasszicizÀlÂ szimfÂniÀt Árni, rÀadÀsul C-dÃrban? Nem, ugyanis ebben a müben
nem a b¢csi klasszika t¢r vissza, m¢g csak nem is a b¢csi klasszika ¢s a v¢ge fel¢ jÀrÂ
romantikus szimfonizmus kombinÀciÂja. Sibelius szabadon megnyilvÀnulÂ vilÀga ´lt
benne testet klasszicizÀlÂ keretek k´z´tt. A k¢sû romantikÀt nem tekinthetj¡k teljes
eg¢sz¢ben utÀncseng¢snek, hiszen ä George Kubler fogalmaival ¢lve ä nemcsak mÀsodlagos müalkotÀsok sz¡lettek ebben a korszakban, hanem addig testet nem ´lt´tt,
elsûdleges müalkotÀsok is. A r´vid III. SZIMFñNIA is ilyen.
Elsû t¢tele sürü l¢ptekkel haladÂ, motorikus fût¢mÀval kezdûdik. A zeneszerzû az
´nmaga szabta klasszikus kereteket Àt nem l¢pve hamar nem mindennapi tetûpontig
fokozza a hangulatot, mikor is a kiteljesed¢sre t´rt¢nû utalÀs utÀn csodÀlatos sz¢ps¢gü,
merengû, bÃs mell¢kt¢mÀt vonultat fel. EzutÀn a fû- ¢s a mell¢kt¢ma bÃjÂcskÀja k´-
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vetkezik, majd egyszerre bontakozik ki a kettû. EzutÀn megint a kiteljesed¢s fanfÀrjai
k´vetkeznek, de a mell¢kt¢ma ezÃttal nem az Àrny¢kos oldalon jelenik meg. TÀn m¢g
a felvezet¢sn¢l is f¢nyesebben, jÂ ideig fenntartva az el¢rt ¢rzelmi telÁtetts¢get. Mielûtt
a folytatÀsra t¢rn¢nk, id¢zz¡k fel Sibelius egyik k¡l´n´s kedvtel¢s¢t! °lete legkedvesebb ¢lm¢nyei k´z¢ tartozott a hattyÃk ¢s darvak rep¡l¢s¢nek megfigyel¢se. Arvid J¤rnefelt sÂgorÀnak K UOLEMA ä A HALçL ä cÁmü szÁndarabjÀhoz Árt kÁs¢rûzen¢j¢bûl a
V ALSE TRISTE sz¢les e vilÀgon ismert, a JELENET DARVAKKAL azonban kev¢sb¢. Mintha
a term¢szet egyetlen pillanatÀt, egyetlen hangjÀt zen¢sÁtette volna meg benne Sibelius.
JUBAL cÁmü dala is a hattyÃ rep¡l¢s¢nek emlÁt¢s¢vel kezdûdik. Amikor a III. SZIMFñNIA I. t¢tel¢nek mell¢kt¢mÀja harmadszor jelenik meg, minden vÀrakozÀst fel¡lmÃlÂ
¢rzelmi telÁtetts¢ggel t´r be. Mintha minden irÀnyban kinyÁlt volna a t¢r. A vonÂsok
teljes intenzitÀssal szÂlaltatjÀk meg a mell¢kt¢mÀt, s a n¢gy-n¢gy hangos kÁs¢ret is az
elût¢rbe ¢s a magasba t´r. A fel-le szÀllÂ n¢gy-n¢gy hang olyan, mint a rep¡lû madÀr
szÀrnyainak m¢ltÂsÀgteljes mozgÀsa, maga a mell¢kt¢ma pedig hosszan tartÂ, egyenletes boldogsÀgÀval ugyancsak az embernek a rep¡l¢ssel kapcsolatos elk¢pzel¢seit t¡kr´zi: a magassÀg adta rÀlÀtÀst, a k´nnyed rep¡l¢s nyÃjtotta szabadsÀgot, a nyugodt
szÀrnycsapÀsok vivûerej¢bûl ¢s a levegû anyagk¢nt ¢s anyagtalansÀgk¢nt egyszerre
t´rt¢nû meg¢l¢s¢bûl eredû biztonsÀg ¢s emelkedetts¢g sajÀtos ¢rz¢s¢t. Sibelius emelkedetts¢gre biztosan gondolt, rep¡l¢sre talÀn nem. UtalÀs mindenesetre nincs rÀ, noha meg kell jegyezn¡nk, eszt¢tikÀja sem igen engedte volna, hiszen a K ULLERVñ sem
f¢rt bele. Ha a zeneszerzû a szimfonikus ¢pÁtkez¢ssel ¢s a belsû t´rv¢nyszerüs¢gekkel
gondolt is csak, a mell¢kt¢ma harmadik megjelen¢s¢nek kialakÁtÀsÀra tudattalan szinten k´nnyen lehet, hogy hatott Sibeliusnak a madarak rep¡l¢s¢vel kapcsolatos meghatÀrozÂ ¢lm¢nye. Az emelkedetts¢g ¢rz¢s¢t, a rep¡l¢s ¢lm¢ny¢t a zene nyelv¢n enn¢l
talÀlÂbban aligha lehet kifejezni, s tudjuk, a madarak rep¡l¢s¢nek megfigyel¢se a zeneszerzû legkedvesebb foglalatossÀgai k´z¢ tartozott. Maga a t¢ma elûsz´r ä hiszen
mell¢kt¢ma ä mell¢kesen szÂlal meg, alulrÂl szegûdik a fût¢ma mell¢. M¢g k¡l´n vannak. AzutÀn ugyancsak m¢lyrûl j´n, de mÀr egy¡tt szÂl a fût¢mÀval, majd az eg¢sz
t¢tel betetûz¢sek¢nt, a mÀr korÀbban is felcsillantott csÃcspont kitartÀsak¢nt szÂlal
meg. Csupa magas hang s hozzÀ nagy m¢lys¢g: ¡stdob¡t¢sek odalent. EzutÀn nincs
is mÀr mÀs hÀtra a t¢telbûl, mint a lecsendesed¢s ¢s v¢g¡l a hÀlaadÀs himnikus ¢neke.
A Sibelius-szimfÂnia nem jelent semmit. A III. SZIMFñNIA mell¢kt¢mÀja sem, ugyanakkor felett¢bb eml¢keztet a madarak Sibelius Àltal gyakran csodÀlt rep¡l¢s¢re. Sibelius IV. SZIMFñNIç-ja m¢rf´ldkû az ¢letmüben. A bemutatÂ hallgatÂsÀgÀt megd´bbentette: mindenre szÀmÁtottak, csak erre nem. Ilyen s´t¢t, kopÀr, zord zen¢re. Sibelius
konzervatÁv zeneszerzûk¢nt t´rt¢nû minden tovÀbbi n¢lk¡li besorolÀsÀt t´bbek k´z´tt
ez a mü is megk¢rdûjelezi. MÀr-mÀr anyagtalan. Van benne valami a PARSIFAL nyitÀnyÀnak ¢s elsû k¢p¢nek finom lelkis¢g¢bûl. Bensûs¢gess¢ge ¢s csendess¢ge kamarazen¢v¢ teszi. A bemutatÂt k´vetû napon a Hufvudstadsbladet kritikÀt k´z´lt Emil Wasenius tollÀbÂl, aki arrÂl Árt, hogy a mü a zeneszerzû utazÀsÀt festi le a Koli-hegyen,
ahogyan a magasbÂl lÀtja a Pielinen-tavat, H´yti¤nent, Pielisj¤rvit ¢s H¤rsj¤rvit. Sibelius heves elutasÁtÀssal reagÀlt a kritikÀra, amire Wasenius azzal felelt, hogy informÀciÂja a komponista egyik k´zeli barÀtjÀtÂl szÀrmazik. Tawaststjerna szerint Eero J¤rnefelt festû lehetett ez a k´zeli barÀt. ValÂszÁnü, hogy egyes t¢mÀk a Koli-hegyi utazÀs
sorÀn fogalmazÂdtak meg Sibeliusban, s kezdetben valÂban bizonyos tÀj¢lm¢nyekhez
kapcsolÂdtak. De miutÀn Sibelius szimfÂniÀt Árt belûl¡k, elveszÁtett¢k eredeti jelent¢s¡ket, s az abszolÃt müv¢szet elemeiv¢ vÀltak. Valahogy Ãgy, mint a II. SZIMFñNIA
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Krisztus- ¢s Don Juan-asszociÀciÂi. A IV. SZIMFñNIA esete jÂl mutatja Sibelius szimfonikus eszt¢tikÀjÀnak k´vetkezetess¢g¢t, s azt is, hogy nemcsak leÁrÂ mü m´g´tt Àllhat
konkr¢t term¢szet¢lm¢ny.
Maga a mü a l¢lek finomsÀgÀval szÂlal meg. Nem csoda, hogy nem volt sikere. Hol
van mÀr az elsû k¢t szimfÂnia lÀtvÀnyos szenved¢lyess¢ge, a t¢mÀk pazar felmutatÀsa?
Az Ãj mü, melyet szerzûje pszicholÂgiai szimfÂniÀnak is nevezett, mintha nem akarna
hatni, csak eg¢szen csendesen l¢tezne s megismer¢sre vÀrna. Ha megnyÁlik elûtt¡nk,
nem csak zord ¢s s´t¢t szÁneket lÀtunk benne. Sibeliusnak nagyon fontos volt, sikertelens¢ge bÀntotta is.
Az V. SZIMFñNIA mintha folytatÀs volna, a l¢lek kinyÁlÀsa. Az el¢bb m¢g ´nmagÀba
n¢zett a zeneszerzû, most kifel¢ kezd tekinteni. A zene anyagszerübb lesz, de benne
van a l¢lek anyagtalan vilÀgÀnak friss ¢lm¢nye is. àS¢tÀltam a hideg tavaszi naps¡t¢sben.
Erûteljes impressziÂm tÀmadt az V. szimfÂniÀrÂl. Az Ãj!Ê ä Árta naplÂjÀba. àF´ldibb-¢lûbbÊ ä
mondta egyszer, ugyancsak e müve kapcsÀn.
Amikor a III. SZIMFñNIA elsû t¢tel¢nek bemutatÀsakor utaltam n¢hÀny hattyÃval
¢s daruval kapcsolatos alkotÀsra, egyrûl nem tettem emlÁt¢st. Az V. SZIMFñNIA-rÂl.
àMa, IV. 21-¢n tÁz ¢s tizenegy k´z´tt 16 hattyÃt lÀttam. °letem legnagyobb impressziÂinak egyike!
HosszÃ ideig k´r´ztek f´l´ttem. Eltüntek a naps¡t´tte k´dben, mint egy ez¡st szalag. Hangjuk
ugyanahhoz a fafÃvÂs tÁpushoz tartozik, mint a darvak¢, csak tremolÂ n¢lk¡l. A hattyÃk k´zelebb
vannak a trombitÀhoz, noha vilÀgos a szarruszofonhang. Egy m¢ly refr¢n sÁrÂ kisgyerekre eml¢keztet. Term¢szetmiszticizmus ¢s az ¢let panaszaÊ ä ezen a helyen az V. SZIMFñNIA egyik trombitat¢mÀjÀt jegyzi le, majd folytatja a bejegyz¢st ä àEzutÀn a szent¢lyben voltam ma, 1915.
Àprilis 21-¢n.Ê K¡l´n´sen ¢rdekes a szent¢ly emlÁt¢se ¢s a sorrend, ha a III. SZIMFñNIA
I. t¢tel¢t zÀrÂ himnuszra gondolunk. Sibelius nyilvÀnvalÂan megint csak ellenezn¢,
ha a szimfÂniÀnak bÀrmif¢le programot tulajdonÁtanÀnk, ugyanakkor keletkez¢st´rt¢net¢nek rekonstruÀlÀsa ¢s kifejez¢svilÀgÀnak megragadÀsa sorÀn nem hagyhatjuk
figyelmen kÁv¡l az ihletet adÂ s a k¢sz müalkotÀs Àltal v¢g¡l meg is jelenÁtett term¢szetet. Egy mÀsik, ugyancsak ezzel a szimfÂniÀval kapcsolatos megjegyz¢se alÀtÀmasztja azt, amit a term¢szetbûl szÀrmazÂ ihlet ¢s a szimfÂniÀk viszonyÀrÂl mondtunk: àA
t¢mÀk diszpozÁciÂja, ez a fontos feladat titkos miszt¢riumÀval. Mintha az Atyaisten mozaikdarabokat szÂrt volna le a mennyek padlÂzatÀbÂl, s megk¢rt volna, j´jjek rÀ, hogyan is voltak. TalÀn
jÂ definÁciÂja a ÏkomponÀlÀsnakÎ. TalÀn nem. Nem tudom.Ê Az V. SZIMFñNIA nem az ¢neklû
hattyÃkrÂl szÂl, abszolÃt zene, melynek egy darabkÀja r´pt¡kben ¢neklû hattyÃktÂl
szÀrmazik. Ahogy az V. SZIMFñNIç-ra hatott a rep¡lû hattyÃk hangja, Ãgy hatott talÀn
a III. SZIMFñNIA elsû t¢tel¢re a madarak rep¡l¢se.
A V I. SZIMFñNIA a III. SZIMFñNIA rokona, a megelûzû kettû igazi romantikus hangv¢tele utÀn megint egy klasszikusabb alkotÀs. àA VI. szimfÂnia vad ¢s szenved¢lyes karakterü, pasztorÀlis kontrasztokkalÊ ä mondta a munka elej¢n. CsodÀlatos ÀrkÀdiai hangulatÃ
mü sz¡letett.
A V II. SZIMFñNIA felid¢z¢se elûtt ess¢k szÂ a szimfonikus k´ltem¢nyekrûl. Sibelius
a K ULLERVñ utÀn Ãj kezdetet Árt, az EN SAGç-t. ValÂban kezdetnek kell tekinten¡nk,
hiszen a K ULLERVñ elsû t¢tel¢hez hasonlÂan Sibelius a mondÀk ÀltalÀnos l¢gk´r¢t ¢s
hangulatÀt festi le benne, s egyÃttal az eg¢sz Sibelius-oeuvre immÀr a szerzû szem¢ben
is ¢rv¢nyes alaphangjÀt is megadja, jelent¢sszintü kulcsÀt m¢g olyan daraboknak is,
mint a H EGEDþVERSENY . àAz ÏEn SagaÎ egy hangulat kifejez¢se. SzÀmos fÀjdalmas ¢lm¢nyen
mentem kereszt¡l akkoriban, ¢s egyetlen mÀsik müben sem fejeztem ki magam ilyen m¢rt¢kben.
Ez az oka annak, hogy minden irodalmi magyarÀzatot idegennek tartok.Ê A müvet ugyanis
FrancescÀtÂl ¢s PaolÂtÂl kezdve a K ALEVALç-n Àt eg¢szen a sarki medvevadÀszatig
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mindennel ´sszef¡gg¢sbe hoztÀk. Sibelius tetsz¢s¢t Gallen-Kallela illusztrÀciÂja sem
nyerte meg ä festû barÀtja ugyanis EN SAGA (JEAN SIBELIUS) cÁmmel akvarell-diptichont k¢szÁtett. így ami a Sibelius ¢s a szimfonikus k´ltem¢ny k´zti szf¢rÀt illeti, az û
interpretÀciÂja sem autentikus, hiteles azonban a zen¢nek a festûre gyakorolt hatÀsÀt
illetûen ä s talÀn m¢g ÀltalÀnosan is. A MONDA esete szeml¢letesen p¢ldÀzza, milyen
k´nnyü elcsÃszni a mü¢rtelmez¢s sÁkjÀnak megvÀlasztÀsakor. A MONDç-nak ugyanis
ä mik¢nt a SibeliustÂl szÀrmazÂ id¢zetbûl is kider¡l, m¢g ha lÀtszÂlag az ellenkezûj¢t
ÀllÁtja is ä van konkr¢t t¢mÀja, m¢gpedig a homÀlyos, borongÂs, megfoghatatlan mondai hangulat, a m¢lys¢g, a mÃlt vilÀga. Az EN SAGç-t ÀltalÀnossÀgban v¢ve a tudattalan
felbukkanÀsÀnak megfogalmazÀsak¢nt ¢rtelmezhetj¡k. AlÀtÀmasztja ezt a mü k´z¢pponti t¢mÀja: alulrÂl j´vû, borÃs, egyenletesen ¢s k¢rlelhetetlen¡l l¡ktetû, nyugtalanÁtÂ, egyÃttal azonban b¢kess¢get is ÀrasztÂ motÁvum. Amikor megszÂlal, akkor der¡l
ki, minden eddigi efel¢ mutatott, s k¡l´n´s ´r´k¢rv¢nyüs¢g ¢s evidencia lengi k´r¡l.
Mi¢rt lehet autentikus Gallen-Kallela festm¢nye, mikor Sibelius azt mondta, û sem
talÀlta el, mirûl van szÂ? A k¢t müv¢szben term¢szetesen egymÀstÂl elt¢rû k¢p alakult
arrÂl a kiterjedt archetÁpusrÂl, amirûl Sibeliusnak, amikor a münek cÁmet kellett adnia, a mondÀk jutottak esz¢be. Gallen-Kallela vÁzfestm¢ny¢nek ugyancsak erûs ûsk¢pi
t´lt¢sü motÁvumai hasonlÂ irÀnyba mutatnak, mint Sibelius zen¢je. Az elût¢rben fat´rzs, melynek jÂ r¢sze kilÂg a k¢pt¢rbûl, a furcsÀn kanyargÂ Àgakon almÀk, mellette
balra hÂpelyhek, hÀtul tÀj folyÂval ¢s vÀr. MÀr az I. ZSOLTçR besz¢l arrÂl, hogy a Jahve
t´rv¢ny¢ben gy´ny´rk´dû ember olyan lesz, mint a folyÂvÁz mell¢ ¡ltetett fa, mely
idejekorÀn meghozza gy¡m´lcs¢t, s levele nem hervad el. A TñRA a megismer¢s ¢s
elm¢lyed¢s kifogyhatatlan folyamÀt jelentette ä mik¢nt a mondÀk is. A balra kanyarodÂ, g´cs´rt´s faÀg t´bbek k´z´tt a szem¢lyes ¢s csalÀdi mÃltra, az ¢let, a szem¢lyis¢gfejlûd¢s neh¢zs¢geire utal, a folyÂ a k´z´s m¢lys¢gre, a faÀgon piroslÂ gy¡m´lcs´k
¢s mellett¡k a hÂpelyhek az ellent¢tek egy¡tt¢l¢s¢re, a vÀr erûs szem¢lyis¢gre, de mivel messze, a folyÂ tÃloldalÀn van, nem az egÂra, hanem a Selbstre.
MagyarorszÀgon sz¢les k´rben elterjedt n¢zet, hogy a HEGEDþVERSENY sablonos
skÀlamenetekkel ¢s ¡res futamokkal teletüzdelt, felszÁnes virtuÂz darab. VirtuÂz darab, nem k¢ts¢ges, de semmik¢pp sem felszÁnes. A k¢t sz¢lsû t¢telben az EN SAGç-¢hoz
hasonlÂ, az eg¢sz t¢tel szempontjÀbÂl meghatÀrozÂ t¢mÀra lel¡nk. M¢ly, megÀllÁthatatlan, ´nt´rv¢nyü ¢let kifejezûi. Megjelen¢s¡kkor evidenciak¢nt ¢rezz¡k centrÀlis jelentûs¢g¡ket s a megelûzû t¢mÀkkal valÂ bensûs¢ges kapcsolatukat. A szimfÂniÀk eset¢ben megfigyelhett¡k, ahogyan tÀj¢lm¢nyek zenei megfogalmazÀsai a szimfonikus
¢pÁtkez¢s egys¢geik¢nt ¢p¡lnek be egy-egy mübe. A bravÃros magÀnszÂlam uralta
H EGEDþVERSENY -bûl a v¢gtelen ¢szaki tÀj jellegzetes atmoszf¢rÀja bontakozik ki, mibûl is arra k´vetkeztethet¡nk, hogy a virtuÂz futamok m´g´tt ugyancsak tÀj¢lm¢nyek
Àllhatnak, melyek a komponÀlÀs sorÀn elveszÁtett¢k konkr¢t eredeti jelent¢s¡ket, nem
Ágy azonban hangulatfestû jelleg¡ket. Az I. ¢s III. t¢tel fût¢mÀi a szimfonikus k´ltem¢nyekhez, a nyilvÀnvalÂ jelent¢sn¢lk¡lis¢g ¢s a müfaji megfelel¢sig¢ny pedig a szimfÂniÀk mell¢ soroljÀk ezt a müvet.
Az EN SAGA eredeti, 1892-es vÀltozatÀrÂl is megjelent nemr¢g egy felv¢tel, egy¡tt
az V. SZIMFñNIA elsû vÀltozatÀnak ä a bemutatÂ zenekari kottÀibÂl k¢szÁtett ä
rekonstrukciÂjÀval, a sv¢d BIS lemeztÀrsasÀg Sibelius teljes ¢letmüv¢rûl k¢sz¡lû sorozatÀban, Osmo V¤nsk¤ ¢s a Sinfonia Lahti elûadÀsÀban. K¢sûbb, mÀs formÀban kiadott müvek publikÀlatlan korÀbbi vÀltozatainak elûadÀsÀval kapcsolatos aggÀlyaimat
bizony tovas´p´rte a MONDA eredeti vÀltozata nyÃjtotta elementÀris ¢lm¢ny. Egy-egy
motÁvum kidolgozÀsa tekintet¢ben feledhetetlen¡l ¢rdekes, ellen¢ben pedig mind-
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´ssze annyi mondhatÂ el, hogy kidolgozÀsa kev¢sb¢ kifinomult ¢s egys¢ges. Ugyanakkor roppant Àt¡tû mÂdon ¢rv¢nyes¡l benne is az ûserejü mondavilÀg homÀlyos,
borongÂs jellege. °lm¢nyk´zelibb ¢s direktebb ä ennek prÂ- ¢s kontra-oldalaival. ögy
¢rzem, mindenk¢pp elûadÀsra ¢rdemes.
EzutÀn Árta Sibelius a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK -at. A l¢ha, meggondolatlan hûs
ÃtjÀnak bemutatÀsÀt nem neh¢z ´sszef¡gg¢sbe hozni a jungi Àrny¢k vilÀgÀval, melynek tudatosÁtÀsa ¢s integrÀlÀsa a lelki fejlûd¢s ÃtjÀnak elsû nagy szakasza. A mü szimfonikus jellege szembe´tlû, emlÁt¢st tesz rÂla Tawaststjerna is. N¢gy t¢tel szimfonikus
elrendez¢sben. Tartalmi szempontbÂl a k´z¢psû t¢telek sorrendj¢nek k¢rd¢se eld´nthetetlen, hiszen nem egymÀsutÀnisÀggal kapcsolÂdik egymÀshoz a kettû, zeneileg viszont a k¢sûbbi sorrendet indokolja talÀn, hogy ne a k¢t leghosszabb ¢s jelleg¢t tekintve is egymÀshoz legk´zelebb ÀllÂ t¢tel k´vesse egymÀst. Sibeliusnak a müvel kapcsolatos bizonytalansÀgÀt a sorrend megvÀltoztatÀsÀnÀl is jobban mutatja az a t¢ny, hogy
bû f¢l ¢vszÀzadon kereszt¡l csak k¢t t¢tele volt ismert: A TUON°LAI HATTYö ¢s a LEMMINKEJNEN öTJA HAZAFEL°. Aino asszony szerint f¢rj¢t ebben a k¢rd¢sben Kajanus
v¢lem¢nye is befolyÀsolta, aki ezt a kettût becs¡lte. A hÀtt¢rben nyilvÀnvalÂan a szimfonikus k¢rd¢s is meghÃzÂdik. Sibelius Ãtja kett¢vÀlt a K ULLERVñ visszavonÀsÀval. Az
E N SAGç-val elindult egy Ãt, a ä hol konkr¢t t¢mÀjÃ, hol csak hangulati utalÀsokon
nyugvÂ ä programzen¢¢, s az I. SZIMFñNIç-val egy mÀsik, a tiszta zen¢¢. A kettût, mint
lÀttuk, bizonyos m¢rt¢kig ´sszek´ti az ¢letmüben magÀnyosan ÀllÂ HEGEDþV ERSENY .
De hovÀ tartozik a LEMMINKEJNEN-SZV IT ? Formailag minden tovÀbbi n¢lk¡l a szimfÂniÀk k´z¢ sorolhatnÀnk, a szimfÂniÀk sorÀt azonban k¢sûbb ¢s mÀssal kezdte Sibelius. T¢telei egyenk¢nt a szimfonikus k´ltem¢nyek k´z¢ tartoznÀnak, de egy¡tt? Alighanem a LEMMINKEJNEN-SZV IT is ´sszek´ti m¢g a szimfonikus ¢s a programzenei vonalat, de a szerzû egyikbe sem sorolta be. ValÂszÁnüleg az¢rt, ami¢rt a K ULLERVñ-t
visszavonta, mert nem olyan, mint amilyennek szerinte egy szimfÂniÀnak lennie kell.
A LEMMINKEJNEN-SZV IT k´zelebb van mÀr a megoldÀshoz, ami az I. SZIMFñNIç-ban
´lt majd testet elsû Ázben, hiszen mÀr nem oratorikus, de m¢g programzenei. Sibelius
a programzene ter¢n is elûrel¢pett, hiszen az E N SAGA ¢s a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK
tisztÀn hangszeres darab. K¢sûbb sz¡lettek ugyan kantÀtÀk, de ezek az ¢letmü hatÀrsz¢li darabjai. Mind´ssze egyszer alkalmazott Sibelius fû szimfonikus müben ¢nekhangot, s ä nem v¢letlen¡l ä szimfonikus k´ltem¢nynek is nevezte ezt a müvet.
A szimfonikus k´ltem¢nyek sorÀban ezutÀn k´vetkezû müvet ä AZ ERDEI NIMFç-t ä
nemcsak az ¢letmü integrÀns r¢sz¢nek, hanem egyik jelentûs darabjÀnak is tekinthetj¡k. Elûsz´r is meg kell azonban vizsgÀlnunk, fennÀll-e egyÀltalÀn ennek az elvi lehetûs¢ge. ValÂszÁnüleg ez volt a hÀrom darab egyike, amiket Sibelius 1895-ben kiadÀsra
ajÀnlott az orosz Beljajevnek. Annyit tudunk, hogy Sibelius hÀrom müvet k¡ld´tt neki, ¢s az orosz kiadÀs ´tlete m´g´tt ÀllÂ Busoni azt Árta a zeneszerzûnek, hogy az EN
SAGç-t, a TAVASZI DAL-t ¢s AZ ERDEI NIMFç-t k¡ldje el neki. A tervbûl azonban v¢g¡l
nem lett semmi. AZ ERDEI NIMFA ä 1895-´s bemutatÂja utÀn ä elhangzott m¢g n¢hÀnyszor a mÃlt szÀzadban, t´bbek k´zt 1899-ben, az I. SZIMFñNIA bemutatÂjÀn, majd az
1935-´s K ALEVALA-¢vfordulÂn. EzutÀn a feled¢s homÀlyÀba mer¡lt. 1996-ban ker¡lt
elû ism¢t, amikor Osmo V¤nsk¤ ¢s a Lahti Szimfonikus Zenekar bemutatta ¢s lemezre
vette. Alapos okunk van a SKOGSRAET ´sszef¡gg¢s¢ben tekintetbe venn¡nk, hogy a
LEMMINKEJNEN-LEGENDçK k¢t t¢tel¢nek is hosszÃ idûn Àt majdnem ugyanez volt a
sorsa. Sibelius 1939-ben dolgozta Àt s csak 1954-ben adta ki ûket. Nyolcvankilenc esztendûs volt, amikor a szvit addig kiadatlan k¢t t¢tele nyomtatÀsban megjelent. °pp az
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E N SAGA korai vÀltozata gyûzhet meg benn¡nket arrÂl, hogy messzemenûen becs¡ln¡nk kell az ÀtdolgozÀs elûtti vÀltozatokat is. A MONDç-nak ismerj¡k v¢gsû vÀltozatÀt,
s a k¡l´nbs¢g nem az elsû gyenges¢g¢ben, hanem a mÀsodik egys¢gesebb, csiszoltabb
voltÀban rejlik, az elsû vÀltozat kapcsÀn tehÀt csak igen relatÁv inferioritÀsrÂl besz¢lhet¡nk. AZ ERDEI NIMFç-nak csak egy vÀltozata van. Hogy ezzel volt-e terve szerzûj¢nek, s ha igen, micsoda, nem tudjuk. Annyi mindenesetre biztos, hogy a hosszÃ ÀlombÂl fel¢bredt münek nincsenek hibÀi, ¢s Sibelius egy Ázben valÂszÁnüleg ki is akarta
adni. Mindezek alapjÀn semmik¢pp sem zÀrhatjuk ki a mü kiadÀsÀnak ¢s elûadÀsÀnak
elvi lehetûs¢g¢t. Paradox mÂdon Sibeliusnak ¢ppen ez az a müve, amelynek programjÀrÂl a legbûvebb informÀciÂink vannak. Viktor Rydberg vers¢t ugyanis elûbb melodrÀma formÀjÀban dolgozta fel Sibelius, melyre a szimfonikus k´ltem¢nyhez hasonlÂ sors vÀrt. A hÀtt¢rben zongorÀra, k¢t k¡rtre ¢s vonÂsokra Árt muzsika illusztrÀlja a
k´ltem¢nyt, melyet narrÀtor mond el. Ezt dolgozta Àt Sibelius r´viddel k¢sûbb ä ahogy
akkoriban elnevezte ä zenekari balladÀvÀ. A mü hangulatÀt mindenn¢l jobban ¢rz¢kelteti maga a vers, melynek fordÁtÀsakor a szÂtagszÀmokhoz valÂ hüs¢g helyett inkÀbb az eredeti kifejez¢sek ¢s rÁmek k´vet¢s¢re t´rekedtem:
AZ ERDEI NIMFA
Bj´rn erûs volt ¢s sz¢p szÀl leg¢ny,
vÀllÀnÀl senki¢ sem volt sz¢lesebb,
s keskeny dereka tÃltett a t´bbi ember¢n ä
ez izgatja a galÀd erdei t¡nd¢reket.
Az ¡nnepre igyekezett egy ûszi est¢n,
holdf¢ny csillant a sziklÀn s a lucfenyûk test¢n,
s erûsen fÃjt a sz¢l,
s¡vÁtett, l´k´tt
a mocsÀrnÀl s az erdûn¢l,
a fÀk ¢s a pusztasÀg f´l´tt;
akkor mintha varÀzslat vett volna erût rajta,
az erdû fel¢ n¢zett ¢s nem tudott nyugodni tûle,
feltekintett a mennyboltozatra,
de a fÀk csak hajlongtak ¢s bÂlintottak,
¢s a csillagok hunyorogtak ¢s pislantottak:
menj be, menj be a susogÂ fenyûerdûbe!
Bemegy, hallgat a s´t¢t parancsra,
akarva ¢s k¢nyszerüen;
az erdei t´rp¢ket fekete ruha takarja,
¢s fondorlatosak a hangafüben,
¢s hÀlÂt fonnak a holdsugÀrbÂl,
gallybÂl ¢s hajlongÂ ÀgbÂl,
reszketû fonÀllal
a bozÂtba, a cserj¢be
a vÀndor l¢ptei nyomÀban,
bÀrmerre l¢pked,
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¢s rekedten nevetnek a foglyon.
Barlangjaikban farkas ¢s hiÃz ¢bred egykettûre,
de Bj´rn csak Àlmodozik folyton
a lucfenyûk dalÀra,
mely ¢desen suttogva kÁnÀlja:
menj m¢lyebbre, m¢lyebbre a v¢gtelen fenyûerdûbe!
Hirtelen eln¢mul a susogÂ sz¢l,
nyÀriasan ¢des az ¢jszaka,
virÀgzÂ hÀrstÂl nedves a l¢g
¢s megcsap a tengerszem alvÂ viz¢nek illata.
Az Àrny¢kban valami zizzen:
ott rÂzsaszÁn ¢s holdfeh¢r ruha libben,
ott k¢z int,
oly puha ¢s lÀgy,
ott mell ring,
ott suttog egy szÀj,
ott szempÀr mer¡l el a ti¢dben
¢s hüs¢get jÀtszik olyan megnyerûen,
hogy elszÀradnak az eml¢kek;
hÁv Àlmodni t¢ged ¢s felejteni,
hÁv aludni t¢ged ¢s szenderegni
szerelmes b¢k¢ben, a ringÂ, Àlmos fenyûerdûben.
Akinek a szÁv¢t erdei nimfa lopta el,
sohasem tudja visszaszerezni:
mert lelke holdf¢nyes Àlmokat les,
¢s feles¢get nem tud szeretni.
Az ¢jszakai erdû k¢k szempÀrja
tekintet¢t a boronÀtÂl ¢s az ek¢tûl elrÀntja,
nem tud mosolyogni
¢s ´r¡lni mint azelûtt,
¢s ha lÀtod sompolyogni
az ¢veket ajtaja elûtt,
nem talÀlnak virÀgot ¢s gyereket;
az ¡res hÀzban kedvetlen¡l ´regszik meg û,
tüzhelye k´r¡l a sz¢kek ¡resek,
s ha az ¢vektûl valamit vÀr,
az csak a koporsÂ ¢s a halÀl.
CsillapÁthatatlan fÀjdalommal hallgatja, ahogy susog a fenyûerdû.
A zenekari ballada a vers epizÂdjainak megfelelûen egymÀstÂl ¢lesen elk¡l´n¡lû szakaszokra oszlik. A bevezet¢s a magabiztos, ¢lm¢nyekre vÀgyakozÂ ifjÃ hûst mutatja
be, majd azt a folyamatot festi le a zene, amikor a csÀbÁtÀs egyre jobban hatalmÀba
kerÁti Bj´rnt. Az egyre f¢kevesztettebb, eksztatikusabb zene utÀn a nimfajelenet k´vetkezik, lÀgy, ¢rz¢ki, lassÃ muzsika a gordonka szÂlÂ¢nek¢vel. V¢g¡l a csÀbÁtÀs n´vekvû vonzerej¢t bemutatÂ mÀsodik szakasz megfelelûjek¢nt ism¢t egyre hevesebb ¢s
hevesebb lesz a zene: ez mÀr a hûs t´nkremenetele, mikor is r´geszm¢je v¢gzetesen
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megfosztja az ¢lettûl. AZ ERDEI NIMFA az animakivetÁt¢s par excellence müv¢szi ÀbrÀzolÀsa. A zenekari ballada keletkez¢se a LEMMINKEJNEN-SZV IT befejez¢se elûtti idûre
esik, amelyben ugyancsak kiemelt szerepet jÀtszik az animaproblematika: Lemminkejnen ¢s a szÀri lÀnyok, k´zt¡k Kyllikki, k¢sûbb pedig Louhi lÀnya. A mü ezenfel¡l
fontos adal¢kkal szolgÀl a zeneszerzû ¢letmüv¢t megkoronÀzÂ T APIOLç-hoz is, Ágy
t´bbsz´r´sen is kulcsfontossÀgÃ darab. Jelentûs¢ge legalÀbb ennyire k´sz´nhetû azonban zenei kvalitÀsainak is. çt¡tû inspirÀciÂrÂl tanÃskodik, kifejezû t¢mÀkra ¢p¡l,
hangszerel¢se ¢rdekes; az elsû szakaszban Sibeliusnak remek¡l siker¡lt ¢rz¢keltetnie
a vÀrakozÀs izgalmÀt ¢s a levegûben l¢vû vesz¢lyt, a mÀsodik ¢s negyedik szakaszon
bel¡li fokozÀssal a csalÂka lÀtvÀny r´geszm¢v¢ vÀlÀsÀnak ´rv¢nyszerüen magÀval ragadÂ erej¢t, a harmadik szakasszal pedig a csÀbÁtÂ sz¢ps¢g ¢s csend csalÀrd idillis¢g¢t.
A K ULLERVñ kezdi elnyerni az ût megilletû elismer¢st, idûvel bizonnyal a SKOGSRAET
kvalitÀsait is felfedezik a Sibelius-müveket vez¢nylû karmesterek.
A szimfonikus k´ltem¢nyek k´z¡l idûrendben a POHJOLA LçNYA k´vetkezik ezutÀn.
AZ ERDEI NIMFA ¢s az °JSZAKAI LOVAGLçS °S NAPFELKELTE mellett ez Sibelius legleÁrÂbb müve. AkÀrcsak a SKOGSRAET, a POHJOLA LçNYA is hüen k´veti az alapjÀul szolgÀlÂ t´rt¢netet. A K ALEVALA szerint Vejnem´jnen PohjolÀbÂl hazat¢rûben megpillant
egy gy´ny´rü lÀnyt, aki szivÀrvÀnyon ¡lve szû. Azonnal beleszeret, ahhoz azonban,
hogy a sz¢p lÀny kez¢t elnyerje, k¡l´nb´zû feladatokat kell megoldania. Tompa k¢ssel
szûrszÀlat kett¢szelni, v¢kony fonÀlra tojÀst k´tni, vastag j¢gbûl kerÁt¢st vÀgni, kûsziklÀbÂl k¢rget hÀntani. Meg is teszi mindezt, Àm amikor a lÀny orsÂjÀnak forgÀcsÀbÂl
kell csÂnakot k¢szÁtenie, baltÀja f¢lreszalad. A sebes¡lt Vejnem´jnen elûbb gyÂgyÁrt
keres, majd csalÂdottan folytatja ÃtjÀt hazafel¢. A POHJOLA LçNYA a jungi individuÀciÂs Ãtnak k¢t vonatkozÀsÀt is ¢rinti, az anima ¢s az ´reg b´lcs k¢rd¢s¢t. A mü cÁme
eredetileg nem POHJOLA LçNYA volt, hanem V EJNEM¹JNEN, ezt azonban Robert Lienau, Sibelius kiadÂja nem talÀlta el¢g attraktÁvnak. Vejnem´jnen pedig nem mÀs, mint
a K ALEVALA b´lcse. VarÀzslÂ ¢s ¢nekmondÂ, tanÁtÂ ¢s vezetû. Pohjolai lÀny megszerz¢s¢vel k¢t Sibelius-mü is foglalkozik, s kieg¢szÁt¢sk¢ppen egy harmadik esetet is meg
kell emlÁteni, a K ALEVALA szerint ugyanis Pohjola lÀnyÀt v¢g¡l siker¡lt valakinek megszereznie a karjalaiak k´z¡l: Ilmarinen kovÀcsnak. SokatmondÂ t¢ny. Bj´rn ¢let¢t
t´nkretette a nimfÀval valÂ talÀlkozÀs, a kÀprÀzat teljesen lek´t´tte, s nem tudott
visszat¢rni a valÂsÀghoz. Lemminkejnen rajtavesztett ugyan a szÀrjolai lÀnnyal valÂ
kalandon, a leÀnyk¢r¢s veres¢ggel v¢gzûd´tt, de a jÂ anya archetÁpusÀnak aktivÀlÂdÀsa Àltal a messzi vÀgyÂ ä azaz szenved¢lyek füt´tte ä hûs Ãj ¢letre kelt, a halÀllal valÂ
talÀlkozÀs nem az ¢let v¢g¢t, hanem Ãj ¢letszakasz kezdet¢t jelentette szÀmÀra. Ilmarinen megszerezte Pohjola lÀnyÀt, ahogy g´r´g megfelelûj¢nek, H¢phaisztosznak is
siker¡lt megszereznie Aphrodit¢t. Mindketten mesterien tudtak bÀnni az anyaggal, a
vassal, az arannyal, s a f´ldi javakkal meg tudtÀk fogni a sz¢p, fiatal nûket. A d´ntû
pillanatban a sz¢p pohjolai lÀny k¢t dolog miatt utasÁtja vissza Vejnem´jnent ¢s vÀlasztja Ilmarinent. Egyr¢szt nem akar ´reg ember feles¢ge lenni, mÀsr¢szt arra gondol, Ilmarinen csinÀlta a szampÂt, a rejt¢lyes, tarka tetûs, javakat ontÂ ûrlûg¢pet. Ilmarinen vasverû gyûz´tt, azonban a szÀrjolai lÀny megszerz¢s¢vel megmaradt a csillogÀs ¢s az anyagi vilÀg szintj¢n. Feles¢ge gonosz asszony lett, û volt az, akinek UntamÂ
eladta KullervÂt, s KalervÂ szeg¢ny fia kegyetlen nagybÀtyjÀtÂl elker¡lve az û szolgÀlatÀban szerzett Ãjabb keserü ¢lm¢nyeket. A belsû anyak¢p kialakulÀsÀban az anya
mellett mÀs anyafigurÀk is szerepet jÀtszanak, hiszen mÀsra is kivet¡lhet mind a jÂ,
mind a gonosz anya archetÁpusa.
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Vejnem´jnen lÀtszÂlag vesztesen, v¢g¡l is azonban gyûztesen ker¡lt ki az ¢szaki
lÀnnyal valÂ kalandbÂl. SzomorÃan tovÀbbment. Megismerte a csalÂka vonzerû valÂsÀgÀt. A sz¢p szÀrjolai lÀny nem v¢letlen¡l ¡lt szivÀrvÀnyon, s nem v¢letlen¡l szûtt. A
szivÀrvÀny ugyanis tünû f¢nyjelens¢g, s mint ilyen, a talÀlkozÀs kÀprÀzatossÀgÀra utal,
arra, hogy a f¢nylû lÀtszat m´g´tt a hÀtt¢rben valami eg¢szen mÀs bÃjik meg, a sz´v¢s
motÁvuma pedig a kaland v¢gzetess¢g¢nek vesz¢ly¢re enged k´vetkeztetni. Vejnem´jnen hangulatÀra a szerelmi csalÂdÀs s´t¢t Àrny¢kot vetett, viszont szabadon folytathatta ÃtjÀt ä szabadabban, mint annak elûtte. Az eredetileg Vejnem´jnennek keresztelt münek a jungi ´reg b´lcs archetÁpussal valÂ kapcsolatÀt az is alÀtÀmasztja, hogy
a K ALEVALA rendre àvaka, vanha V¤in¤m´inenÊ-rûl, àigaz, ´reg Vejnem´jnenÊ-rûl besz¢l.
Ezzel korÀra is utal term¢szetesen, de elsûsorban meglett voltÀra, b´lcsess¢g¢re, archaikus tudÀsÀra, varÀzslÂ hatalmÀra. A k¢rd¢st term¢szetesen Àrnyalja, hogy a K ALEVALç-t Elias L´nnrot megannyi n¢pdalbÂl ÀllÁtotta ´ssze, Ágy az eposzban egy epizÂdban szereplû rÃnÂk eredetileg gyakran mÀs kontextusban fordultak elû, mÀsr¢szt
t´bbsz´r is elûbukkan ugyanaz a motÁvum. Ez¢rt helyesnek tetszik Vejnem´jnen ¢s
Ilmarinen verseng¢s¢nek egyszerübb, mind´ssze ¢letkor szerinti ¢rtelmez¢se mellett
egy mÀsik, az eposz ´sszeÀllÁtÀsÀnak k´r¡lm¢nyeibûl adÂdÂan nem egys¢gesen v¢gigvezethetû, ugyanakkor az eposz eg¢sz¢bûl logikusan k´vetkezû, Àtvittebb ¢rtelmü
megk´zelÁt¢se is. Amikor Pohjola lÀnya nem akar ´reg ember madÀrkÀja lenni, akkor
nem egyszerüen Vejnem´jnen korÀrÂl van szÂ. Mert igaz ugyan, hogy a kalevalai tÀltos egy¡tt sz¡letett a vilÀgmindens¢ggel, de egyr¢szt ez mint mitolÂgiai k´zl¢s elsûsorban a vilÀg titkaiban valÂ r¢szesed¢st jelenti, mÀsr¢szt a K ALEVALA szerint Ilmarinen is ´r´ktûl valÂ, annak idej¢n û kovÀcsolta a mennyek boltozatÀt. Kettej¡k k´zt
tehÀt igazÀbÂl nem a kor jelenti a k¡l´nbs¢get, hanem a vilÀghoz valÂ viszonyuk. Az
anyagi ¢s az anyagon tÃli, a lÀthatÂ ¢s a lÀthatatlan k¡l´nb´zûs¢ge. Ilmari kovÀcs k¢ts¢gkÁv¡l mindenkit fel¡lmÃl a maga szakmÀjÀban, m¢g Vejnem´jnent is, Vejnem´jnen azonban jobban be¢pÁti tervei, cselekedetei k´r¢be Ilmari k¢zzelfoghatÂ vilÀgÀt,
mÁg Ilmari¢ban nem jut ekkora r¢sz Vejnû vilÀgÀnak. SzÀrjola lÀnya, mikor v¢nnek
lÀtta Vejnem´jnent s kÁvÀnatosnak Ilmarinent, mindegyik¡k korÀt ¢s valÂdi vilÀgÀt
t¢vesen lÀtta. Vejnem´jnenn¢l csak a kor lebegett szeme elûtt, az anyagon tÃli dimenziÂ nem, Ilmarinenn¢l pedig az anyagi dimenziÂ olyannyira elvakÁtotta, hogy sem Ilmarinen korÀt nem lÀtta, sem azt, amire anyja utalt, hogy Ilmarinen arca verejt¢kes
a munkÀtÂl. Amikor a sz¢p menyasszony anyjÀval besz¢lget arrÂl, kihez is menjen feles¢g¡l, Ilmarinen kapcsÀn ¢ppen ez utÂbbinak az ellenkezûj¢t emeli ki, azt, hogy û
k¢szÁtette a szampÂt. ArrÂl azonban elfelejtkezett, hogy a csodamalom nem hozta el
az aranykort, s elpusztult. A verejt¢kes munkÀt nem lehet megtakarÁtani, ugyanakkor
mÁg Ilmarinen egyre csak dolgozott, Vejnem´jnen k´zben elûre is l¢pett.
°rdekes szÀmba venni, hogyan hÁvtÀk m¢g a finnek Vejnem´jnent a K ALEVALA szerint. A Vejnû n¢v a sz¢les folyamot jelentû vejne szÂbÂl ered, a Szuvatolajnen n¢v a
csendes vÁzt¡kr´t jelentû suvanto szÂbÂl, az Oszmojnen n¢v pedig a rozsomÀk ä osmo
ä nev¢bûl. Ezek bizony mind intenzÁv jelk¢pes t´lt¢ssel rendelkeznek. A rozsomÀk a
nyuszt ¢s a barnamedve k´zti meny¢tf¢le. °letter¢ben minden nÀla kisebb ¢s v¢dtelenebb Àllatot megtÀmad, s nem tisztel mÀst, csak a barnamedv¢t, a hiÃzt ¢s a farkascsordÀt. A ragadozÂ rozsomÀkkal valÂ kapcsolat az ´szt´n´k integrÀciÂjÀra utal, valamint az ¢lett¢r, a term¢szet uralÀsÀra. Ezenfel¡l azonban az ellent¢tek kib¢kÁt¢s¢t ¢s
a teljess¢gre valÂ t´rekv¢st is szimbolizÀlhatja a rozsomÀk, hiszen ¢jjel is, nappal is
vadÀszik, hegyvid¢ken ¢s sÁksÀgon, szÀrazf´ld´n ¢s vÁzben, sût annak is lehet jelentû-
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s¢ge ä s a POHJOLA LçNYA kapcsÀn ez k¡l´n´sk¢pp aktuÀlis ä, hogy magÀnyosan kÂborol. Bizonyos m¢rt¢kig minden b´lcs sorsa ez, annak ellen¢re, hogy ä gondoljunk
csak Schiller ¹R¹MñDç-jÀra ä barÀt s tÀrs n¢lk¡l senki sem lehet b´lcs. A sz¢les folyam
elnevez¢s a meg¢lt, maga ÃtjÀn haladÂ, a sorssal szemben cselekvûen belenyugvÂ, az
idû mÃlÀsÀt ¢s az ´r´kk¢valÂsÀgot, a m¢lys¢get ¢s a felszÁnt, a lÀthatatlan ¢s a lÀthatÂ
vilÀgot egyarÀnt ismerû ¢letre utalhat, a csendes vÁzt¡k´r k¢pe pedig a szenved¢lyek
legyûz¢s¢re. A Szuvatolajnen n¢vben visszak´sz´nû csendes vÁzt¡k´r ¢ppen ellenkezûje az erdei tÂ alvÂ viz¢nek, amelyn¢l a Rydberg-versben Bj´rn megpillantja az erdei
nimfÀt. A b´lcs csendes vÁzt¡kr¢hez ¢bers¢g vezet, mÁg a csÀbÁtÂ erdû alvÂ vize ¢ppen
ÀlmatagsÀgra, az ¢bers¢g v¢gzetes hiÀnyÀra utal.
A Sibelius-oeuvre ´sszef¡gg¢s¢ben a vizet nemcsak az ¢bers¢g, hanem az ¢let motÁvumÀval is ´sszekapcsolhatjuk. Lemminkejnennek a tuon¢lai hattyÃt kellett volna
meg´lnie ahhoz, hogy a sz¢p ¢szaki lÀny kez¢t elnyerje. Vajon mit jelent ez? TalÀn
nem t¢ved¢s azt felt¢telezni, hogy ¢ppen ez jelentette volna a halÀlt, nem pedig az,
hogy nem û talÀlta el nyilÀval a hattyÃt, hanem ût talÀlta el a vak pÀsztor. A pÀsztor
motÁvuma a term¢szettel valÂ ´sszhangra utal, nem v¢letlen, hogy a B IBLIç-ban a pÀsztorok szereznek elsûk¢nt tudomÀst arrÂl, hogy a kis J¢zus megsz¡letett. A term¢szet
azonban vak, nem lÀt, ez¢rt nek¡nk kell alkalmazkodnunk hozzÀ. Mi¢rt jelentette volna a hattyÃ meg´l¢se a halÀlt? Mert az ¢letet jelentette a halÀl folyamÀn. A fekete folyamon feh¢r ¢lûl¢ny Ãszik. Ha meg´li valaki, teljes a halÀl. V¢gzetes lett volna, ha
Lemminkejnen megteszi, amit a nûis¢g s´t¢t oldalÀt megtestesÁtû hideg sz¢ps¢g k¢rt
tûle. A femme fatale-t kiismerni kell, ahogy Vejnem´jnen is tette, s nem maradandÂ
kapcsolatra l¢pni vele, hiszen az v¢gzetes.
Sibelius k´vetkezû szimfonikus k´ltem¢nye, az °JI LOVAGLçS °S NAPFELKELTE jÂl
mutatja a komponista szÀmos müv¢nek hÀtter¢ben rejlû elementÀris term¢szet¢lm¢nyt. AZ ERDEI NIMFA ¢s a POHJOLA LçNYA egy-egy irodalmi forrÀst k´vetett l¢p¢srûl
l¢p¢sre, ez a mü pedig egy term¢szeti jelens¢g kibontakozÀsÀt ÀbrÀzolja. Sibelius egy
Ázben meglÀtogatta a NiagarÀt, s errûl kÁs¢rûje, Carl Stoeckel Ágy szÀmol be: àAmint a
nagy lÀtvÀny szeme el¢ tÀrult, olyan arckifejez¢s ¡lt ki rÀ, mint akinek m¢ly vallÀsos ¢lm¢nyben
van r¢sze. NyilvÀnvalÂ volt, nem akarta, hogy szÂljanak hozzÀ.Ê MÀsnap megfelelû ruhÀt
´lt´ttek, ¢s a vÁzes¢s lÀbÀhoz hajÂztak. Sibelius v¢gig szÂtlan volt ¢s gondolataiba mer¡lt. K¢sûbb elmondta, megprÂbÀlt zenei ¢lm¢nyt merÁteni a vÁzes¢s lÀtvÀnyÀbÂl, de
nem siker¡lt. àFeladtam az ´tletet. TÃl ¡nnep¢lyes ¢s tÃl hatalmas ahhoz, hogy emberi l¢ny
visszaadhassa.Ê Elm¢ly¡lt szeml¢lûd¢ssel magÀba szÁvott ¢lm¢nyei k´z¡l azonban t´bbet is Àt tudott ¡ltetni a zene nyelv¢re. Az °JSZAKAI LOVAGLçS °S NAPFELKELTE komponistÀjÀt ä kora ¢lenjÀrÂ müv¢szeinek legt´bbj¢tûl elt¢rûen ä nem a müv¢szi nyelv
Ãjszerüs¢ge, hanem a term¢szet¢lm¢ny hiteles visszaadÀsa ¢rdekelte. Bizonnyal eszt¢tikai megfontolÀsok is Àlltak m´g´tte, mindenekelûtt azonban az elementÀris ¢lm¢ny maga ä annÀl is inkÀbb, mivel az elvek ¢s az elm¢letek legt´bbsz´r a megl¢vû
beÀllÁtottsÀg megfogalmazÀsai, igazolÀsai, s nem fordÁtva. Az °JF°LI LOVAGLçS °S NAPFELKELTE, ha sz¡let¢s¢nek ¢vszÀmÀt n¢zz¡k, k¢ts¢gkÁv¡l r¢gimÂdi, az elfogulatlan
hallgatÂra azonban ÂriÀsi hatÀssal van, s arrÂl sem igen feledkezhet¡nk meg, hogy
nem minden¡tt jÀrt egyformÀn az idû. Alois Riegl Kunstwollen-gondolatÀt felid¢zve
¢pp a negyedÂrÀs darab hÀtter¢ben l¢vû elementÀris term¢szet¢lm¢ny ¢s feldolgozÀsÀnak mÂdja mutatja, hogy FinnorszÀgban akkor ez ¢s Ágy akart müalkotÀssÀ vÀlni.
InadekvÀt elvÀrni azt, aminek a l¢trej´tt¢hez mÀsutt kedvezett csak a t´rt¢nelem menete. A DRIçD cÁmü r´vid szimfonikus k´ltem¢ny ´sszek´tû kapocs AZ ERDEI NIMFA ¢s
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a TAPIOLA k´z´tt. Idûrendben tovÀbbhaladva a LUONNOTçR s A BçRD k´vetkezik. A
LUONNOTçR Sibelius egyik legnagyobb müve, szimfonikus k´ltem¢ny szoprÀnra ¢s
zenekarra. Nem dal, noha magÀn¢neket hallunk benne csaknem mindv¢gig. A szÂlistÀval szemben nem mindennapos k´vetelm¢nyeket tÀmasztÂ müben Sibelius a K ALEVALA bevezet¢s¢t zen¢sÁtette meg, a nap, a hold ¢s a csillagok sz¡let¢s¢t. Roppant
expresszÁv zene, k¡l´n´s, bizarr harmÂniÀkkal. Ez a mü is k´zeli kapcsolatban van a
jungi magna materrel, illetve az ´reg b´lcsh´z kapcsolÂdÂ term¢szetmegismer¢ssel,
a dolgok jÂ ¢s rossz oldalÀnak ´sszef¡gg¢s¢vel, ugyanis a kezdet f¢lelmetes ¡ress¢g¢t,
a v¢gtelen vilÀgegyetemben megsz¡letû ¢let magÀnyossÀgÀt ¢rezni benne. CsÃcspontja erûsen eml¢keztet Rimszkij-Korszakov nem sokkal korÀbban bemutatott operÀja,
a SZADKO egyik r¢szlet¢re, a V IKING V END°G DALç-nak bevezet¢s¢re. A müvek sz¡let¢s¢nek idej¢t alapul v¢ve nem kizÀrt, hogy Sibelius hallotta. TalÀn tÃlzÀs, talÀn nem
kapcsolatot lÀtni a mÃlt vikingjei s a r¢gmÃlt ÂceÀnja k´z´tt. Csajkovszkij ROMEO °S
JöLIç-jÀnak egy akkordjÀt is esz¡nkbe juttatja a mü. Mintha az ott egy pillanatra felvillantott hangulat mutatkozna meg Sibelius darabjÀban. A LUONNOTçR -ban egy¡tt
szerepel a vÁz ¢s a madÀr motÁvuma, ez¢rt indokolt a Genezisre utalni, melyben azt
olvassuk, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Sibeliust eg¢szen halÀlÀig izgattÀk a
rep¡lû madarak. Tawaststjerna a zeneszerzû feles¢g¢re hivatkozva beszÀmol arrÂl,
hogy f¢rj¢t halÀla elûtt k¢t nappal nagy ´r´m ¢rte, mivel v¢gre megpillantotta a d¢lre
tartÂ darvakat. àItt j´nnek, az ifjÃsÀgom madarai!Ê ä kiÀltott fel Ãgymond. Aino asszony
szerint az egyik r´vid idûre elvÀlt tÀrsaitÂl, Ainola felett k´r´z´tt, majd tovÀbbrep¡lt.
A t´rt¢net igaz s a jelens¢g jelentûs¢gteljes voltÀban term¢szetesen lehet k¢telkedni,
Àm ¢rdemes egy pillanatra utalni arra, hogy a finn mÁtosz szerint a halÀl fekete folyÂjÀn
feh¢r hattyÃ Ãszik, a vak pÀsztor tudja, hogy meg kell ´lnie a messzi vÀgyÂ s messzire
mer¢szkedû fiatalembert ahhoz, hogy az tovÀbb ¢lhessen, s vak l¢t¢re is eltalÀlja nyilÀval. Biztos-e tehÀt, hogy nem igaz vagy csak puszta v¢letlen, hogy 1957. szeptember
18-Àn egy daru r´vid idûre elvÀlik tÀrsaitÂl, s Ainola f´l´tt k´r´z, amikor n¢zi az agg
Sibelius, akinek k¢t nappal k¢sûbb Àt kell kelnie a halÀl folyÂjÀn? Vajon adhatott volna
bÀrmi is nagyobb erût Sibeliusnak a halÀl folyÂjÀn valÂ Àtkel¢shez, mint a daru rep¡l¢s¢nek friss ¢lm¢nye? Sibelius szÀmÀra, Ãgy tünik, a hattyÃ ¢s a daru egyet jelentett,
mindig e k¢t madÀr r´pt¢t csodÀlta.
A BçRD talÀnyos mü. HÀtter¢t nem tudni. SzÀraz, egyszerü, ¢rlelt vilÀga rokona a
IV. SZIMFñNIA ugyancsak ûszinte s egyszerü, l¢nyegen tÃl semmivel nem t´rûdû, bensûs¢ges vilÀgÀnak. K´zel esik egymÀshoz a k¢t mü keletkez¢se is. °s bÀrhogyan n¢zz¡k
is, A BçRD kapcsolÂdik magÀhoz Sibeliushoz is, a MONDA, AZ ERDEI NIMFA ¢s szÀmos
K ALEVALA-t´rt¢net meg¢neklûj¢hez. Ezen a ponton azonban meg is kell Àllnunk, m¢g
mielûtt ingovÀnyos talajra l¢pn¢nk: bÀr bÀrd Árta, igazÀbÂl nem tudjuk, kirûl s mirûl
szÂl. Nem sokkal e k¢t mü megÁrÀsa utÀn sz¡letett AZ ñCEçN LEçNYAI cÁmü szimfonikus k´ltem¢ny, melyet Sibelius impresszionista alkotÀsak¢nt emlegetnek. Napf¢nyes,
felhûtlen ´r´m´t kifejezû zene PoszeidÂn leÀnyairÂl, melynek hÀtter¢ben a g´r´g mitolÂgia Àll. A jungi individuÀciÂs folyamatra gondolva a megelûzû komoly ¢s komor
korszakot felvÀltÂ f¢nyes idûszak megjelen¢s¢t lÀthatjuk benne, mikor is a tudattalan,
aminek egyik legjellegzetesebb jelk¢pe a tenger, az ÂceÀn, napf¢nyben ragyogva jelenik meg, a nap ¢s a vÁz b¢k¢s egy¡ttese az ellent¢tek koegzisztenciÀjÀt jelk¢pezi, s a
tudattalan impulzusai, az ÂceÀn leÀnyai barÀtsÀgosnak mutatkoznak. Ellent¢tben a
Rydberg-vers erdei t¡nem¢ny¢vel vagy a karjalai f¢rfiakat csÀbÁtÂ hideg, ¢szaki sz¢ps¢ggel, az ÂceanidÀk olyanok, mint a rajnai sellûk Wagnern¢l, akiknek birtokÀban van
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az arany m¢g a kincs elveszt¢se utÀn is, hiszen ragaszkodnak az eml¢k¢hez, igazÀbÂl
a zavartalan ¢let zÀlogÀhoz.
Felhûtlen hangulatÀval AZ ñCEçN LEçNYAI elt¢r Sibelius legt´bb darabjÀtÂl, s a b¢k¢s intermezzÂra sz¡ks¢g is volt. Sorban utÀna Sibelius utolsÂ nagy müve k´vetkezik,
mely jungiÀnus megk´zelÁt¢s szerint felett¢bb ¢rdekes megkoronÀzÀsÀt jelenti az ¢letmünek. A mü hÀtter¢t maga a komponista fedi fel elûtt¡nk:
àFeltÀrulnak ¢szak komor erdei,
ýs-titokzatossÀggal vad Àlmokban;
Benn¡k lakik az erdûk nagy istene,
Erdei szellemek szûnek titokban a s´t¢tben.Ê
Tapio az erdû istene, Tapiola az û birodalma. Az erdû a vilÀg, az ¢let szimbÂluma, az
erdei Ãt a szem¢lyis¢gfejlûd¢s¢. El¢g megannyi mes¢re gondolnunk vagy a DIV INA
COMMEDIA kezdû soraira. A T APIOLA kvalitÀsÀt ÀltalÀban azok is elismerik, akiktûl tÀvol Àll a k¢sû romantikus komponista müv¢szete. Monotematikus alkotÀs, egyetlen
t¢mÀbÂl eredeztethetû minden motÁvuma. Ezzel a t¢mÀval indul a mü, mely b¢k¢s,
vÀrakozÀssal teljes folytatÀs utÀn, amint az ember egyre m¢lyebbre hatol az erdûben,
l¢p¢srûl l¢p¢sre f¢lelmetesebb lesz. A t¢ma csÃcspontja minden bizonnyal àaz erdûk
nagy isten¢Ê-hez kapcsolÂdik, a f¢lelmetess¢g kulminÀlÀsÀhoz. K¢tszer hangzik fel a TapiÂhoz k´thetû motÁvum, elûsz´r akkor, amikor az erdei vihar elkezdûdik, mÀsodszor
pedig akkor, amikor tetûpontjÀra ¢r ä s ez egyben a feloldÂdÀst, a fesz¡lts¢g alÀszÀllÀsÀt
¢s lassÃ szün¢s¢t is jelenti. Tremendum ä az isteni egyik k´z¢pponti aspektusa, s egyben a f¢lelem v¢ge is. A term¢szet borzalmai ¢s annak az Àllapotnak a kezdete, amikor
a term¢szet mÀr kitombolta magÀt, amikor mÀr nincs mitûl f¢lni. °rdekes r´viden
utalni egy k¡l´n´s pÀrhuzamra. A TAPIOLA tetûponti motÁvuma is rokonsÀgot mutat
egy Rimszkij-Korszakov-dallammal. EzÃttal a NAGY OROSZ HöSV°T nyitÀny fût¢mÀjÀrÂl van szÂ. El¢g a k¢t mü fût¢mÀjÀnak utolsÂ n¢gy hangjÀt ´sszevetn¡nk. A k¢t alkotÀs, a k¢t rokon motÁvum lÀtszÂlag eg¢szen mÀs vilÀgot tÀr el¢nk: Sibelius¢ az erdû
m¢ly¢n tombolÂ vihart, Rimszkij-Korszakov¢ az orosz hÃsv¢tot ¡nneplûk emelkedett
hangulatÀt. çm ¢rdemes tovÀbb gondolkodnunk. Rimszkij-Korszakov nyitÀnya a feltÀmadÀs ¡nnep¢rûl szÂl. A feltÀmadÀs, k¡l´n´sen orosz kontextusban, az embert v¢gsûkig prÂbÀra tevû ¢let utÀni megnyugvÀst, Ãjrakezd¢st, kiteljesed¢st jelenti. S nem
ez t´rt¢nik a TAPIOLç-ban, amikor az erdûbe t¢vedt vÀndor tÃl¢li a legnagyobb vihart?
Sibelius ismertet¢s¢nek elsû sorÀban szÀmos müv¢nek alaphangulatÀra ismer¡nk, hiszen az elsû, amit Sibelius müveirûl ÀltalÀnossÀgban elmondhatunk, az ¢szaki tÀj zseniÀlis zenei megjelenÁt¢se. Sibelius programjÀnak mÀsodik sora mindenekelûtt az EN
SAGA vilÀgÀt juttatja esz¡nkbe ä àûs-titokzatossÀgÊ ä, s ezzel az utolsÂ szimfonikus k´ltem¢ny visszautal az elsûre, a n¢gysoros ismertet¢s utolsÂ sorÀban pedig ä àErdei szellemek szûnekÊ ä Rydberg k´ltem¢nye, AZ ERDEI NIMFA k´sz´n vissza. A t¢ma fontossÀgÀt
mutatja A DRIçD cÁmü r´vidke mü, mely ugyancsak erdei nimfÀrÂl szÂl. A TAPIOLçban azonban mÀr nem a r¢gi t´rt¢net bukkan fel, mikor a fondorlatos erdei t´rp¢k
reszketû hÀlÂjukkal v¢gzetesen foglyul ejtik a szerencs¢tlen Bj´rnt, hanem a nehezen
el¢rt gyûzelem, amikor az ember szembes¡l az erdûk nagy isten¢vel, ¢s tÃljut a f¢lelmen. A tetûpontig egyre f¢lelmetesebb minden, az erdû, a s´t¢tben ÀrmÀnykodÂ szellemek s maga az erdû nagy istene, akkor azonban hirtelen oldÂdni kezd a f¢lelem.
Jung a fejlûd¢s irÀnyÀt az egys¢ghez, a komplex integrÀciÂhoz valÂ k´zeled¢sben nevezte meg, hasonlÂan a nagy vallÀsi rendszerekhez ¢s az alkimistatradÁciÂhoz, melybûl
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az àunus mundusÊ fogalmÀt merÁtette. Az erdû, a term¢szet, a vilÀg vesz¢lyess¢g¢t ¢s
v¢g¡l ÀrtalmatlansÀgÀt ÀbrÀzolÂ TAPIOLA az unus mundus par excellence zenei ÀbrÀzolÀsa. A f¢lelem tetûpontjÀn, az erdû nagy isten¢vel valÂ v¢gsû szembes¡l¢s pillanatÀban nem hallunk mÀst, mint azt a t¢mÀt, ami az erdûbe valÂ bel¢p¢skor szÂlalt meg,
s aminek a variÀciÂit hallottuk mindv¢gig.
A BçRD fel¢pÁt¢se n¢mi hasonlatossÀgot mutat a TAPIOLç-¢val. HÀrom fel- s hÀrom
lel¢pû hangbÂl ÀllÂ fût¢mÀja keresg¢l¢st, vÀrakozÀst sugall, a csendes mü k¢tharmadÀnÀl azonban egy pillanatra zaklatott, viharos r¢szt hallunk, ezt k´vetûen pedig elcsendesed¢st, folyamatos megnyugvÀst ä hasonlÂan a TAPIOLç-hoz. TalÀn A BçRD is
elûrevetÁti valamelyest a TAPIOLç-t, mik¢nt Beethoven ¢letmüv¢ben a K ARFANTçZIA
a IX. SZIMFñNIç-t.
Az utolsÂ szimfonikus k´ltem¢ny monotematikus, a k´zvetlen¡l ezt megelûzûen Árt
utolsÂ szimfÂnia pedig egyt¢teles. HÀromt¢telesnek indult: àAz ¢let ¢s a vitalitÀs ´r´me
appassionato passzÀzsokkal, hÀrom t¢telben, az utolsÂ Ïhellenisztikus rondÂÎÊ ä Árta rÂla Sibelius. V¢gsû alakjÀban az egyt¢teles mü t´r¢s n¢lk¡l foglalja magÀba a tervezett hÀrom
szakaszt.
Sibelius szimfonikus munkÀssÀga a K ULLERVñ-ban m¢g egyesÁtette a szimfÂniÀt ¢s
a programzen¢t. Ezt k´vetûen Sibelius Ãtja kett¢vÀlt. Az egyik vonalon tiszta szimfÂniÀk sz¡lettek, a mÀsikon szimfonikus k´ltem¢nyek. Az EN SAGA megism¢telte a K ULLERVñ elsû k¢t t¢tel¢nek ÀltalÀnos mitikus, archetipikus hangv¢tel¢t, a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK szimfonikusk´ltem¢ny-f¡z¢re az Àrny¢kproblematikÀt, a jÂ anya archetÁpusÀt, a halÀl mint ÃjjÀsz¡let¢s jelens¢g¢t ¢s a hûs magÀra talÀlÀsÀt illusztrÀlta.
AZ ERDEI NIMFA az animaproblematikÀt tÀrta fel, a P OHJOLA LçNYA az animaproblematikÀval m¢g mindig k¡zdû ´reg b´lcs vilÀgÀba nyÃjtott bepillantÀst. V¢g¡l a TAPI OLA az erdû nagy isten¢vel valÂ konfrontÀciÂrÂl ¢s az unus mundusrÂl besz¢lt. A mÀsik
vonalon h¢t szimfÂnia Àll, melynek az elej¢n ugyanarra a hangra lel¡nk, mint a korai
szimfonikus k´ltem¢nyekben. A pÀrhuzam k¢sûbb is fennÀll. SajÀtossÀga a szimfonikus vonalnak a III. ¢s a V I. SZIMFñNIA k¡l´n´sk¢pp klasszikus hangv¢tele, s mindkettûben a kontraszt jelenl¢te: redukÀlt klasszikus forma ¢s hatÀrtalan romantikus ¢rz¢sek a korÀbbiban, az ÀrkÀdiai pÀsztorvilÀg f´ld´ntÃli ¢s f´ldk´zeli vonatkozÀsÀnak
egy¡ttl¢te a k¢sûbbiben. V¢gezet¡l ezen a vonalon is az egys¢ghez ¢rkezett meg Sibelius. A V II. SZIMFñNIA ä Sibeliust magÀt id¢zve ä az ¢let ¢s vitalitÀs ´r´m¢rûl szÂl, immÀr
egyetlen t¢telben, a v¢g¢n hellenisztikus rondÂval. Kell-e enn¢l erûteljesebb utalÀs a
klasszikus, letünt vilÀg, az elveszett paradicsom megtalÀlÀsÀnak, a teljess¢g el¢r¢s¢nek
kifejez¢s¢re? K´rtÀnc. A k´r bezÀrult. °s a k¢t vonulat is talÀlkozott, hiszen mind a VII.
SZIMFñNIA, mind a TAPIOLA az egyetlen vilÀghoz, az ¢let gyûzelm¢hez vezetett. Ha ennek f¢ny¢ben tekint¡nk Sibelius konzervatÁv hangv¢tel¢re, ezt ä tÃl a f´ldrajzi, kulturÀlis sajÀtossÀgokon ä eszerint is sz¡ks¢gszerünek kell tekinten¡nk. Az aranykor megjelenÁt¢se a komplex l¢lektan megvilÀgÁtÀsÀban az elveszett paradicsomnak a tudattalan
integrÀciÂja ÃtjÀn t´rt¢nû visszaszerz¢s¢hez kapcsolÂdik. S a disszonancia, az atonalitÀs
nem a klasszikus korra, a paradicsomra, hanem ellenkezûleg, ezek elveszt¢s¢re utal.
A VII. SZIMFñNIA-ban hÀromszor hangzik fel a harsona himnikus ¢neke, mely az
alpesi k¡rt szavÀra eml¢keztet Brahms I. SZIMFñNIç-jÀnak IV. t¢tel¢bûl. °g ¢s f´ld,
ember ¢s term¢szet talÀlkozÀsa, nyugalom, b¢kess¢g.
Beethoven utÀn a kilences szÀmnak mÀgikus, vonzÂ-taszÁtÂ hatÀsa volt. Bruckner
a IX. SZIMFñNIç-val koronÀzta meg szimfonikus oeuvre-j¢t, Dvo±Àk is ennyit Árt, de a
corpus csak jÂval halÀla utÀn Àllt ´ssze. Mahler szÁvbetegs¢ge miatt f¢lt a kilencedik
megÁrÀsÀtÂl, ki is akarta ker¡lni, Ágy sz¡letett a DAL A F¹LDRýL. En¢lk¡l azonban ¢p-
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pen kilenc befejezett szimfÂniÀt Árt. A nagy szimfonikusok hagyomÀnyait ÀpolÂ Sibelius hetet, Àm ha a K ULLERVñ-t ¢s a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK -at is hozzÀszÀmÁtjuk,
û is kilencet. A K ULLERVñ ¢s a LEMMINKEJNEN-SZVIT v¢g¡l is szimfÂnia. A K ULLERVñ
Beethoven IX. ¢s Mendelssohn II. SZIMFñNIç-jÀnak, Liszt FAUST-SZIMFñNIç-jÀnak ¢s
Mahler ¢nekes szimfÂniÀinak rokona. A LEMMINKEJNEN-SZV IT pedig a hangszeres
programszimfÂniÀk¢, Berlioz FANTASZTIKUS SZIMFñNIç-jÀ¢, Csajkovszkij T °LI çLMODOZçSOK cÁmü I. SZIMFñNIç-jÀ¢. T¢teleinek elrendez¢se t´k¢letesen megfelel a n¢gyt¢teles szimfÂniÀ¢nak. A mü beleillik a t¢telszÀmok cs´kkenû tendenciÀt mutatÂ sorÀba
is: a K ULLERVñ ´tt¢teles, a LEMMINKEJNEN-SZVIT ¢s az I. SZIMFñNIA n¢gyt¢teles, a II.
is, utolsÂ k¢t t¢tele azonban attaca k´veti egymÀst, a III. SZIMFñNIA hÀrom t¢telbûl, a
IV. n¢gybûl, az V. ä v¢gleges formÀjÀban ä hÀrombÂl, a V I. n¢gybûl, a VII. pedig egyetlen t¢telbûl Àll. K¢rd¢s, mikor tartjuk inkÀbb tiszteletben Sibelius t´rekv¢seit: ha bizonytalansÀgÀra alapÁtva meghagyjuk a K ULLERVñ ¢s a SKOGSRAET bizonytalan stÀtusÀt, vagy ha a müvek kvalitÀsÀra alapozva az oeuvre integrÀns r¢sz¢nek tekintj¡k
ûket, s egys¢gben szeml¢lj¡k a k¢t sibeliusi szimfonikus vonulatot? Tartalmi szempontbÂl n¢zve ekkor kettûvel ä a K ULLERVñ-val ¢s AZ ERDEI NIMFç-val ä t´bb szimfonikus
k´ltem¢nnyel, a zenei forma felûl k´zelÁtve pedig ä a K ULLERVñ-t ¢s a LEMMINKEJNEN-LEGENDçK -at a sor elej¢re t¢ve ä kilenc szimfÂniÀval szÀmolhatunk. Term¢szetesen nem a szÀmok fontosak, hanem annak szÀmbav¢tele, ami ezekben az alkotÀsokban rejlik.

Vojnits Imre

SZENVEDNI
szenvedni szenved olyan is
aki nem ¢rt a versÁrÀshoz
sajog a csontja gyomra ¢g
sz´kû Àlma utÀn kiÀltoz
a k´ltû kiss¢ mind anyÀs
mÀsk¢nt We´res mÀsk¢nt Attila
virÀgmadarat bÃbor¢kot
vagy v¢gvonatot hÃz a tinta
f´ls¢ges Ãr a l¢gvonatbÂl
a sÁrba k¢rdi az nevet
a kamarÀs a kamarÀsok
sohasem lesznek hercegek
Áme hÀt meglelt¢k nekem mÀr
tÃl hÁg lett kint ¢s bent olyan
sürü hogy eln¢mulva Àllok
szÁvem falÀn szÀrad szavam
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EMBER
Az ember nem illik ide,
el¢g lett volna Isten
gy´ny´rk´dni delfinek, impalÀk lend¡let¢ben,
kolibrik virÀgzÂ szÁneiben,
m¢hrajok okossÀgÀban,
galaktikai geometriÀkban, mikronok erûiben,
dzsungelsürüben, hegys¢gek ¢s ÂceÀnok fesztÀvjaiban,
j¢gbarlangok t¡k´rjÀt¢kaiban ä
tÃlfutott
a teremt¢s a trag¢diÀig,
hiÀba villÂdzÂ metropoliszok ¢s merengû bazilikÀk,
lÀrmÀs kik´tûk ¢s nyÀjas falvak a v´lgyben,
dûre a vers, az orgonazene,
tudÀsok, erk´lcs´k, szerelmek,
mert a magÀt eg¢szen felÀldozÂ hüs¢g¢t kiv¢ve
minden Àrny¢k idomtalan, iszonyÃ, ¢s hÀt
mindenki meghal.

Szuly Gyula

M°G JñT TESZEK VELE
Higgyek neki? M¢g nem hiszek.
VÀltozott? °n nem vÀltozok meg.
Gondol-e rÀm? Gondolja-e,
hogy amit forralok magamban,
Àjtatos elûk¢sz¡let?
KÀlyha t¡z¢t ÀtforgatÂ vas
tompÀn elhajlÁtott hegye
ä enn¢l korszerübb fegyverem nincs ä,
megyek a s¡ket ¢jszakÀba
imbolygÂ c¢l fel¢ vele.

Durs Gr¡nbein versei ã 1129

LÀtjÀk? Senki sem figyel rÀm,
mÁg l¢ptem ilyen csoszogÀs.
Valamennyi idût lek¢stem,
û talÀn r¢gÂta nem ¢l mÀr,
amit ´r´k¡l hagyott bennem,
ezt talÀn meg sem ¢rti mÀs.
M¢g itt vagyok. ý magasan van?
KÁvÀnjam, hogy bÀr ¢lne m¢g,
¢s bukjon meg az ¢v vasamban?
így fejezze be ¢let¢t?
ít¢ltek mÀr felûle ott fenn?
MegbÀnva mindent, boldog ott,
ahol ma van, ¢l ¡dv´ss¢gben,
vagy talÀn m¢gis kÀrhozott,
mert meg se bÀnta tetteit?
Hogy ¡dv´z´lhetett, ki engem
itt bün´s gondolatra vitt?
Mindegy. Lehet, hogy odaÀt van,
nem hozza hÁr¢t semmi sz¢l.
Mi sz¢l is szÂlhatna felûle?
Ha ¢n nem ¢bresztem ä ki tudja? ä,
talÀn mÀr odaÀt sem ¢l.

Durs Gr¡nbein

VERSEI

Durs Gr¡nbeint (1962, Drezda) mÀr
1988-ban, amikor a Suhrkamp kiadÂnÀl
megjelent elsû versk´tete, a GRAUZONE
MORGENS (S ZºRKEZñNA REGGEL ), az Ãj
n¢met lÁra kiemelkedû tehets¢gek¢nt ¡dv´z´lte a kritika. öjabb k´teteiben: SCH®DELBASISLEKTION (K OPONYAALAP -LECKE, 1991), FALTEN UND FALLEN (REDýK
°S CSAPDçK , 1994), DEN TEUREN TOTEN
(A DRçGA HALOTTAKNAK, 33 epitÀfium,
1994, 1996) a k´zelmÃlt t´rt¢nelm¢nek
produktÁv elfelejt¢s¢t gyakorolja. àK´rk´-

r´s nyÁltsÀg, ´szt´n´s ¢bers¢g egy tÀrgyi vilÀgban, ahol az °n milliÂszor sz¢tbomlik ¢s feloldÂdik ingerek sokf¢les¢g¢ben... Az Ãj müv¢sznek nincs mÀr programja, hanem csak idegei
¢s finom ¢rz¢ke a koordinÀtÀkhoz... Minden,
ami egykor az exkluzivitÀst szavatolta ä stÁlus,
t¢ma, nagy gesztusok, kifejez¢s ä, ennek a kÂborlÂnak a szem¢ben kÀrhozatos, nekrofil, ´reges ¢lvezked¢sÊ, Árja.
Egy¢b dÁjak mellett 1995-ben, alig harminchÀrom ¢vesen, a Georg B¡chner-dÁjat is megkapta. 1998 tavaszÀn, amikor a
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Darmstadti N¢met Nyelvi ¢s K´lt¢szeti
Akad¢mia Budapesten tartotta ¡l¢s¢t, nÀlunk jÀrt, ¢s felolvasott a Budapest Collegiumban.

Itt szereplû versei utolsÂ k¢t k´tet¢bûl
valÂk (mindkettû a Suhrkamp kiadÂnÀl
jelent meg).
A. J.

Berlin. Egy halott tizenhÀrom h¢tig kitartott
A bekapcsolt t¢v¢ elûtt ¡lve, megt´rt
Tekintettel. A t¢v¢ben egy t¢v¢szakÀcs
Kitünû recepteket mondott.
KitünûOszlÀs ¢s b¡d´ss¢g a szobÀban,
F¡gg´ny m´g´tt vibrÀlÂ k¢k homÀlyban, k¢sûbb
A csupasz csontok.
A csupasz csoSemmit
Nem szÂltak a f¢l¢nk szomsz¢dok, mikor megn¢zt¢k, mert
Mind ugyanazt gondoltÀk r¢g: à°reztem,
Szaglott.Ê
Szaglott.Egy halott tizenhÀrom h¢tig kitartott...
Sz¢p v¢get ¢rt a t¢v¢t bÀmulÂ.
Sz¢p v¢get ¢rt a t¢v¢t SzÀzadfordulÂ.
*
Nem ¢rt jÂ v¢get egy ¢szak-ÁrorszÀgi fegyenc,
Aki sz´k¢st kÁs¢relt meg egyszer. °vekig
Idegen hÀzakba t´rt be, ezÃttal
Ki akart t´rni...
Ki akart ýr¡lt terve az volt,
Hogy a szem¢tledobÂ aknÀn Àt nyer eg¢rutat.
Egy hullad¢ktartÀlyban, fekete müanyag zsÀkok k´z´tt
T´lt´tte az ¢jszakÀt, a rÀcs m´g´tti ¢let
B¡d´s feled¢sbe mer¡lt, az egyhangÃ hetek
°s asszony, gyerek. AztÀn eszm¢let¢t vesztette.
°s r¢gen kihült mÀr, mikor Ãtra kelt,
MÀsnap reggel, a szabadsÀg fel¢.
MÀsnap reggel, a szabadsÀg Holtteste
Roncs volt mÀr, mikor k¢sûbb rÀtalÀltak a szem¢tben,
Sz¢tzÃzta a szÀllÁtÀs, szem¢t pedig kivÀjtÀk
A varjak, tolvajok k´zt anyasz¡lt puc¢r tolvaj.
°s mÀs is v¢gezte szem¢ten, mint û, mÀs is
Ker¡lt hullad¢khÀnyÂra v¢g¡l, hasadt mellkassal,
KoponyÀjÀban esûvÁz, k´rben ¢jszaka.
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VariÀciÂk t¢ma n¢lk¡l
(R¢szlet)
°s reggel ´mlik a zuhanybÂl...
A vÁz, mi mÀs? Piros ¢s k¢k
Jelez a csapon forrÂt, hideget.
Hogy a bûr r¢tegekben
LemÀllik, csak id¢tlen r¢mÀlom.
Nincs t´vis a t´r¡lk´zûn, se v¢r
A csemp¢ken ä a lefolyÂ h´rg¢se
Higi¢n¢t jelent, nem halÀlt.
°s hogy a szappant m¢g mindig csontbÂl
CsinÀljÀk-e, a teny¢r
Vonalain szÀradÂ hab nem felel.
Riadtan tÀmadt, a hajszÀlaknÀl fogva
RÀngattÀk ide, elhal a futÂ gyanÃ.

TÀvolba veszû felirat
Annyit jÀrtam a falnak vetve hÀtamat,
Hogy fÀjtak a bordÀim. Egy ¢vszÀzad mÃlva
Lenyomatot leltek a kûzetben, halszÀlkamintÀt.
Mint mÀsok f¡le tengermorajlÀst hall, az eny¢m,
Ha e f´ld´n jÀrtam, m¢ly¢bûl nyugtalan alvÂk
HullÀmver¢s¢t hallotta, ûr¡lt tr¢fÀikat.
Mert ¢n tÃsz voltam. àMilyen hatalom kez¢ben?Ê
Unalom volt az sz¡let¢stûl fogva. àçzsia ereje...Ê
Ki k¢rdi tûlem, ¢ltem-e? àMiÂta halott?Ê
°jszaka ¢bren ibolyaszÁn eget n¢ztem sokÀig,
P¡ffedt, elhasznÀlt vÀrosi eget, fekete folyÂkat.
A r¢g¢szeknek ez a hely rejt¢ly maradt.
Asztalos JÂzsef fordÁtÀsai
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1945. jÃnius 2-Àn d¢lutÀn tizenn¢gy ¢s tizen´t Âra k´z´tt a B¢cs felûl ¢rkezû szerelv¢ny
huszonh¢t marhavagonbÂl ¢s k¢t mÀsodosztÀlyÃ utaskocsibÂl Àllt. A Nyugati pÀlyaudvar zsÃfolt sÁneire nem engedt¢k be a zsidÂkat szÀllÁtÂ vonatot; az megÀllt a FerdinÀnd hÁd elûtt, egy a Podmaniczky utcÀhoz k´zeli vÀgÀnyon. A mozdonyt tÁzpercnyi
vÀrakozÀs utÀn lekapcsoltÀk ¢s valahovÀ Àtvez¢nyelt¢k. Hogy mikor kap szabad jelz¢st,
senki nem tudta.
A volt deportÀltakat ez a k´r¡lm¢ny nem ¢rdekelte. Pontosabban azokat nem ¢rdekelte, akik mÀr a hatÀr Âta erre a pillanatra vÀrtak. A pesti meg¢rkez¢sre. ¹sszekaptÀk kev¢ske csomagjukat, ¢s lekÀszÀlÂdtak a mocskos t´lt¢sre. Ez nem ment
k´nnyen. A vagonok l¢pcsûje ä rÀmpa n¢lk¡l ä tÃl magasnak bizonyult, de az eufÂria,
a f´ld´ntÃli boldogsÀg minden akadÀlyt legyûz´tt. Az idûs emberek, a nûk, a gyerekek
valÂsÀggal lekÃsztak, s ¢lvezt¢k, ahogy kÁgyÂzÂ, fÀradsÀgos mozdulataik sikerrel jÀrtak. KiabÀltak, ugrÀltak, ´lelkeztek, bÃcsÃzkodtak, fogadkoztak, botladoztak a bazaltk´veken, az olajos talpfÀkra l¢pve a vÀros fel¢ igyekeztek. Akadtak, akik a hÁdra ¢s a
betonkerÁt¢sre ragasztott politikai plakÀtok feliratait fennhangon olvastÀk, s egymÀsnak ÃjsÀgoltÀk, hogy kihallgattÀk k¢t vasutas besz¢lget¢s¢t, akik ä àK¢pzelj¢tek! SzabadsÀggal k´sz´nt´tt¢k ¢s elvtÀrsnak szÂlÁtottÀk egymÀst.Ê
A t¡relmetlenek alig ¢rtek a FerdinÀnd hÁd alÀ, amikor megtorpantak. Letett¢k
csomagjaikat, ¢s vÀrtak. Azokra, akik a hajdani csarnok felûl nagy integet¢sekkel j´ttek. A csarnok tetûzet¢t m¢g nem hoztÀk rendbe, ez innen, messzirûl is feltünt, mint
ahogy a vÀltÂkon, a sÁneken is lÀtszott a pusztÁtÀs ¢s a gyors javÁtÀs.
NormÀlis idûkben elk¢pzelhetetlen, hogy civilek rohangÀljanak a tolatÀsra szolgÀlÂ
sÁnek, a fû- ¢s mell¢kvÀgÀnyok ment¢n. Most azonban senki nem szÂlt a renitenskedûkre.
Kik ¢rkeztek a pÀlyaudvar felûl? A gettÂban megmenek¡lt, a munkaszolgÀlatban
¢letben maradt zsidÂk, akik minden AusztriÀbÂl ¢s CsehszlovÀkiÀbÂl befutÂ szerelv¢ny
el¢ kij´ttek. HozzÀtartozÂkat vÀrtak megszÀllott vÀgyakozÀssal, hÁreket gyüjt´ttek rokonokrÂl, szomsz¢dokrÂl, ismerûs´krûl, s persze ezernyi fontos ¢s nem fontos, de bÀrmelyik percben fontossÀ vÀlhatÂ informÀciÂt adtak tovÀbb. Hivatalos fogadÂbizottsÀgok is mük´dtek, ezek ´nk¢ntesei ugyancsak kij´ttek. EnnivalÂval, ¢tkez¢si jegyekkel,
ruhabÂnokkal, vasÃti jegyekkel. àMeleg konyha ¢s seg¢lyhely is mük´dik!Ê ä kiabÀltÀk, hozzÀt¢ve, hogy bent az ÀllomÀson zsebp¢nzt is kapnak. N¢hÀny rabbi is feltünt,
imak´nyveket osztogattak, ¢s bel¢pûket a rituÀlis ¢s a tisztasÀgi f¡rdûbe. ElûÀllt egy
eg¢szen valÂszÁnütlen kis csapat is. Azt mondtÀk magukrÂl, hogy cionistÀk. °nekeltek.
H¢ber¡l ¢s meglehetûsen hamisan, kicsit ´sszevissza. °s k¢t dal k´z´tt egy HungÀria
k´rÃti cÁmet ism¢telgettek. Hogy ott ÁrjÀk ´ssze a kivÀndorolni akarÂkat.
Schwarz SÀmueln¢ a vagonban maradt. K¢t hajdÃnÀnÀsi testv¢rlÀnnyal ¢s egy mÀsik idûs nûvel, a dorogi sakter feles¢g¢vel. Mind a n¢gyen Ãgy v¢lt¢k, vÀrni nem vÀrhatja ûket senki, s mert vid¢kiek, tovÀbb kell utazniuk, amit csak az ÀllomÀson int¢z-
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hetnek el hivatalosan. Az idûnek tehÀt nincs most szerepe. °lnek, tÃl¢lt¢k a borzalmakat, s ha Isten segÁts¢g¢vel idÀig ä Pestig ä mÀr eljutottak, eljutnak NÀnÀsra, Dorogra ¢s TÂtkomlÂsra is. Schwarzn¢ itt lakott, innen vitt¢k elûsz´r a falusi gyüjtûgettÂba, majd a csabai t¢glagyÀrba.
Azok, akik a vagonokban maradtak ä mert hiszen minden kocsiban akadtak egyfelûl beteg, elgyeng¡lt, mÀsfelûl k¢nyelmes, magukat valamely okbÂl kÁm¢lni akarÂ
emberek ä, mindenesetre k´z¡l¡k a mozgÀsk¢pesek ¢l¢nk kÁvÀncsisÀggal lest¢k a FerdinÀnd hÁd alatt t´rt¢nû esem¢nyeket. A mozdony vissza¢rkez¢s¢t is figyelt¢k, de leginkÀbb az ¢lelmiszerosztÀs k´t´tte le az ¢rdeklûd¢s¡ket. MÁgnem valaki ¢szbe kapott,
¢s a seg¢lyosztÂk tudomÀsÀra hozta, hogy a szerelv¢nyen igen sok az erûtlen, a nehezen mozgÂ, a tehetetlen hazat¢rû.
Egy szedett-vedett katonaruhÀba ´lt´z´tt szikÀr f¢rfitÂl Schwarz SÀmueln¢ darabka
Hershey csokolÀd¢t, celofÀnba csomagolt ´t szelet fekete kenyeret, tovÀbbÀ n¢hÀny
fonnyadt almÀt kapott. Egy mÀr fiatalon is l´ttyedt testü lÀny àK´zjegyÊ felirattal valamif¢le kiutalÀst adott bizonyos Joint szeretetcsomagokra, amit majd a nyolcadik ker¡leti Nagyfuvaros utcai zsinagÂgÀban lehet bevÀltani.
ä Nekem szÀllÀs is kell ä mondta Schwarzn¢. ä Tudja, lelkecsk¢m, ¢n tovÀbbutazok.
A k´v¢r lÀny felhÁvta a vagonba a barÀtnûj¢t, egy kancsal, pattanÀsos bûrü teremt¢st.
ä Ez Kaufmann Dvora ä jelentette be, mintha a n¢v kimondÀsa mÀr maga volna a
garancia az ¡gy biztonsÀgos elint¢z¢s¢re.
DvorÀt azonban nem a feladat elv¢gz¢se ¢rdekelte. Megk¢rdezte: hÀnyan utaztak
egy-egy vagonban, az oroszok adtak-e valamilyen iratot, ellÀttÀk-e ûket p¢nzzel, ¢lelemmel az Ãtra. Schwarzn¢ ugyan vÀlaszolt a feltett k¢rd¢sekre, de csak Ámmel-Àmmal.
Azt szerette volna, ha a deportÀlÀs r¢ms¢gei felûl faggatjÀk. Mert akkor elmondhatta
volna a gyÀri munkÀt, az ¢jszakai romeltakarÁtÀsokat, a cukorr¢paszed¢st a jeges f´ld´n egy p¡sp´ki nagybirtokon. S persze az ukrÀn kÀpÂkat a kenderkorbÀccsal. Term¢szetesen ez csak aff¢le gyors beszÀmolÂ lett volna, mert az igazi ´sszefoglalÂt valakinek, alighanem egy k´zjegyzûnek mielûbb el kell mondania. De ez a Dvora m¢g
csak fel sem jegyezte a vÀlaszait, s bÀr megn¢zte az orosz katonai hatÂsÀg k¢tf¢le papÁrjÀt (az egyik az eg¢szs¢gi ÀllapotÀrÂl adott tanÃsÁtvÀny), nem tett fel tovÀbbi k¢rd¢seket.
ä K¢rem ä mondta Schwarzn¢, amikor ¢szrevette, hogy a k¢t fiatal nû mÀr Àt akar
menni a k´vetkezû vagonba ä, ¢n francia varrÂnû vagyok. De k¢szÁtek finom feh¢rnemüt is. °s n¢zz¢k meg az ujjaimat. Ezt tett¢k velem! Soha t´bbet nem vehetek tüt
a kezembe. Ezt a hatÂsÀgoknak igazolniuk kell. Negyvenh¢t ¢ves vagyok. Nem tudom,
mi van a f¢rjemmel.
ä Mi¢rt, mi lehetne vele? ä mondta megadÂan a k´v¢r lÀny, mert megsajnÀlta a nût,
aki magÀrÂl ugyan azt mondta, negyvenh¢t ¢ves, de az elûbb hatvannÀl is t´bbnek
n¢zte. TisztÀra a nagyanyja, gondolta.
ä MÀr '41-ben elvitt¢k munkaszolgÀlatra. Elûsz´r hetente Árt, de OroszorszÀgbÂl
mÀr egyszer sem. TudjÀk, mit Àlltam ¢n ki?
ä Gyerek? ä k¢rdezte a v¢kony, pattanÀsos arcÃ lÀny.
Schwarzn¢ megzavarodott. M¢g nem fejezte be szeg¢ny Samu t´rt¢net¢t, hogy az
û deportÀlÀsuk Âta v¢gk¢pp nem tud rÂla semmit, amikor mÀr itt volt az Ãjabb beszÀmolÂ k´telme arrÂl, mi¢rt nem lehetett gyerek¡k.
ä Menn¡nk kell ä k´z´lte a k´v¢r lÀny. Hogyhogy ilyen k´v¢r? ä gondolta Schwarzn¢ inger¡lten. Aki annyi cÂreszen ment Àt, mint û is, az t´bb figyelmet, tapintatot ¢r-
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demelne egy ilyen titokzatosan k´v¢ren maradt lÀnytÂl ä v¢lekedett maga felûl. °s
akkor most ez a k¢t fiatal illetû Ãgy megy el, hogy neki fogalma sincs, mert nem is
k´zlik, mi lesz vele? Hol regisztrÀljÀk a munkak¢ptelens¢g¢t? °s hol mondjÀk meg,
mik¢nt tud tovÀbbutazni a falujÀba?
ä HÀt hallottak ilyet? így elmenni?! ä fordult a dorogi sakter feles¢g¢hez. A vallÀsos
asszony rossz bûrben volt. Egy bajororszÀgi tÁfuszlÀgerbûl hoztÀk k´z¢j¡k, az amerikai
zÂnÀbÂl. Kihullott a haja, lÀzas ÀllapotÀban elvesztette a müfogsorÀt, amire pedig Ãgy
vigyÀzott, s azÂta csak ´sszecsÂcsÀlt ¢teleket tud enni, ¢s ´r´k´sen kedvetlen. àNa hallja
ä mondogatta Schwarzn¢nak is ä, amiÂta ehetn¢k, mert van mit, nem ehetek; nincs
mivel. A JÂisten, Ãgy lÀtszik, engem b¡ntet ûhelyett¡k, mert meg kell szegnem a kasruszt.Ê
Ha Schwarzn¢ tudta volna, mi a vallÀsfilozÂfia, bizonyÀra tovÀbbfüzi ezt a rendkÁv¡l
fontos gondolatot, Ágy azonban csak addig jutott, hogy mgprÂbÀlta megfejteni: kit ¢rt
a saktern¢ az àûhelyett¡kÊ kit¢telen.
T¢nyleg, milyen nagy ez a k´r, az igazi bün´s´k k´re? HÀt, el¢g nagy, ehhez nem
f¢r k¢ts¢g. A magyarok, a n¢metek, az ukrÀnok biztos beletartoznak, legalÀbbis azok
vitathatatlanul, akik vel¡k, zsidÂkkal Ágy elbÀntak. De a n¢metek, az ukrÀnok mÀr
messze vannak, jÂ volna, ha soha t´bb¢ nem kellene vel¡k talÀlkoznia. A magyarok
azonban nagy gondot jelentenek. Merthogy most û visszaj´tt k´z¢j¡k. A falusiakkal,
otthon, kivÀlt a szlovÀkokkal nem lesz baj, ûk legfeljebb szemtanÃi voltak a meggyalÀzÀsuknak, a t´rv¢nyek ellen¢ben aligha tudtak volna tenni bÀrmit is. Igen, csakhogy
ott vannak a csendûr´k meg a tisztviselûk a k´zs¢ghÀzÀn, ¢s a k¢t tanÁtÂnû, akik kedvvel ¢s szak¢rtelemmel lepecs¢telt¢k a lakÀsÀt, amit bizonyÀra kifosztottak azÂta, aztÀn
szÀmba kell vennie a vasutasokat, az Ãgymond rÀjuk vigyÀzÂ t¢glagyÀri, illetve dohÀnygyÀri munkÀsokat, akik v¢rszemet kaptak a csendûr´ktûl, ¢s ha kiszÃrtak valakit,
arrÂl m¢g az inget is lehÃztÀk. HÀla istennek, ezeknek az arcÀra nem eml¢kezett, a
rossz szemek, a bajuszok, a gyül´lettûl elkeskenyedû ajkak ´sszemosÂdtak a fej¢ben.
HohÂ, mondta, hÀtha ¢ppen ez lesz a baj? Hogy minden arcban azokat lÀtja majd,
akik vele, vel¡k azt csinÀltÀk. A gazembers¢get. A gazembers¢gek sorozatÀt.
Nem tud majd aludni. AusztriÀban volt jÂ, az oroszok Àltal felszabadÁtott lÀgerben.
Az ugyanis a senki f´ldje lett, a semleges vilÀg. Az itthoni nem lesz az. A bün´s´k utÀlni
fogjÀk. F¢lelemmel n¢znek rÀ, mert k¢nytelenek lesznek a sajÀt galÀdsÀgaikra eml¢kezni. °s folyton arra gondolnak, vele, a visszat¢rttel elj´n a bosszÃ ideje.
ä Doktor Scherer volt a fogorvosom Esztergomban. Mindig beutaztam hozzÀ. Adja
az ¢g, hogy ¢letben legyen.
A saktern¢ felÀllt, ¢s csontos ujjÀval b´k´dte az egyik batyujÀn gubbasztÂ Schwarzn¢t. Az felriadt, ¢s ezt mondta:
ä Kereszt¢ny orvoshoz ne is menjen. Gyül´lni fognak minket, hogy ¢l¡nk. Biztos
elrontanÀ a prot¢zis¢t.
A saktern¢ kin¢zett a vagonajtÂn.
ä Mi ortodoxok vagyunk. Hogy k¢pzeli maga, hogy ¢n engedek egy gÂjt benyÃlni
a szÀmba?
Schwarzn¢t m¢g k¢sû este is ezek a k¢rd¢sek foglalkoztattÀk. Mert amikor a szerelv¢ny¢rt megj´tt a tolatÂmozdony, ¢s ûk be¢rkeztek a Nyugatiba, s ott minden a legnagyobb rendben alakult azÀltal is, hogy a frissen ¢rkezetteket elhelyezt¢k a sebtiben
rendbe hozott, de tÃlsÀgosan zsÃfolt Britannia SzÀllodÀban, ¢s a zürzavarosan elfogyasztott vacsora, illetûleg a tisztÀlkodÀs utÀn v¢gre lefekhettek, ¢s a tizenn¢gy hÂna-
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pig n¢lk¡l´z´tt Àgyban, a tiszta paplan alatt jÂl kisÁrta magÀt, Ãjra ¢s Ãjra megÀllt enn¢l
a pontnÀl. Mik¢nt n¢z û szembe az emberekkel, ¢s azok vajon hogyan n¢znek majd
vissza rÀ?
A k¢t hajdÃnÀnÀsi testv¢rlÀnnyal ker¡lt egy szobÀba. Azok tÃlsÀgosan hangosan vitatkoztak a j´vûj¡krûl, s ez igencsak bosszantotta Schwarzn¢t. Sz¢gyellte magÀt ez¢rt,
hiszen nagyon is ¢rtette a nûv¢reket, de nem akarta hallani mÀsok, szÀmÀra fÀjdalmas
tervezget¢seit. LegszÁvesebben azonnal belemenek¡lt volna az alvÀsba, mondvÀn, lesz
m¢g ideje a maga dolgaiban v¢gk´vetkeztet¢sre jutni. RÀadÀsul k¢ptelen volt meg¢rteni: mi¢rt szomorÃ? Hiszen most ´r¡lnie kellene, ´r¡lni annak, hogy ¢l, ´r¡lni, hogy
itthon van, ´r¡lni, hogy talÀlkozni fog a f¢rj¢vel, akinek ä s ezt csak f¢lve vallotta meg
magÀnak ä elfelejtette az arcÀt. Ez¢rt is forgolÂdik nyugtalanul, szorong ¢s kedvetlen.
Ekkor hangzott el a k¢rd¢s. Ami k¢sûbb aztÀn oly sokszor jutott az esz¢be. Hirtelen
nem is tudta, melyik lÀny fordult hozzÀ. Persze hogy k¡l´nb´ztek egymÀstÂl, °va ¢s
çgnes, VirÀg °va ¢s VirÀg çgnes, de mÀr egy perc mÃlva ´sszemosÂdtak benne, hiszen
ha a f¢rje vonÀsait nem tudta felid¢zni, mi¢rt ne volna bocsÀnatos bün, hogy a testv¢reket is folyton ´sszekeverte, akik ha besz¢ltek, pontosan ugyanazokat a szavakat hasznÀltÀk, ¢s ugyanazokat a mondatokat cser¢lgett¢k.
SzÂval arrÂl faggattÀk, milyen tÀrgyakra vÀgyik otthonÀban a legjobban, ha haza¢r,
mit simogat meg elûsz´r. ýk is megnevezt¢k a maguk¢t, az egyik lÀny a k´nyveit
mondta, a mÀsik a sz¢p perzsaszûnyeget lÀtja folyton a szeme elûtt.
Schwarzn¢ t´prengett. T¢nyleg, mit ¢s melyik holmijÀt is simogassa meg elûsz´r?
A k¢t kez¢re n¢zett. A romeltakarÁtÀsban, a r¢paegyel¢sben t´nkrement k¢t kez¢re.
öjra esz¢be jutottak a linzi ¢jszakÀk, amikor a bombÀzÀsok utÀn ezer ¢s ezer ¡szk´s
t¢glÀt kapart ki a romok alÂl a feldagadt ujjÀval. A v¢rzû k´rm¢vel vÀlasztotta el egymÀstÂl az ¢p ¢s az ´sszet´rt ¢pÁtûanyagot, s hordta, rakta a jÂt tÁzszer tÁzes oszlopokba.
¹r´kk¢ esett az alpesi hÂ, a j¢g kem¢ny pÀnc¢lt vont a t¢glÀk teste k´r¢, alig lÀtott, s
csak a kÁnzÀsukra kirendelt munkavezetûk ¡v´lt¢seit ¢s a szerencs¢tlen tÀrsak ny´g¢seit hallotta, hallgatta ÂrÀkon Àt. Folyton a reggeli meleg kÀv¢ra gondolt, a csajkÀnyi
gy´ny´rüs¢gre, amirûl senki nem tudta, mibûl fûzik, de a l´tty italra Ãgy vÀgyott mindenki, mint a nektÀrra, az istenek kedvenc¢re.
A sebek a bûr¢n azÂta begyÂgyultak, de a csontok, az inak, a porcok, az idegpÀlyÀk
´r´kre deformÀlÂdtak. Istenem, szakadt fel belûle a sÂhaj, ¢rzem m¢g egyÀltalÀn ezekkel a s¢r¡lt sejtekkel a selyem finom simogatÀsÀt, a bÀrsony puha rezd¡l¢seit, ha a
pl¡ss meleg fel¡let¢n oda-vissza v¢gighÃzom a tenyeremet?
°s akkor kimondta:
ä A macskÀmra vÀgyom.
Nem is tudta, honnan j´tt elû belûle a mondat. így utÂlag esk¡dni mert volna, hogy
az elhurcolÀsuk Âta egyetlenegyszer sem jutott esz¢be az Àllat. Ha a meggy´t´rt nappalok utÀn ¢jjel Àlmodott is a falurÂl, a sz¡lûi hÀzrÂl vagy a magÀ¢rÂl, amit Samuval
b¢reltek az ´reg Pipis GyulÀtÂl, abban minden volt: sz¢ps¢g, ´r´m, napf¢ny, de a macska nem.
Mi is a neve? ä k¢rdezte ´nmagÀtÂl zavartan. Mert lÀm, m¢g ez sem jutott az esz¢be.
JÂszer¢vel nem is macska, csak cica, legalÀbbis az volt akkor, amikor a gettÂba hajtottÀk
ûket. Mindent ´sszev¢ve talÀn tÁz hÂnapos volt, most a duplÀja. Ahogy elvÀlasztottÀk,
ker¡lt hozzÀjuk. Buchbinder¢ktûl kapta, egyenesen az alombÂl, a jÂszÀg testv¢reit
mind zsidÂ csalÀdok vitt¢k el. Nevettek is ezen eleget, mondvÀn: ha Gasche tata, a
kÀntor, dÀvenolni hÁvja a templom egereit, jÂ zsidÂ macskÀkhoz illûen mind elj´nnek.
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Megvan! Pompadour! Buchbinder¢k valami¢rt ezzel a n¢vvel indÁtottÀk Ãtnak a
cicuskÀt. Kicsit csodÀlkozott a k¡l´n´s n¢ven, de a hÀz Ãj lakÂjÀrÂl csak a szokÀsos
katonai tÀbori lapon ¢rtesÁthette f¢rj¢t, SÀmuelt, aki azokon a kincstÀri vÀlaszleveleken, amiket m¢g k¡ldhetett, nem igazolta vissza a bejelent¢st.
Pompadourt Schwarzn¢ rendesen ellÀtta. Etette, itatta, szoktatgatta. Ha est¢nk¢nt
le¡lt a foteljÀba, vagy sÀbeszkor d¢lutÀn a napra kivitt nÀdsz¢k¢ben pihent, ´l¢be vette
az Àllatot, ¢s simogatta. Megvakargatta a nyakÀnÀl, s ¢lvezte a meleg test nyÃjtotta kellemes ¢rz¢st, s prÂbÀlta megfejteni a dorombolÀs titkÀt.
Ha a cica nem tekergett a szomsz¢dban ä de ez is csak most jutott az esz¢be ä, napk´zben ÂrÀkon Àt aludt cs´ndesen szuszogva a ruhaanyag-marad¢kokbÂl kreÀlt, jÂl
elk¡l´nÁtett f¢szekben, s legfeljebb akkor ocsÃdott f´l ¢s nyÃjtÂzkodott nagyot, amikor
kuncsaft j´tt, akit ugyebÀr egy kicsi idûn Àt illik k´telezûen figyelni.
SzÂval Pompadour. HÀromszÁnü bundÀja valÂban igen finom tapintÀsÃ volt. HoszszÃ t¢glav´r´s csÁk futott v¢gig a koponyÀjÀtÂl Àt a gerincen, ¢s torkollt bele a farokba,
ezen a csÁkon soha meg nem fejthetû mÂdon f´lfel¢ nûttek a szûr´k. Volt benne valami
titokzatos ¢s v¢gzetszerü. Amikor p¢ldÀul p¢ntek est¢nk¢nt gyertyÀt gyÃjtott, ¢s elmondta a megfelelû imÀkat, s k¡l´n k´ny´rg´tt SÀmuel ¢let¢¢rt, Pompadour megÀllt
a sz¢pen terÁtett asztal elûtt, ¢s vÀrta a majcit. Azt a kalÀcsdarabkÀt, amely ä eml¢kezv¢n
az ûsi lisztÀldozatra ä kijÀr minden zsidÂ teremtm¢nynek, ha hozzÀkezd a szombat
szents¢g¢nek beteljesÁt¢s¢hez. Pompadour ilyenkor nem nyÀvogott, nem izgett-mozgott, nem nyalogatta a szûrzet¢t, egyed¡l a farkÀt tartotta mereven magasra, ¢s persze
m¢ltÂsÀggal a fej¢t.
Schwarz SÀmueln¢ a macska k¢p¢vel, pontosabban v¢lt k¢p¢vel, felid¢zett eml¢k¢vel aludt el. Reggel a Joint dÃs lakomÀval vÀrta a lÀgerekbûl ¢rkezetteket. A szÀllÂ
¢tterm¢ben ¢s a majdnem teljesen ¢p Szondi s´r´zûben reggeltûl estig mindenf¢l¢t
ehettek a hazat¢rtek. T´bb orvos Àllt a rendelkez¢s¡kre, akik k´z¡l egy mindig ott
ûrk´d´tt a konyha bejÀratÀnÀl, hogy ezredszer is elmondhassa figyelmeztet¢s¢t: senki
ne egye tÃl magÀt. A cukrÀszdÀban egymÀst vÀltva cionista szÂnokok ¢s propagandistÀk lelkesÁtû elûadÀsokat tartottak. Schwarzn¢ egy darabig belehallgatott ezekbe a forrÂ szavÃ buzdÁtÀsokba, de Ãgy gondolta, û mÀr ´reg Erec JiszrÀ¢lhez. LÀnya, fia nincs,
akik kivÀndorolhatnÀnak, Ágy aztÀn kisomfordÀlt, s mÀr vagy ´t´dsz´r k¢rdezte meg
a portÀn: ugyan mikor hozzÀk meg a vonatjegyeket.
Schwarzn¢ m¢g egy ¢jszakÀt t´lt´tt el a BritanniÀban Ãgy, hogy az elûzû nap d¢lutÀnjÀn, amikor mÀr k¢zhez kapta a KomlÂsra szÂlÂ ingyenjegy¢t, s ettûl megnyugodott, k´z´lt¢k vele: elviszik f¡rdeni a K¡rt utcÀba.
ä Reggeltûl estig sÁrhatn¢kom van ä vallotta be egy debreceni asszonynak, akivel
kiss¢ ´sszebarÀtkozott. ä A tiszta Àgy, a puha pÀrna, aztÀn az a sok finomsÀg, ¢s most
ez a kÀdf¡rdû?!
ä A barakkokban minden b¡d´s volt ä mondta a debreceni nû.
ä KÀtrÀnyszagÃ ä helyeselt Schwarzn¢.
ä Nem. Gezarol- ¢s rohadtkrumpli-szagÃ ä erûsk´d´tt a mÀsik.
A lÀgerben, a vagonban Schwarzn¢ talÀn nem hagyta volna ennyiben a dolgot, mert
hiszen tudta magÀrÂl, milyen kitünû a szaglÀsa, de most, hogy mÀr csak egy nap, igaz,
jÂ hosszÃ nap, de m¢giscsak legfeljebb hÃsz Âra vÀlasztja el a falujÀtÂl, nem kezd vitÀba.
Az orvos ugyanis azt mondta, vigyÀzzon a v¢rnyomÀsÀra, ne idegesÁtse fel magÀt semmin. Lehet, hogy az a belgyÂgyÀsz nem ilyesmire, hanem az otthon reÀ vÀrÂ megprÂbÀltatÀsokra gondolt, de mindegy. JÂ hangulatban, derüs l¢lekkel kell meg¢rkezni
oda, ahonnan oly galÀdul elhurcoltÀk.
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A vonaton, ez is milyen ¢rdekes, folyton a macskÀra gondolt. Mik´zben z´tyk´lûd´tt ¢s az ´l¢be ejtett tenyer¢t n¢zte, elk¢pzelte, amint Pompadour szûr¢t simogatja.
K¡l´n a hÀtÀt ¢s k¡l´n a hasÀt, kivÀlt ott, ahol a mellsû lÀba kezdûdik. Az embernek
ez a hÂnalja, de a macskÀk eset¢ben nem tudta, mi ennek a testr¢sznek a neve.
Sajnos, amikor OroshÀzÀn ÀtszÀllt a falujÀba vezetû szÀrnyvonatra, mÀr k¢sû este
volt. így nem lÀthatta az evang¢likus templom gy´ny´rü tornyÀt. Azt hitte, kiugrik a
szÁve. N¢hÀnyan szlovÀkul besz¢ltek k´r¡l´tte, ez volt az elsû eset, hogy ezt a nyelvet
Ãjra hallotta. A gyerekkor gy´ny´rüs¢g¢nek melege ´nt´tte el. Az asztalos Szincsok
AndrÀst lÀtta egy tÀvolabbi ¡l¢sen, Opauszki MagdÀval besz¢lgetve. Nem ismert¢k fel,
aminek ´r¡lt, ¢s amit ä hiszen tegnap, tegnapelûtt lÀtta magÀt a szÀllodai t¡k´rben!
ä term¢szetesnek talÀlt. T´k¢letesen tudott szlovÀkul, de nem akart odamenni senkihez. Szoktatta magÀt valamihez, amit nem is tudott pontosan megnevezni.
Itt nem vÀrtÀk a zsidÂ hazat¢rûket az ÀllomÀson. Se besz¢ddel, se amerikai csokolÀd¢val, se sehogyan. Az indÂhÀz kihalt volt, a leszÀllÂk siettek haza.
Schwarzn¢ v¢gigment a hosszÃ Ãton. K¢t batyuja volt, pÀr rongy, amit m¢g AusztriÀbÂl hozott, s n¢hÀny Ãjabb, amit a Joint sebtiben adott. A ruhajegyeket ugyanis nem
vÀltotta be, az ¢lelmiszer-kiutalÀsok papÁrjait is hazahozta. Azt mondtÀk, ha a jÀrandÂsÀgÀt lev¢lben jelzi, postÀn mindent elk¡ldenek. Mert arra gondolt, mostantÂl nem
szabad megerûltetnie a kez¢t, a tenyer¢t, az ujjait, mert neki a tüt finoman fogva, a
varrÂg¢pet kem¢nyen hajtva p¢nzt kell keresnie.
Pompadour. Majd gyakran simogatja a macskÀt, ¢s ettûl a keze rendbe j´n. A macskabunda szûrzete, ha az ember v¢gighÃzza rajta a tenyer¢t, k¡l´nleges elektromossÀgot termel, ¢s ez jÂt¢konyan hat az ujjak g¢mberedetts¢g¢re.
Ment az utcÀn, ¢s erre gondolt, nem pedig arra, mi lesz vele, ha a Vak BottyÀn utcai
hÀz ablakait s´t¢tben talÀlja. Ha Samu, az û drÀga Samuja m¢g nem lesz otthon. MegÀllt, egyszerüen mozgÀsk¢ptelen lett.
Amitûl f¢lt, az bek´vetkezett. A szobÀk n¢gy utcai ablaka n¢gy s´t¢t foltk¢nt meredt
rÀ. A spalettÀk mozdulatlan lapok, f¢nynek nyoma nem volt.
Percekig Àllt letett csomagokkal, hÀtÀt az akÀcfÀhoz tÀmasztotta, s azt hitte, sÁrni
fog. De csak bÀmulta a hÀzat, a falat, a tetût ¢s a tetû Àrny¢kÀt; egy utcai lÀmpa Àtellenben halvÀnyan idevilÀgÁtott. AztÀn ´sszeszedte magÀt, ¢s tovÀbbment a KaricskahÀzig.
Itt aztÀn ¢gett a villany! ögy ¢gett, hogy m¢g a f¡gg´nyt sem hÃztÀk el. MihÀly
dohÀnyt vÀgott, Margit varrt. IgazÀn finom esti elfoglaltsÀg.
Bekopogott. °s innen minden megvÀltozott. Schwarz SÀmueln¢ nem is tudta, mi
t´rt¢nt vele. Majdnem hajnalig, eg¢szen pontosan f¢l kettûig csÂkolgattÀk ¢s etett¢k,
simogattÀk ¢s itattÀk, mes¢ltett¢k ¢s mes¢ltek neki. Minden pletykÀt elmondtak, n¢v
szerint f´lsoroltÀk a f¢l falut, kivel mi lett, ki mit csinÀlt, bün´s ¢s der¢k dolgokat, hiszen a hÀborÃ nagy vÁzvÀlasztÂja a jÂnak ¢s a rossznak. Hazaj´tt mÀr n¢hÀny zsidÂ
l¢lek is, eg¢sz csalÀd talÀn csak n¢gy. Mind´ssze n¢gy a nyolcvan famÁliÀbÂl. KivÀlt
gyerekbûl t¢rt meg kev¢s. Schwarz SÀmuelrûl semmi hÁr, de hÀt m¢g nagyon sokan
hÀtravannak; vÀrni kell ûket.
Schwarzn¢ megtudta ä legyen az eml¢k¡k Àldott ä, kiket nem kell vÀrni mÀr biztosan: KroÂ doktor¢kat a k¢t gyerekkel, Altmann SÀrit, aztÀn a Braun fiÃk k´z¡l kettût:
Jenût ¢s Dezsût, tovÀbbÀ a fiatalabb Gl¡ck lÀnyt. Akadt olyan is, aki a lÀgerbûl egyenesen k¡lf´ldre ment: Berger RÂzsi halÀlos betegen Sv¢dorszÀgba, Kohn Muki, a
nyomdÀsz, az ¢lethalÀlharcot folytatÂ PalesztinÀba. Hogy mi¢rt nem volt kÁvÀncsi t´bb¢ a hazÀra, a sz¡lûf´ldre, a haza ¢s a sz¡lûf´ld lakosaira, azt nem r¢szletezt¢k.
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ä Jaj ä mondta egyszer csak KaricskÀn¢ sz¡letett Acsai Margit ä, itt van a cicÀtok.
Tudod, a kis v´r´s.
Schwarzn¢ ne tudta volna?! De most nem vitte rÀ a l¢lek, hogy megk¢rdezze, mi¢rt
nincs itt Pompadour.
ä Kint alszik az Âlban ä hallotta Margit tompa hangjÀt. ä Mi nem szeretj¡k se a
kutyÀt, se a macskÀt a lakÀsban.
ä A szûre ä toldotta meg Karicska MihÀly. ä T¡ssz´g´k a szûr¢tûl.
SzlovÀkul besz¢lgettek, erre Àllt k´nnyebben a nyelv¡k.
Acsai Margit kiment, kiment az istÀllÂba, ¢s ´lben behozta a macskÀt.
ä K¢sz¡lj fel ä mondta kedvesen, de egy kis zavarral is ä, odaÀtrÂl (¢s fej¢vel Schwarz¢k hÀza fel¢ intett) mindent, de mindent elvittek. Bek´lt´z´tt valami pÀnc¢los v¢delmi k´t´zûhely, olyan szanit¢cf¢l¢k.
ä InkÀbb r¢szeges disznÂk ä toldotta meg MihÀly. ä Tûl¡nk a lovat vitt¢k el. A DuskÀt.
Schwarzn¢ megtudta, amit mindig is sejtett. Hogy itt Àll majd kifosztottan. HÀt nem
mindegy, ki vitte el a szekr¢nyt, az Àgyat, az ed¢nyeket, ki szerelte le a csillÀrt?
ä Tehetetlenek voltunk ä mondta MihÀly. ä MaguknÀl m¢g a hajÂpadlÂt is f´lszedt¢k.
Cs´nd ¡lt a konyhÀra. Acsai Margit ekkor tette Àt Schwarzn¢ ´l¢be a f¢lig alvÂ macskÀt. Mint egy csomagot. Mint egy meleg, ¢lû poggyÀszt. Mert Pompadour aludt, ¢s
nem volt hajlandÂ fel¢bredni a nagy hajcihûre.
ä Pompadour ä suttogta a f¡l¢be Schwarzn¢. °s megsimogatta az Àllatot. A csÁk a
jobb tenyere k´zep¢re esett, mik´zben baljÀval az Àllat lÀbait birizgÀlta. Idegen szag
csapta meg az orrÀt. HÀt persze, az Âl!
M¢g mindig csend volt.
ä Mi mÀs nevet adtunk neki ä mondta halkan Margit. ä Tudod, az az idegen n¢v,
valahogy mindig elfelejtem.
ä Zolnica. Ez maradt rajta ä tette hozzÀ MihÀly.
Schwarzn¢ nem mondta ki az Ãj nevet. Amirûl tudta, mit jelent magyarul, persze
hogy tudta. SÂgornû. Pontosabban csak a feles¢g nevezi Ágy a f¢rj nûtestv¢r¢t. MagÀban elmosolyodott, de nem mutatta, mennyire tartja mulatsÀgosnak az elnevez¢st.
ä MegÀgyazok a peknÀ izbÀban. ä Margit, mint aki k¢nyelmetlen¡l ¢rzi magÀt, menek¡lt a munkÀba. A tiszta szobÀt m¢g r¢grûl ismerte Schwarzn¢. Amikor KaricskÀ¢k
Ancsa lÀnya '40-ben f¢rjhez ment, a lagzin ûk is itt ¡ltek Samuval.
Pompadour az ´l¢ben nem dorombolt. Schwarzn¢ f´lemelte a fej¢t, maga fel¢ fordÁtva prÂbÀlt a szem¢be n¢zni. Arra gondolt, milyen fontos a szem, a szÁne, a pupilla
jellege, de Pompadour ¢rz¢ketlen maradt minden prÂbÀlkozÀsÀval szemben.
ä Elfelejtett¢l ä suttogta a f¡l¢be.
Hirtelen el´nt´tt¢k az ¢rzelmek. Esz¢be jutott, ahogyan ott Àllt Buchbinder¢k elûszobÀjÀban, ¢s morfondÁrozott: melyik pamutgombolyagot vigye el. Eml¢kezett a mozdulatÀra, amint a v´r´s cica utÀn nyÃlt.
ä F¢nyk¢pek nem maradtak? ä k¢rdezte MihÀlytÂl.
A f¢rfi nem vÀlaszolt azonnal. N¢zte a macskÀt, de Ãgy, mint aki messzire figyel,
vagy inkÀbb nagyon is k´zelre, ´nmagÀra.
ä Nem ä mondta aztÀn. ä Azok a szanit¢cek nagy t¡zet raktak k´nyvekbûl, k¢pekbûl,
mindenf¢le iratokbÂl. SzalonnÀt s¡t´ttek. Ittak, aztÀn hajnalban elmentek. M¢g a hajÂpadlÂt is elvitt¢k.
ögy lÀtszik, ez fÀjt neki.
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ä MihÀly ä mondta cs´ndesen Schwarzn¢. ä K¢rem, vigye vissza a macskÀt a hely¢re.
°n majd szerzek valahonnan mÀsikat. ä öjra Buchbinder¢kre gondolt.
MihÀly Àtvette az asszonytÂl az alvÂ Àllatot. Nagy f¢rfikez¢vel pÀrszor û is megsimogatta, inkÀbb a hasÀnÀl. °s r´gt´n t¡sszentett is. Schwarzn¢ ekkor nemcsak hallotta,
hanem lÀtta is, hogy Pompadour dorombolni kezd. Ha dorombolt, s erre r¢grûl eml¢kezett, valahogy furcsÀn mozgott a szûre.

Magyar LÀszlÂ AndrÀs

B°KA
Tudjuk ä ha nincs is errûl annyi szÂ ä
az Àllatok k´z´tt is van zsidÂ.
Tagadhatatlan, hisz realitÀs,
a b¢ka kiss¢ izraelitÀs,
sût megvan n¢ki is a maga gÂja:
egy sz¢lsûs¢ges jobbmadÀr: a gÂlya.

çPRILIS
Tavasszal minden gondtalan,
az ember is kib¢k¡l
avval, mi nincs, avval, mi van,
rem¢nykedik vit¢z¡l.
KabÀtja, lelke nyitva: hÀt
bolyong a naps¡t¢sben,
a vÀltozÀs m¢ly illatÀt
szaglÀssza vÁgan ¢s nem
gondolja Àt hiÀnyait ä
amit meg¢lhet, ott van.
KitÀrja k¢pzelt szÀrnyait,
sût r´pk´d is titokban.
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Zeml¢nyi Attila

DANSE MACABRE
s´t¢ted¢s utÀn tüzl¢trÀn a folyamba
szunnyadÂ fluidumot f´lkattintva
pattanÀsig fesz¡lt belsû Robin Hood
ott fogjÀk reggelig
gyors gyors lassÃ lassÃ
el a KutyÀk Szigete mellett megûsz¡lt
eszpresszÂt ropogtatva mint nûst¢ny
imÀdkozÂsÀska leendû bocsainak atyjÀt
majd ugyanÃgy a kis bünbocsok
gyors gyors lassÃ lassÃ
k´nnyükezü d¢monband¢rium zÀrt lÀnc
az ÂramutatÂ futÀsÀval ellenkezû irÀnyban
fortyogÂ ¡stdobok vonÂsok kisodort ¢s
megfeszÁtett disznÂb¢len lÂszûrt hÃznak
gyors gyors lassÃ lassÃ
f¢lszÀraz sz¢pÁtûszer marÂ oldÂszer
kutyafejü tatÀr ¢let erûtere
moccan t´pped k¢t zsÁrgyürüs ¢gitest
halog¢n arc hirtelen habzÂ
gyors gyors lassÃ lassÃ
hûre lÀgyulÂ kopÀr szik sarja
d´rzs´lt lÀmpatest bûrizomt´mlû
sztalker nem marad veszteg
csupasz keny¢r Meztelen eb¢d
gyors gyors lassÃ lassÃ
el a Majmok BolygÂja mellett rovÀsÀra
Ártam tÃl vagyok rajta ez volt az eg¢sz
vÁzmosÀs k´r¡l szorosan ballusztrÀd
¢rezni haragosz´ld a fü
gyors gyors lassÃ lassÃ
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Tandori Dezsû

àA LçZAS KçLNOKYÊ
Ha nem sajÀt szer¢ny lÁra-kÁs¢rlet-k´nyvem antolÂgiar¢szlet¢nek szÀnom, KÀlnoky
LÀszlÂ legnagyobb vers¢rûl, a SZANATñRIUMI EL°GIA mÀig magasf´ldnek ¢rt¢kelhetû
remekl¢s¢rûl alkalmi jegyben Árnom nem illik. Mivel e k´ltem¢ny meggyûzûd¢ses rajongÂja vagyok, meg hÀt mert ¢rt¢keit reÀlisan rem¢lem ismerni, feltÀmad bennem
oly k¢ts¢g is: n¢lk¡l´zhetû-e a csak szer¢ny tÀrshüs¢gre is t´rekvû KÀlnoky-tanulmÀnybÂl mindazonÀltal e mü ¢rdemi emlÁt¢se, s mert azt hiszem, nem, idûszerü KÀlnoky-feladataimat Ágy oszthatom meg a legÁg¢retesebben: a k´ltû Ãjabb korszakainak
bÃvÀrlÂira hagyom a pÀlya 1957 utÀni szakaszÀt, valamint a SZANATñRIUMI ... elemz¢s¢t egy k¢sz¡lû lÁrareg¢nyemben kÁs¢rlem meg m¢g egyszer ¢s utoljÀra; ott: kitekint¢ssel a k´rnyezû versekre, itt a k´rnyezû versekbûl indulok el azonban, de nem
hagyom figyelmen kÁv¡l az E L°GIç-t. Gondolom, Ágy senki sem illethet tÃlzÂbb ´nism¢tl¢s vÀdjÀval, viszont nyugtalansÀgomat is csitÁtom, hogy netÀn ott sem, itt sem adok
teljesebb k¢pet kutyak´ly´kkorom legendÀs po¢taalakjÀrÂl, a mai eszem szerint az igazi àegyversesÊ k´ltûrûl, aki azonban ezzel az egy munkÀjÀval a v¢gsû ¢lvonalban Àll.
(Term¢szetes, hogy nem feledkezem meg olyan versekrûl, mint a k¢sei HomÀlynokyszatÁrÀk, FagylaltÀrus-fÀjdalom¢nekek, a r¢gebbiek k´z¡l a F°RFIKOR, a pokoljegyzetek stb. M¢gis.)
Nekem magamnak is furcsa ¢rz¢s, hogy KÀlnokyt nem àa kÀlyhÀnÀlÊ vagy àa rezsÂnÀlÊ
(SZANATñRIUMI ..., F °RFIKOR) kezdem. Persze ´sszevissza csatangolok a k´tetben hÂnapok Âta (LçZAS CSILLAGON, Magvetû, 1957), s elsûsorban az ismerked¢s k´r¡lm¢nyei jutnak eszembe. Ahogy Fitzgerald Árja (A NAGY GATSBY ), elûfordulhat, hogy egy
ÁrÂnak nagyon szerencs¢s kutyak´ly´kkora van. Nem tudom, Fitzgeraldnak milyen
volt (ha az atyai hÀzat leszÀmÁtjuk nÀla), de ami engem illet, gimnÀziumi tanÀrom,
Nemes Nagy çgnes àr¢v¢nÊ hamarosan r¢vbe ¢rtem oly szempontbÂl, hogy àazutÀnÊ
Ãgy k¡l´n nem is nagyon vÀgytam ÁrÂk ismerets¢g¢re: hiszen Ottlik (bensû barÀtsÀgig,
sokÀ ¢s v¢g¡l Ãjra), M¢sz´ly MiklÂs (ugyanÁgy, 1957-tûl 1966-ig), MÀndy IvÀn (a szememben legabszolÃtabb f¢lmÃltb¢li magyar prÂzaÁrÂ, ha csak tÀvolbÂl is, de szem¢lyesen), k¢sûbb egyetemi tÀrsnûim r¢v¢n s amÃgy is J¢kely, aztÀn Pilinszky (pÀr ¢vig,
de fûleg versei ¢s a futÂ szem¢lyess¢g r¢v¢n felbecs¡lhetetlen szavak erej¢ig), k´zben
Lengyel BalÀzs, Polcz Alaine, v¢gezet¡l ä M¢sz´ly r¢v¢n, de mÀr trehÀnyabb ¢veimben
ä We´res, csakÁgy Ottlik¢k (G¢za ¢s Gy´ngyi) ÃtjÀn Kormos IstvÀn, de mÀr 1970-ben
bûs¢ggel Vas IstvÀn, JuhÀsz Ferenc... mit is mondjak, megismer¢sk´zelbe ker¡lt nekem. °s ha k¢sûbb nem voltam is az a nagy talÀlkozgatÂ, 1957 ¢s 1966 k´z´tt akadt
h¢t, amikor MiklÂssal (M¢sz´ly) hetente n¢gyszer, àCipivelÊ (Ottlik) h¢tv¢g¢rûl h¢tv¢g¢re, eg¢sz napokat el-atl¢tikÀzva, teniszt n¢zve stb. talÀlkozhattam; s nagyon furcsa,
hogy KÀlnoky nekem eleinte olyasvalaki marad, mint MÀndy, tÃl fanyarnak ¢reztem
ût ahhoz, hogy rem¢lni merhettem volna, nyÃjt szÀmÀra bÀrmit is ä ism¢tlem ä egy
kutyak´ly´k ÁrÂ lelkes barÀtsÀga... mirûl is besz¢lgetn¢nk, ha mÀr nem kezdt¡k el a
tÀrsalgÀst r¢g... szÂval KÀlnoky megmaradt illetlen adÂssÀgomnak, k¢sûbb, amikor

1142 ã Tandori Dezsû: àA lÀzas KÀlnokyÊ

mÀr bezÀrtabban (bezÀrkÂzottabban?) ¢ltem (sok munka, madarak etc.), nem reagÀltam m¢ltÂk¢ppen hÁvÀsÀra, û is beteg volt, messze lakott, keservesen tudtam mozdulni
madaraink mellûl, nem is nagyon akartam... J¢kely mellett KÀlnoky is àa k´ltûÊ maradt, J¢kely sok dolgÀval, de korÀntsem ¢letmüve z´m¢vel, a legnagyobbak k´zt Àllt
s marad nekem mindig, KÀlnoky... de hisz mÀr mondtam. Maradnak a nagy ¢lm¢nyek: N. N. ç., MÀndy, M¢sz´ly szerzûi estje, plusz KÀlnoky, borozgatÀs, omlettez¢s
ma mÀr nem l¢tezû kocsmÀkban, fantasztikus t´rt¢netek (a jÂ tehets¢gü, de mulatsÀgosan pÀrtos àÃj-ember-kovÀcsaÊ k´ltû megjegyz¢se, hogy û az öjhold-estnek nem a
àv´r´s f¡gefaleveleÊ; N. N. ç. panasza, hogy gyerekkori barÀtnûje elj´tt az estre, majd
azt mondta mind´sszevissza is a v¢g¢n, hogy àdrÀgÀm, de gy´ny´rü a sÀlad...!Ê), KÀlnoky... ¢n nem is tudom. Sosem voltam nagy ÁrÂk k´zeli barÀtsÀgÀra rÀhajtÂs alkat,
Ottlikkal ¢s M¢sz´llyel ez Ãgy valahogy àalakultÊ, a csavargÀsok vÀgyÀbÂl fûleg; KÀlnoky rejt¢ly maradt nekem ¢rt¢kszempontÃan is, mert jÂl eml¢kszem T. k´ltûtÀrsam
ä azÂta inkÀbb müfordÁtÂ ä hÂdolatteljes megjegyz¢s¢re N. N. ç.-¢knÀl, BalÀzs¢knÀl:
hÀt û meg tudnÀ Árni a k´lt¢szet àl¢nyegt´rt¢net¢tÊ azon a p¢ldÀn, hogy N. N. ç. mi¢rt
nagy k´ltû, KÀlnoky mi¢rt nem.
KÀlnoky LÀszlÂ is nagy k´ltû volt. Azzal a pÀr vers¢vel ä vagy akik a k¢sei korszakÀhoz ¢rtenek, szÀmoljanak be Àm errûl, azokkal a müveivel.
MegprÂbÀlom onnan k´zelÁteni most ût, szÀmos igyekvû ¢s meggyûzûd¢ses dolgozatom mellett (SZANATñRIUMI...), ahol ä bizonyÁthatÂan ä csak àigen jÂÊ k´ltû, s a nevezett vers pÀr r¢szlet¢vel zÀrnÀm dolgom, ahol KÀlnoky nagyon nagy.
Az °JSZAKA (1939) J¢kelyn¢l sokkal k¢sûbbi ¢s ´nÀllÂtlanabb indulÀs (a k´tet tanÃsÀga
szerint, l¢v¢n ott ez a legkorÀbbi vers). Erûs KosztolÀnyi-hatÀsok ¢rezhetûk a mÀr-mÀr
jellegzetes KÀlnoky-fordulatban is. (à...az erekbe elsietû v¢rt... ablakhoz fut levegû¢rtÊ; a l¢legzet, a rÁm. Vagy: àhanyatlÂn... padlÂnÊ ´sszecsenget¢s.)
A K ¹V°REK A FºRDýBEN mÀr akÀr a gonoszkodÂ KÀlnokyt is villantja: àMellszûrzet¡k
sürü fekete bokra / dzsungel, melyben elt¢vedt hangya jÀrÊ; valamint igen sz¢p ez a àharagosv´r´sÊ jelzû a rÂzsÀk elûtt. Meg a k¡l´nben nem oly erûs zÀrÂ szakaszban ä a k´v¢rek
feltehetû f¡rdûb¢li sorsÀrÂl szÂlva: àmint lomha ballonok, elszÀllanakÊ.
Ez Ágy m¢g minden lehetne, s feltünûen sok marad a J¢kely-ÀthallÀs (àmeredt szemü
kirÀlyokÊ; àh´mp´lyg a bÃÊ; szinte megd´bbentû, ezen a szinten).
Vagy hogy a dal àkis t¡nd¢rcsel¢dÊ, ¢s àez¡st´s t¡kr´t tart el¢dÊ; valamint a rÁmben a
ragozott àûzÊ.
Az ugrÀlÂ mÂkus!
TalÀn nem is k¡l´n´sebben meglepû, hogy az Àldott jÂ szem¢lyes tematika (¢s s´t¢ts¢ge) hozza az eredetibb hangokat: àMegvacsorÀztam, feket¢ztem, / lassan szÁvtam a cigarettÀm.Ê Ez nem KosztolÀnyi, nem Vas (akikkel a legerûsebb rokonsÀgot tartja e
hang), ez mÀr csaknem szÁntiszta KÀlnoky.
A TALçLKA (ez a vers cÁme) befejez¢se mÀr nagy KÀlnoky-hely:
àKiss¢ fÀztam, ¢s Ãgy fek¡dt¡nk,
a semmit n¢zve, szÂtlan, ¢bren,
mint k¢t fogoly az ¢jszaka
fekete bÀrsonyb´rt´n¢ben.Ê
Ez sokunk Àltal utÀnzott hang volt m¢g jÂ tizen´t ¢vvel k¢sûbb is. (Persze nem tudtuk, hogy KÀlnoky is àbenne vanÊ.)
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Az EPILñGUS mintha a müfordÁtÂt Ág¢rn¢ mÀris. JÂ, hÀt KÀlnoky nem a mi àjellegzetesÊ
Villon-fordÁtÂnk, de n¢zz¡k meg a nyitÂ szakaszt:
àHuszonh¢t ¢vig szÀllt felettem
a nap, s forgott a f´ld alattam.
Tulajdonk¢ppen f¢rfi lettem
¢s m¢gis kisfiÃ maradtam.Ê
De nem is a hangv¢tel, inkÀbb a kisemmizetts¢g, n¢mi szerencs¢tlens¢g-szerencs¢tlenked¢s tematikÀja az, mely egyre feltünûbb.
BÃ? A dolgok elemibbek KÀlnokynÀl, ez nem Àtvett (tÀrgyi, tematikus) eszk´z. Sût!
Nagyszerü szakaszban vetÁti elûre a k¢sûbbi-k¢sei j¢gsarki verseket:
àEgy eszkimÂkunyhÂ talÀn tanyÀt Àd,
s majd fÂkazsÁrral t´lt´m meg a lÀmpÀt,
¢s bÀmulom a gyenge, sÀrga f¢nyt...Ê
(NAGY T°LI °J)
A befejez¢s m¢g inkÀbb; s figyelj¡k meg, KÀlnokynak az Ãgynevezett groteszk vagy
f¢lgroteszk, a tÃljellegzetesÁtett, a specifikussÀ tett ¢rzet mennyire kenyere mindig:
à...mint sarkutas, kiben fagyott a l¢lek,
s halakkal ¢s jegesmedv¢kkel ¢lekÊ.
BÀr hogy mindezt egy h´lgy tiltÂ parancsÀra? Komolyan vegy¡k?
HÀt Ãgy fest.
A kÂrhÀzi szonettek azt mutatjÀk, hogy KÀlnokynak ez nem igazi formÀja. Holott
egy¡tt van a nagy ¢lm¢ny (jÂ r¢sze), ami a hipervershez kell (SZANATñRIUMI ...), itt
inkÀbb takaros kis medÀlok lesznek belûle.
Nem azt mondom, hogy a JöLIUS (t´m´rebb, t´bb terhet vÀllalÂ hatsoros szakaszaival) mindjÀrt az elej¢n ne adna sokkal jelentûsebbet ezekn¢l, m¢g ha nem is àaz igazitÊ.
JÂ, id¢zz¡k:
àA perzselû ¢s buja nyÀr
kemenc¢j¢ben a kopÀr
fennsÁk kigyÃl, lentebb a mÀlnabokrok nyÃjtjÀk gy¡m´lcs¡ket,
s a szunnyadÂ erdûk felett
Ãszik a t´lgyek barna Àlma.Ê
De mÀr igen fontos k¢sz¡lûd¢s oly sorok ´sszerÁmeltet¢se, mint hogy
àv¢dett a pokrÂc ¢s a lÀbzsÀkÊ
¢s:
àkigyulladtak az ¢gi ÀbrÀkÊ.
çm ez m¢g nem Ãgy groteszk, ahogy a k¢sei, eszk´ztelen KÀlnoky-nagylÁra, ¢s nem
is tud tragikus lenni, mint àaz ¢n E L°GIç-mÊ, a szanatÂriumverse.
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Mely is itt k´vetkezik, d´bbenetesen, r´gt´n, k´zvetlen a JöLIUS utÀn. Kibukkan
az elemi tÀj a hegy m´g¡l.
Mi azonban menj¡nk rÃtul tovÀbb, hogy talÀn visszat¢rj¡nk; menj¡nk, s hogy ez nem
lehet olyasmi, hogy àmintha mi sem t´rt¢nt volnaÊ, tess¢k, a nagy vers bevezetû szakasza; nem kell hozzÀ kommentÀr:
àAz ¢jjel, hogy szÁvem zakatolt szakadatlan
s dobolt, aludni nem hagyott,
¢s ablakom m´g´tt ragyogtak dÃs csapatban
a tiszta t¢li csillagok,
forrÂ pÀrnÀimon forogtam jobbra-balra,
s ekkor t´rt¢nt velem, hogy rÀeszm¢ltem arra,
mily borzasztÂ, hogy itt vagyok.Ê
M¢g egy pillanat. HÀtha nem lesz rÀ mÂd egyeb¡tt most. Mit is tesz vel¡nk, n¢zz¡k
ezt, egy nagy vers?
HatÀsa van elsûsorban formÀjÀnak. A felezû tizenkettesekre rÀcsapÂ r´videbb sorok... aztÀn hogy k¢t felezû tizenkettes (tizenhÀrmas) is j´n, s utÀna csak a szakaszt
zÀrÂ r´videbb... mÀr felzaklat. Elmegy e grandiozitÀsban az a gyeng¢bb elem is, mint
a àdÃs csapatbanÊ. Sût hangalakra sz¢p is a àsÊ ¢s a àcsÊ egy¡ttese. çm tartalmi dolgok
is vannak.
NyilvÀn Ágy mondhatÂk csak eff¢l¢k: t. f. m. Vas meghatÀrozÀsa: àt¢ved¢sek fenntartÀsa mellettÊ. Vagy: n. e. e. àNetÀn egy¢ni esetÊ. MÀrmint az eny¢m. De ez a sz¡ntelen zakatolÂ szÁv... hogy az idûhatÀrozÂja a àszakadatlanÊ; a konok kivÀrÀs-kivÀratÀs
(a csillagok k¢pe), a k´zelÁt¢s mesteri kameramozgÀsa (àforrÂ pÀrnÀimon...Ê), s minderre a kût´m´ren zÃdulÂ, megfellebbezhetetlen, diszkr¢ciÂjÀval is mÀr-mÀr ¢letkÀromlÂ-ÀtkozÂ k´vetkeztet¢s-k´zl¢s, ism¢tlem:
àmily borzasztÂ, hogy itt vagyokÊ.
S hogy ezt csodÀs Àlk´r¡lm¢nyesked¢ssel vezeti fel:
às ekkor t´rt¢nt velem, hogy rÀeszm¢ltem arraÊ.
Mint egy szakszervezeti ¢rtekezleten; àengedj¢k meg, hogy felvessem a probl¢ma
vonatkozÀsÀbanÊ.
Ha egy vers Ágy kezdûdik, mÀr nagy verset Ág¢r. (Annak ellen¢re, hogy a k´ltem¢ny
hÀrom r¢sz¢bûl a k´z¢psû engem nem mindenben nyugtat meg.)
°s akkor ott van m¢g az àe. e.Ê, az egy¢ni eset. Az ¢jszakÀkkal olykor nekem is vannak bajaim. Fûleg, ha nappal egy-mÀsf¢l ÂrÀnÀl t´bbet kell emberekkel ¢rintkeznem.
Akkor sokat besz¢lek. Sok t¢ma àvanÊ (holott nekem nem lenn¢nek ezek). Nem a tiszta, ¢rz¢ketlen elcs´ndes¡l¢sbe megyek Àt... abba, hogy ilyenkor, amit gondolni tudok,
ilyesmi: àsenki-semmi irÀnt nem ¢rzek... madaraimat ¢s a Koala KÀrtyabajnoksÀgot leszÀmÁtvaÊ.
S ha mÀsnap le is Árom ezt az ûr¡lts¢get, hozzÀteszem: àBiztos ¢rzek, csak nem ¢rzem.Ê
Az eny¢m is el¢gg¢ borzasztÂ, nyilvÀn nem minden k´zeli-tÀvoli ok n¢lk¡li Àllapot.
De KÀlnoky¢! A nagybeteg, a kiszolgÀltatott, a ä lÀtni fogjuk ä elemi pusztulÀs sz¢l¢n
egyensÃlyozÂ ember¢! Most legyek boldog a magam eset¢vel, eseteivel?
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Tulajdonk¢ppen legyek boldog.
De ami¢rt KÀlnoky vers¢t olyan nagyon Àt¢rzem: jÂ, de mit legyek boldog, ha pusztulÀsom csak k¢sleltet¢s k¢rd¢se! Ez¢rt igyekezzek? Erre ûrizzem az eg¢szs¢gemet?
SilÀny kilÀtÀsaimat nevezzem ¢letc¢lnak? Vacak lehetûs¢geimet pascali szakad¢kelfedûknek? °s gyÃrjam az ipart? írjam ezt a cikket?
Valami zakatol szakadatlan; ¢s nem hagy.
KÀlnoky fordÁtÀsÀban a PRUFROCK ugrik be (T. S. Eliot). Pilinszky mint a magyar
versÁrÀs csodÀjak¢nt besorolhatÂ fordÁtÂi teljesÁtm¢nyt id¢zgette nek¡nk KÀlnokyt a
hatvanas ¢vek legeslegelej¢n: vÀlasszam a hajam f¡lemn¢l? szabad barackot ennem?
pampapapamm flanelruhÀban a tengerpartra mennem? egymÀst hÁvjÀk, nem engem... ezzel egy¡tt megfulladunk, ha majd emberek szava szÂlÁt (miutÀn a tenger alatti
termet lÀttuk, ¢nekeket hallottunk lent). Kem¢nyet sÂhajtok. Gyer¡nk, n¢zz¡nk mÀs
verseket.
°s tegy¡k el a SZANATñRIUMI...-t egy lÁra-reg¢nybe.
D´bbenetes, mennyire visszat¢r ezek utÀn m¢gis J¢kelyhez. (àTegnap minden forrÂ volt
¢s sugÀros, / de ma al¢lt ¢s tetszhalott a vÀros...Ê, rÀadÀsul KosztolÀnyi is bej´n a harmadik
rÁmes sorral: àmit az idû, az Âlmos, sÀrga Àr mosÊ; vagy àA füben z´ldruhÀs kabÂca pattog. /
Egy elfutÂ vonat zen¢je kattog... / TalÀn maholnap meghalsz, s nem panaszkodsz.Ê Nagyon
hiÀnyzik nekem k´ltûinkn¢l rendre egy hatÀs: a mÀr 1907ä1917 k´zt vilÀgirodalmi
ranggal nagy k´lt¢szetet teremtû Sz¢p Ernû¢.)
A Vas IstvÀnnak ajÀnlott B AKA UTCA mÀr-mÀr boldoggÀ tesz. AztÀn: m¢gis JÂzsef
Attila ¢s J¢kely hatÀsa tÃlnyomÂ. Holott gy´ny´rü sorok, szakaszok vannak. Csak ez
hirtelen megint nem az igazi KÀlnoky.
ElûrevetÁtett, de gyeng¢bb Pilinszky a NOVEMBER, a J¢kely-Àt¡t¢seknek se szeri, se
szÀma. A SZAKíTçSKOR egyenesen SzabÂ Lûrinc hangjÀt id¢zi.
°s akkor Ãjabb remekmü k´vetkezik: JEGYZETEK A POKOLBAN ä az igen jellemzû
cÁm.
Pedig olyan rÀ¢rûsen kezdûdik. OlvasÂm bizonyÀra meg sem ¢rti kit´rû lelkesed¢semet (aminthogy m¢lys¢ges eln¢z¢st k¢rek eddigi sok àkifogÀsom¢rtÊ, de KÀlnoky
emelte magasra, csÃcsmagasra a m¢rc¢t magÀnak!):
àHÀrom ¢ve mÃlt, hogy pihen a tollam,
k´teless¢g volt ez a hallgatÀs,
de k¢nyszerÁt valami, hogy kimondjam,
amit helyettem nem mondhatna mÀs.
Egy r¢gi hang szÂlÁt, egy k¢z fel¢m int,
¢s ujjam jÂl ismert sebeket ¢rint,
bÀr k¢tkedûn, mint egykor szent TamÀs.Ê
A k´nnyeim csaknem kicsordulnak ennek olvastÀn, ¢s nem is k´nnyü megmondani, mi¢rt. De ¢rezni talÀn. N¢zz¡k, mit.
A lassÃ, k´r¡lm¢nyes indÁtÀs... a magyarÀzkodÀs. Ez olyan megindÁtÂ? TalÀn a k´zhelyszerüs¢ge ¢pp. Egyszerü hang, mely nem Ág¢r semmi cirÀdÀt, mert a helyzet nem
tür eff¢l¢t. S akkor ez a r¢gi hang... a k¢z... meg a sebeket ¢rintû àsajÀtÊ ujjak... aztÀn
meg hogy szinte mulatsÀgos, mennyire bej´n, groteszk¡l, àpo¢nesenÊ a szent TamÀs.
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A folytatÀs filozÂfiai kûlap-k´zhelyeken halad, de igen ¢l¢nk f¡vü àkertbenÊ. így
elfogadjuk, hogy àCsak befel¢ fordulhatok, magamba...Ê Meg hogy à¢s ellent¢tes minden ¢rtelemÊ. Szerencs¢s, Àldott formai fogÀs, hogy a szakaszok k´z¢ itt csillagok (elvÀlasztÂ
jelek) ker¡lnek. Egy-egy kis v¢g minden szakaszzÀrÀs.
A folytatÀs sem hoz eredetibb gondolatokat. M¢gis minden olyan àv¢gsûÊ. Ism¢tlem:
a tematika mellett a jÂ erûs, realista egyszerüs¢g az egyik leg¡dv´zÁtûbb irodalmi
eszk´z:
àBeteg vagyok, de szenved¢shez edzett.
°lek s tudom: nem lenni volna jobb.Ê
S a t´bbi. Gondoljunk KosztolÀnyi ýSZI KONCERT-j¢nek àBeteg vagyokÊ-jÀra. De hamarosan a nagy h´mp´lyg¢sü KÀlnoky-k¢pek j´nnek:
àMint ha k¢v¢j¢ben a napsugÀrnak...Ê
Megint a rÀ¢rûss¢g, szinte Petûfi-elbesz¢l¢s; de a kontrahatÀst ne feledj¡k: elvontan
r¢tegzûdû eszm¢k helyett itt plasztikussÀ vÀlik minden. BÀr a k¢p, a k¢zzelfoghatÂ, a
lÀttatÂ: m¢g k¢nyesebb elem, mint a filozÂfia ¢s a bravÃros hasonlat.
à...ezer szemcs¢t gomolyogtat a por,
e lÀtomÀsok szemcs¢i kivÀlnak
agyam sz¡rk¢sfeh¢r pÀrÀibÂl...Ê
Ez nagyon sz¢p, eg¢szen kivÀlÂ. Ugye? Nyert ¡gye van a k´ltûnek. °s szinte sosem
lazÁt, kihasznÀlja lehetûs¢geit:
àArc n¢lk¡li szempÀr n¢z rÀm merûen,
¢les sugara agyvelûmbe vÀg...Ê
°lve eltemetettekrûl, hÃsevû virÀgokrÂl van szÂ. ArrÂl, hogy (csillag utÀn megint,
nagy kezd¢s hangjÀval):
àSosem mutatja meg igazi arcÀt
a ValÂsÀg, ezernyi maszkja van,
kineveti ´nhitt esz¡nk kudarcÀt,
¢rz¢keinket csalja untalan.Ê
MÀr ez is jÂ lenne, Ág¢rne valamit. De a k´vetkezû hÀrom sor filozÂfiailag gy´ny´rüen àtÃlteljesÁtÊ:
àA v¢gsû titkokat rejtû szelenc¢t
nem nyitja gyatra kulcsa, a Jelens¢g...Ê
A jelens¢g, mint a valÂsÀg kulcsa? A valÂdi, titkos valÂsÀg¢? Ez gondolatnak is gy´ny´rü, megvalÂsÁtÀsa t´k¢letes.
AztÀn az elbesz¢lû hang egyre fesz¡ltebb, mind t´bb elemi k´zl¢snek ´r¡lhet¡nk;
mert a kifejez¢s annyira kompakt:
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àa kedvezû v¢letlenek k´z´ttÊ;
¢s
àTudatuk ment a nagy MagÀnvalÂtÂlÊ;
vagy
àEngem a büntûl visszatart, ha lÀtom
a rem¢nytelen emberi j´vûtÊ.
°rdemes besz¢lgetn¡nk ezzel a k´ltûvel. ögy, hogy û besz¢l, mi vÀrjuk szavÀt.
àMinden gyalÀzat megt´rt¢nt velem...Ê
AztÀn:
àA boldogsÀg engem ker¡lt...Ê
°s csillag utÀn a Nagy ¹sszefoglalÂ; nincsen rem¢ny:
àA fÀradt sejt kihull a szervezetbûl,
veszendû ember, Àllat ¢s n´v¢ny,
kis ¢s nagy zsarnokok hatalma megdûl,
gyom nû a mÀrvÀnycsarnokok hely¢n.Ê
De m¢g ugyanez a versszak ad ily v¢gsût:
àPusztÁtÀsvÀgybÂl vagy csak unalombÂl
...lerombol
mindent valami kozmikus f´l¢ny.Ê
ñ, istenem, mondom ma, 1999 tavaszÀn.
A POKOL-vers ritka nagyszerü er¢nye ¢ppen az, hogy v¢gig csak Ãgy àbesz¢lgetÊ, de
olyan megfellebbezhetetlen¡l, hogy f´l¢ny n¢lk¡l legyûz.
Elfogadjuk:
àNem is tudom, mi k¢sztet ¢lni minket...
...°lni, halni mindegy!Ê
Emberi fajunk? Sz¢p?
à...kihamvadt krÀterektûl foltos arcÀt
k´lcs´nz´tt f¢ny sem aranyozza megÊ
e F´ldnek,
àha az eliptikus pÀlyÀn tovÀbb szÀll,
amÁg fel¢tÀrul egy ÂriÀs szÀj
s elfÃjja v¢gleg, mint egy porszemet.Ê
Persze, tÃl nagyot mond a vers, de olyan rosszindulattal mÀr-mÀr, hogy irigylendû.
SzÁnre szÁnt. Ha valaki a halÀl sz¢l¢n alapozza s´t¢t v¢lem¢nyeit. A halÀl nem csupÀn
a fizikai halÀl lehet.
A szonettek ¢s a szerelemsiratÂ versek sorÀt Àtlapozva el¢rkez¡nk egy nagy müh´z
megint: cÁme: A MþFORDíTñ HALçLA.
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A müfordÁtÀs meg´li a k´ltût? A müfordÁtÀs tartÀst ad? Volt idû, amikor rendes meg¢lhet¢st is biztosÁtott. Napjainkban, ¢veinkben megalÀzÂt, ¢s ä KÀlnokyval mondhatom ä nincsen rem¢ny.
De maradjunk csak a versn¢l. A halÀl mit hozhat a müfordÁtÂnak?
àszilÀnkra kell annak hasadnia,
aki fordÁtott eg¢sz ¢let¢benÊ.
Meg sem merem mondani, hÀny Ávet (hÀnyszor hÃsz zsÃfolt oldalt), hÀny ezerszer
annyit fordÁtottam àeg¢sz ¢letembenÊ eddig. De valÂ igaz: ha ma Ãgy ¢rzem, minden
percemet (mÀsf¢l ÂrÀt leszÀmÁtva naponta) pontosan Ãgy akarom meg¢lni vagy Àtaludni, ahogy ¢n gondolnÀm, ennek a àgondolnÀmÊ-nak nagy jogosÁtÂja, hogy a fordÁtÂ ´r´kk¢ mÀsokra van tekintettel, nincs szÀmÀra pardon, hünek kell lennie, mikor
az pedig szinte lehetetlen, rÀadÀsul ellenûrzik, megbÁrÀljÀk, munkÀjÀnak olyan r¢sze
is van, ahol û maga a legszigorÃbb Át¢sz.
Az ilyen ember a szokÀsosnÀl valamivel t´bb szabadsÀgra vÀgyna, de KÀlnoky tollÀra
volna valÂ, milyen szerencs¢tlen ä n¢ha Ázetlen ä handabandÀzÀs minden elemi, ´nv¢delmi jogos igyekezete.
àHa meghalokÊ, Árja KÀlnoky, bÀr kicsit eltÃlozza, kacagjanak rajta, Át¢lj¢k meg kem¢nyen, azt a bolondot,
à...ki buzgÂn t´lt´gette
sajÀt v¢r¢t idegen szellemekbe,
s ha rendel¢sre Ãj munkÀba kezdett,
lefaragcsÀlt szÁv¢bûl egy gerezdet,
TalÀn kincset kapott, de nem kim¢lte,
s mint a krumplicukrot, olcsÂn kim¢rte...Ê
°s a t´bbi. KÀlnoky minden idûk egyik kreatÁvan is legnagyobb müfordÁtÂja. Nem
is a vers mondandÂja ¢rdekel minket, de az, ahogyan itt p¢ldÀul a krumplicukorral
a k¢sei verseket Ág¢ri mÀr.
Az çLLATK¹R is alkalmas ily hÃrok penget¢s¢re.
àTi jÀmbor barmok fenn a f¢nyes ¢gben,
csillagszemü, szelÁd vadÀllatok,
bûgj¢tek el, mikor tÀrul ki n¢kem
langymeleg, otthonos karÀmotok,
hol ismerûs lesz Ányemnek az abrak,
¢s tiszta jÀszlak vÀrnak minden¡tt,
nem sÀros vÀlyÃ, mely f´l´tt a napnak
v´r´sr¢z istÀllÂlÀmpÀsa f¡gg.Ê
De a k´tet zÀrÂ verse, az OSZLOPSZENT is csaknem v¢gig a legjobb anyag:
àZsibbadÀs terjed sz¢t a csontjaimban,
s arcomra, mint forrÂ tejre a bûr,
k¢reg telepszik. FulladÀsig ittam
az unalom kongÂ cs´breibûl.Ê
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Feledhetetlenek az ilyen szakaszok is:
à¹sszevegy¡l fejemben, ami fontos,
¢s ami nem. T¡relmesen forog
a f´ld velem, mÁg v¢n fÀm z´ldbozontos
karjÀn beteg majomk¢nt guggolok.Ê
Itt t¢rhet¡nk vissza a nyitÂ vershez.
A F°RFIKOR isten tudja, mif¢le boldog k´ltûkorra eml¢kezik a nyitÂ szakaszban. Hamarosan ott vagyunk a dzsungelben ä KÀlnoky kedvenc hasonlathelye ä: àElûttem Àll
az ûserdû bizarr, / gyilkos lakÂival.Ê Ez a k´ltû mai mesters¢ge. (A KÀlnoky-jelen¢.) Holott
jogos a k¢rd¢s:
àMif¢le torz ÀbrÀndot kergetek
e sz´rnyü rengeteg
m¢ly¢n? HÀnyan pusztulnak el, akik
elûttem jÀrtak itt?Ê
A vers àmÃlt szÀzadi franciÀsÊ lejt¢se (Gautier stb.) ¢les ellent¢tben van a komor
tartalommal; de mintha csak jÀt¢k lenne az eg¢sz! A befejezû szakaszig, mely szint¢n
nem adja alÀbb a k´nnyeds¢get:
àKarom lend¡l, a sürüs¢gbe tÀg
utat baltÀja vÀg,
hol az erûtlent ¢s a habozÂt
elnyeli a bozÂt.Ê
KÀlnoky mindv¢gig k¡zd´tt sajÀt l¢tez¢se legk´zvetlenebb dzsungel¢ben ä s a tÀvolabb terü vilÀgban, ahol sok minden tÀvolabb ker¡lt tûle egy-egy idûre, mint azt a
legfeket¢bb r¢mÀlmok is engedik mindk´z´ns¢gesen. HangjÀt k¢szen hozta, plasztikusan egy¢niv¢ formÀlta, majd a pÀlya v¢g¢n forma szerint elvetette. De ahogy a term¢szetes, k´zbesz¢dszerü hangv¢tel, a groteszk kedvel¢se, a kegyetlen logika (amit
egy kegyetlen l¢tez¢sbûl, egy àgonoszÊ bolygÂ gûzeibûl szÁvott magÀba, erjesztett tovÀbb) mindig sajÀtja volt, evidenciÀjÀval (ezek eredendû, erûltet¢s n¢lk¡li tartalmaival) m¢gis katarzist ad nek¡nk, vÀrjuk, elvÀrjuk tûle, legyen s´t¢t, ironikus, ne irgalmazzon magÀnak ä ¢s adjon es¢lyt irgalmatlansÀgÀban is nek¡nk.
Azt hiszem ä Àm ez mÀs dolgozat feladata ä bizonyÁthatÂ, hogy nagylelkü po¢tak¢nt
bÃcsÃzott tûl¡nk v¢g¡l KÀlnoky LÀszlÂ.
F¡ggel¢k
Nem hagyhatÂ el innen (sem) a nagy, ´tr¢szes vers(ciklus), A L°TEZ°S R°MS°GEI ä legalÀbb utolsÂ r¢sz¢vel (ñDA A REM°NYTELENS°GHEZ, mottÂjÀban Albert Einstein eml¢k¢nek) nem. Ez egy¢bk¢nt az ´t k´z¡l a legsiker¡ltebb remekl¢s.
Az elsû szakasz k¢pe: tÃlmutat a halhasonlaton. MÀr a SZANATñRIUMI ... egy sor p¢ldÀval szolgÀlt, hogyan tud KÀlnoky k´zhelyszerü l¢tigazsÀgokat nemcsak elemi erûvel,
szÂrakoztatÂan, de ¢pp az olykor mÁmelt hivatali nyelven is kimondani; s fokozza a
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hatÀst ott, ahol a fahangon, faarccal elûadott àk´zlendûknekÊ plasztikus k¢prendszer
siet a segÁts¢g¢re:
àElemembûl idegen partra vetve,
fuldokolva, r¢m¡lten tÀtogok...Ê
Ez KÀlnoky szerint (szerintem is nagyjÀbÂl) àmaga az ¢letÊ.
à...a horog nyeldeklûmet f´lsebezte,
s nyoma gyÂgyÁthatatlanul sajog,
mÁg alig ¢rz¢kelve, bÀrha lÀtva,
bÀmulok egy ¢rtelmetlen vilÀgra,
s csak azt tudom, hogy semmit sem tudok.Ê
Ez utÂbbi sor kiv¢telesen kicsit gyeng¢bb.
àBÀr ¢l a L¢nyeg milliÂ alakban,
kezdetleges elm¢m nem ¢rti meg...Ê
Itt mÀr nagyon jÂ megint.
à...szÀmomra titka Àthatolhatatlan,
mint kerge l¢gynek az ablak¡veg;
egy l¢tezû ValÂsÀgbÂl ¡zennek
a tapintÀsnak, f¡lnek ¢s a szemnek,
s nem fejthetem meg ¡zenet¡ket.
Kik ûk? Mik ûk? ä k¢rdem mohÂn, panasszal.
Hiszem, hogy tudni s lÀtni van jogom,
¢s m¢gsem vitt elûbbre egy arasszal
n¢gy ¢vtizednyi csecsemûkorom;
¢rint¢s¡ket megborzongva ¢rzem
k¢pben, szoborban, verssorban, zen¢ben,
de eltünnek, mikor gondolkozom.Ê
Sz¢pen rÁmel Sz¢p Ernûnek arra a kit¢tel¢re, hogy folyton gondolkodik, de amit
gondol, Ãgy eltünik, elszÀll, mint a f¡st, a vÁz, a felhû stb.
àDadognom kell. Azt, ami mondhatatlan,
Lehet-e hÃs-v¢r szÀjjal mondanom?Ê
S´t¢tebb k¢p a Nemes Nagy çgnes¢nÀl, aki a nehezen mondhatÂnak mondÀsÀt mÀr
a becs¡let ¡dvek¢nt ¢rz¢keli legalÀbb.
àPedig ha megleln¢m, amit kutattam,
szÂ a szÂhoz Ãgy forrna ajkamon,
mint mikor k¢t test egymÀst t¢pi, falja,
s a kettûs gy´ny´rben egy pillanatra
f´lenged a magÀnyos fÀjdalom.Ê
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Kis teÂriÀm ugrik be: ember ¢s ember k´zt ott ez az egyek-vagyunk-hazugsÀg, ´szszeforrunk, ´sszetartozunk... madÀr ¢s ember k´zt ez ¢vmilliÂk okÀn (minimum) nem
lehet, nem t´rekedhet¡nk elvbarÀtsÀgra, nem forrÂsÁt olvadÀsig a k´z´s t´rt¢net, de
ä ism¢tlem ä nincs is hazugsÀg ember ¢s madÀr k´zt, s a KÀlnoky Àltal ä joggal ä fÀjÂn
t¡n¢kenynek ¢rzett MÀs ValÂb¢li Kik-Mik nekem a madÀrral, persze, amelyikkel...!
k´zelbe ker¡lnek, s mindig ott marad az a tÀvolsÀg, àegy pont K¹ZTÊ, a legminimÀlisabb, de egy vilÀgnyi.
àRideg szesz¢ly volt, ami l¢tre hÁvott?
Hurcolom a tompa, Àllati bÃt,
a l¢t kÁnjÀt. Fogcsikorgatva vÁvok
a kozmikus k´z´nnyel hÀborÃt...Ê
Biztos ¢rzek, csak nem ¢rzem, mondom ¢n.
àmert szellemem gyarlÂ burokba zÀrta.
De jaj, egyetlen birtokom e zÀrka,
s elveszteni m¢g sokkal szomorÃbb!Ê
S hiÀba van az ember¢rtelemn¢l netÀn f¢nyesebb àmÀsf¢leÊ lÀmpa, KÀlnoky szerint
hiÀba, mert àÃgysem vezet vakotÊ. MÁg szomja a mindentudÀst kÁvÀnja, folyton magÀba
botlik. LÀsd Sz¢p Ernû: hiÀba megy el û, csak magÀval j´n mindig szembe.
Ezt KÀlnoky ki is fejti, mintegy PRUFROCK-utÂhangk¢nt. çm teljesen az ´v¢ a fogcsikorgatÂ, d¡h´d´tt utolsÂ szakasz, melybûl sokat tanultam. Fûleg az elsû ´t sor maximÀlis; olyannyira, hogy a zÀrÀs k¢tsornyi tÀg gesztusÀt is elbÁrja:
àBÀr ¢lhetn¢k t´k¢letes k´z´nyben,
s ¢gethetn¢m salakkÀ agyamat...Ê
Ez egy¢bk¢nt a munka. MegalÀzÂ felt¢telei is jobbak, mint az idû kusza t´lt¢se.
(LÀsd: a zÀrka itt.)
à...hogy ne vÀdoljam ¢s ne is k´sz´njem
egy hatalmas, megvetett Akarat
reÀm erûszakolt, terhes kegyelm¢t...Ê
Nagyon sokat tanultam KÀlnokytÂl. Fel¡lmÃlhatatlan ez a felfogÀs, f¢lres´pri hagyomÀny ¢s moderns¢g vitÀjÀt, a k´lt¢szet¢t ¢s az Ãgynevezett InformatÁv TÀrsadalom¢t.
àTÀrd ki sarkig, nemes Rem¢nytelens¢g,
semmibe nyÁlÂ ablakaidat!Ê
A ànemesÊ szÂ nekem arrÂl Àrulkodik, hogy KÀlnoky, Áme, milyen nemes k´ltû volt,
mindazonÀltal.
ñ, bÀr a porban lÀbnyoma lehetn¢k, mondom e vonatkozÀsban.
K´zben egy madÀr ¡l a vÀllamon.
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TILTAKOZçS A GONOSZ SZEREP°BEN
KÀlnoky LÀszlÂ
H°ROSZTRATOSZ
A f¢lmagon fogant v¢narcÃ csecsszopÂ,
a majdnem elcsinÀlt kilencedik fiÃ,
sz¡lûk keserve, taknyos, Âtvaros pulya,
a falszhakapsz, a napratÀtsdaszÀd kamasz,
a mazna kÀsapusztÁtÂ, a nyÀlfolyÂs
k¢tbalkezes, a mindigÃtban l´kdodÀbb,
az Àrny¢ksz¢ki sz¢gyentett¢n rajtkapott,
az asszonynak, leÀnynak ittnelÀssalak
tÃl¢li hÁretek, ti d¢lceg k¢rkedûk,
nev¢t el nem felejtik, mÁg csak ember ¢l,
s az alvilÀgban is k¡l´n hely illeti.
DiÂt, f¡g¢t, olajbogyÂt, mit ¢vszakok
¢rlelnek, k¢z let¢p ¢s bendû eltemet
egy perc alatt. HÀzat, mely ÀllÂ ¢ven Àt
¢p¡lt, sz¢tzÃz ostromg¢p dobta kûkolonc.
HÃsz ¢v n´veszt harcossÀ aprÂ gyermeket,
de dÀrda s nyÁlvesszû legott v¢gez vele.
An¢szidÂra ¢s KhlÂ¢ lassan teremt,
de çr¢sz kardja gyors, az ollÂs Moira is
sietve metsz. S ki tudja, tÀn lehullanak
aiÂnok Âta ÀllÂ csillagk¢pek is
egy ¢gi sz¢lviharba fÃlÂ v¢gnapon.
Feh¢rs¢gtekre b¡szke mÀrvÀnyoszlopok,
leomlotok. A t´rmel¢k, mi megmarad,
m¢sz¢getûk kemenc¢j¢be vÀndorol,
s bÂd¢ vagy istÀllÂ falÀhoz jÂ lehet.
A csÂva lÀngja lobban, mit rÀtok dobok...
ít¢lj¢tek halÀlra a szents¢gt´rût,
a templomrombolÂt nyÃzzÀtok kÁnpadon,
holtrad´bbent, hibbanter¢nyü jÀmborok!
A mÀglya kÂvÀlygÂ f¡stj¢ben felt´r´k,
s kom¢tafarkk¢nt r¢mÁt nemzed¢keket
harchirdetû, tüzcsÂvaszÁnü ¡st´k´m!
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MÀr a romantikÀban megfigyelhetû, hogy a k´ltûk nem csupÀn kifejezni akarjÀk magukat, hanem a lelk¡kben lakozÂ hajlamok, ¢rzelmek, indulatok kifejez¢s¢hez mitolÂgiai, t´rt¢nelmi vagy irodalmi figurÀk nev¢ben szÂlalnak meg, hogy tÀgÁthassÀk
az egyszerü ´nkifejez¢sben rejlû lehetûs¢geket. Lermontov a D¢mont, Heine MefisztÂt, Baudelaire a sÀtÀni embert, Petûfi egy r¢m¡letess¢ tipizÀlt ûr¡ltet vÀlaszt müve
hûs¢¡l.
Ezt a v¢gletkeresû, r¢szben szÁn¢szies k´ltûi vonzalmat a gonoszhoz sok minden tÀplÀlhatta. Benne rejlik alighanem NapÂleon hatÀsa, aki az erk´lcs f´l¢ emelte magÀt,
¢s a bÀrmi Àron a vilÀg f´l¢ kiterjeszthetû hatalom megszÀllottjak¢nt a tizenkilencedik
szÀzad kedvenc irodalmi t¢mÀja lett StendhaltÂl ¢s BalzactÂl (negatÁv ¢rtelemben)
Dosztojevszkijig ¢s Tolsztojig, ¢s alakja bizonyÀra benne rejlik Nietzsche emberf´l´tti
emberk¢p¢ben is. A huszadik szÀzad embere azutÀn annyi gonoszsÀggal volt k¢nytelen szemben¢zni, hogy a csÀszÀr szellemi utÂ¢let¢nek àkarrierjeÊ der¢kba t´rt, s vilÀgirodalmi rangon csupÀn a sci-fiben tünt f´l karikaturisztikus vÀltozata ä lÀsd Orwell
çLLATFARM-jÀban a NapÂleon nev¢vel ¢keskedû kandisznÂ-diktÀtort.
A romantika mÀsik fû indÁttatÀsa a gonosz irÀnti ¢rdeklûd¢s ter¢n f´lt¢telez¢sem
szerint a tizenkilencedik szÀzad eg¢sz¢n v¢gighÃzÂdÂ s a romantikÀt tÃl¢lû, mÀig t´retlen Shakespeare-kultuszban rejlik. A Shakespeare-drÀmÀk ´rd´gi figurÀi olyan pÀtosszal adnak hangot az elvetem¡lt szenved¢lyeknek ä amelyek a maguk torz mÂdjÀn
¢ppÃgy az à´r´k emberiÊ vonÀsokhoz tartoznak, mint Romeo ¢s JÃlia szerelme vagy
Hamlet jogos ¢s nemes vÀgya az igazsÀgt¢telre ä, hogy a szereplehetûs¢g m¢ltÀn kelthette f´l a lÁrikusok ¢rdeklûd¢s¢t: mik¢nt lehets¢ges lÁrai mÂdon àazonosulniÊ a gonosszal an¢lk¡l, hogy az erk´lcsi vilÀgrend megs¢r¡lne. A romantika eredendû indÁttatÀsa, a v¢gletek keres¢se, melyben Hegel kritikai ¢rz¢ke az irÂnia egy nem¢t vette
¢szre, csÀbÁtÂ megoldÀs volt. A jellemvonÀsok m¢rt¢ken f´l¡li eltÃlzÀsa elidegenÁtû hatÀst ¢reztet a szerepben megszÂlaltatott gonosszal szemben, s a romantikusan megjelenÁtett alantassÀg, felsûbbs¢ges erk´lcstelens¢g ¢s/vagy erk´lcsf´l´ttis¢g a szÁn¢szi alakÁtÀs mutatvÀnya lesz. A Shakespeare-rajongÂ, Shakespeare-drÀmÀkban szÁn¢szk¢nt
f´ll¢pni vÀgyÂ, majd Shakespeare-t fordÁtÂ Petûfi, aki AZ ýRºLT-et megÁrja, talÀn el¢g
k¢zenfekvû p¢lda. De az is lehets¢ges, hogy ä mint Heine vagy Baudelaire eset¢ben
ä a kereszt¢ny vilÀgk¢pben megrend¡lt ember k¢telyeinek kifejez¢se lesz a sÀtÀniassÀg
f´l¢rt¢kel¢se mint torz szabadsÀg a tettre. A felvilÀgosodÀs mÀr elv¢gezte munkÀjÀt,
mely Àltal a hitn¢l t´bb lett a szkepszis, az ¢rzelemn¢l a jÂzan szÀmÁtÀs, ¢s az ¢rt¢kek
felbolydult rendj¢ben v¢szesen fenyegette az er¢ny elsûs¢g¢t a siker ä ettûl koldul ma
is orszÀg-vilÀg nagyobbik fele.
A huszadik szÀzad nem egy irodalmi irÀnyzata ä KÀlnoky eset¢ben az objektÁv lÁra
ä megtalÀlta a mÂdjÀt annak, hogy a gonosz megszÂlaltatÀsa az Àtt¢teles kifejez¢s eszk´ze legyen. ImmÀr nem a k´ltû szem¢lyes ¢rzelmeinek, hanem ezek valamely egyedi
vonatkozÀsÀnak, gondolatÀnak, Át¢let¢nek, ¢let¢rz¢s¢nek vagy ezek bonyolult, komplex egy¡ttes¢nek a k´zvetett kivetÁt¢sek¢nt. A megjelenÁtett gonosz mÀr a romantikÀban sem magÀt a k´ltût k¢pviseli, csupÀn segÁt a k´ltûnek Àlmokat szûni az egy¢n tulajdonsÀgainak korlÀtozhatatlansÀgÀrÂl ä ha ugyan nem ¢ppen elriasztani akar gyül´letes p¢ldÀjÀval. Az is lehet, hogy csak borzongatni kÁvÀn, mint a horror, majd àpolgÀrt pukkasztaniÊ; ez a szÀnd¢k sem elhanyagolhatÂ, a Hein¢¢rt, Baudelaire-¢rt fiatalon rajongÂ KÀlnoky eset¢ben k¡l´n´sen nem. L¢nyeg¢ben ezek szerves folytatÀsÀt
lÀthatjuk a H°ROSZTRATOSZ-ban, mely annyiban objektÁv lÁra, hogy a romantikÀt hÁvja
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segÁts¢g¡l ahhoz, hogy a huszadik szÀzad k´zep¢n tÃljutott embert egy markÀns oldalÀrÂl kifejezhesse.
Amikor KÀlnoky figyelme a hatvanas ¢vek elej¢n a mitolÂgiÀn kÁv¡li g´r´g legendÀrium ellenszenves alakja fel¢ fordult, nagyjÀbÂl mÀr tÃljutott azokon a kataklizmÀkon, amelyek az ¢vszÀzad ember¢t oly nagy m¢rt¢kben prÂbÀra tett¢k itt, K´z¢pEurÂpa t¢rs¢g¢ben. MÀr nem kellett k´ltûk¢nt hallgatnia, mint az ´tvenes ¢vekben ä
ha az elismer¢s m¢ltatlanul tovÀbb k¢slekedett is ä; mÀr belet´rûd´tt, hogy f¢l t¡dûvel ´r´k´s l¢gszomjra Át¢ltetett; s a szerelmi csalÂdÀs, a tÀrstalansÀg sem volt mÀr ekkor
akut fÀjdalomforrÀsa, noha csak ¢vekkel k¢sûbb talÀlt rÀ az igazi tÀrsra. Vas IstvÀn
jÂr¢szt a H °ROSZTRATOSZ-ra utalhat, amikor a k´ltû 1969-es k´tet¢rûl, a LçNGOK
çRNY°KçBAN-rÂl megÁrja essz¢j¢t, a GYñGYíTñ PESSZIMIZMUS-t, s KÀlnoky Ãjabb
korszakÀt jellemzi: à...°s nincs tetszelg¢s vagy szenvelg¢s, aminthogy v¢ge a v¢dekez¢s, hÀtrÀlÀs, visszahÃzÂdÀs idej¢nek is: f¢rfias pesszimizmus ez, k´ny´rtelen a vilÀggal ¢s ´nmagÀval.
A veres¢g Àtmenete utÀn a bosszÃ kora k´vetkezett el: bosszÃ a biolÂgiÀn, a t´rt¢nelmen, a
szerelmen.Ê
E vers elemz¢sekor az¢rt Âvakodni kell attÂl, hogy a benne kimondottaknak bÀrmely mozzanatÀt k´zvetlen¡l a k´ltû szem¢ly¢re vonatkoztassuk. A nyomozatnak
ugyanakkor ki kell t¢rnie mindenre, ami a versben benne van, ¢s vonatkozÀsainak
Ãtja k´vethetû. A àbosszÃÊ indÁt¢kÀnak f´lt¢telez¢se bizonyos hatÀrok k´z´tt jogosnak
tetszik. A vers az operÀk nyelv¢n szÂlva v¢rbeli bosszÃÀria, a drÀmÀk¢n mondva
bosszÃtirÀda. (A vers csakugyan drÀmai monolÂgra eml¢keztet.) A lÁra nyelv¢n¢l maradva: jellemk¢pbûl kifejlesztett ditirambus, lÀzasan l¡ktetû jambikus trim¢terben Árva.
Helyzetdal, amennyiben a gyÃjtogatÂt kez¢ben ¢gû sz´v¢tnekkel k¢pzelhetj¡k el,
amint a tüzcsÂvÀt ¢pp a templomra k¢sz¡l vetni, amit a vers elhangzÀsa utÀn meg is
tesz. Sût mintha mÀr egyetemes r¢mtettre k¢sz¡lûdne ä, hiszen Ágy fenyegetûdzik: àA
csÂva lÀngja lobban, mit rÀtok dobok...Ê
Id¢zz¡k f´l, ki is ez a mondai alak. H¢rosztratosz a hagyomÀny szerint egy epheszoszi f¢rfi volt, aki Kr. e. 356-ban felgyÃjtotta Artemisz templomÀt, hogy nev¢t Ágy
tegye hÁress¢. Az epheszoszi t´rv¢nykez¢s halÀlÀban is b¡ntetni akarta: megtiltotta,
hogy nev¢t kimondjÀk. V¢lhetûen ¢pp e tilalom hatÀsÀra teljes¡lt torz vÀgya, ¢s hÁres¡lt el rosszul csengû neve: mint negatÁv p¢lda, mindmÀig fennmaradt ä akÀr korunk
legvesz¢lyesebb bün´zûi, a terroristÀk is ûs¡knek vallhatnÀk.
A mer¢nylet tÀrgya ¢s Àldozata, az epheszoszi templom Artemisz kultuszÀra szolgÀlt.
H¢rosztratosz indÁttatÀsainak meg¢rt¢se kedv¢¢rt ¢rdemes megjegyezni az istennûrûl, hogy az erdûk, vadak ¢s vadÀszok v¢distene sajÀtosan ´sszetett alak. Az epheszoszi templomban felÀllÁtott szobrÀn az allegorikus szarvas-, medve-, ûz-, pÀrducfigurÀk
ä sût m¢g az ¢jszakÀt jelk¢pezû baglyok is ä a term¢kenys¢g jelek¢nt emlûkkel ÀbrÀzolva dÁszÁtik ´lt´zet¢t. Artemisz maga is vagy mÀsf¢l tucatnyi kebeltûl duzzad. A szüzies
istennû, akit a szobrÀszok mÀskor leggyakrabban Ájjal-nyÁllal f´lfegyverzett, karcsÃ, fiÃs lÀnynak t¡ntetnek fel, a szent¢lyszobron a gyermektÀplÀlÂ anyai bûs¢g jegyeit viseli
magÀn. (Artemisz ikertestv¢re, ApollÂn fegyvere is a nyÁl; ebben hasonlÁtanak egymÀsra, egyebekben nem¡kn¢l megfelelû ellent¢tpÀrt alkotnak: mÁg ApollÂn a Nap, addig
û a Hold istens¢ge.) Artemisz mindenk¢pp ellentmondÀsos nûalak: lÀnyos sz¢ps¢g¢vel
egyr¢szt erotikus vÀgyat ¢breszt a f¢rfiakban, anyai jegyeivel pedig csalÀdalapÁtÀsra
´szt´n´z, mÀsr¢szt fegyverrel üzi el magÀtÂl a hozzÀ k´zeledût. így alkalmas arra,
hogy bosszÃvÀgyat ¢bresszen a rÃt, kÀrvallott f¢rfiban, aki az istennû templomÀnak

Alf´ldy Jenû: TiltakozÀs a gonosz szerep¢ben ã 1155

meggyalÀzÀsakor egyetemlegesen leszÀmol minden szüziesen tartÂzkodÂ lÀnnyal ¢s
asszonyosan term¢keny nûvel, aki nem viszonozza szerelm¢t.
A versben m¢gsem ez az indulat munkÀl. Igaz, hogy legjobb ismerûje ¢s barÀtja,
Vas IstvÀn mintha erre is utalna KÀlnoky korÀbbi l¢thelyzet¢nek ismeret¢ben (k¢sûbb
id¢zem). KÀlnoky h¢t szonettbûl ÀllÂ ciklusÀbÂl, A MEGALçZOTT-bÂl s m¢g n¢hÀny mÀs
vers¢bûl fogalmat szerezhet¡nk egy viszonzatlan szerelemrûl ä de csak harmad- vagy
huszadsorban lehets¢ges, hogy a k´ltû indÁt¢kai k´zt ez a fajta bosszÃvÀgy is munkÀl,
amikor H¢rosztratoszt vÀlasztja vers¢nek hûs¢¡l. A PUSZTULñ ARC k¢ts¢gtelen¡l àh¢rosztratosziÊ mü, amennyiben csakugyan egykori szerelm¢nek, egy hajdan gy´ny´rü
nû sz¢ps¢g¢nek romlÀsÀt Árja le, az¢t, aki nem fogadta szerelm¢t, de a H°ROSZTRATOSZ-t nem erre hegyezi ki. çltalÀban filozofikusabb k´ltû KÀlnoky, mintsem hogy szem¢lyes ¡gyeket toroljon meg; ilyesmire csak utolsÂ ¢veiben lesz hajlamos, amikor a
bosszÃ feloldÂdik a humor ¢s az irÂnia-´nirÂnia jÂt¢kony oldÂviz¢ben. A H°ROSZT RATOSZ messze tÃlmutat ezen.
Elûsz´r is olyan figurÀt formÀl meg a vers elsû szakaszÀban, aki testben-l¢lekben
egyarÀnt torzsz¡l´tt, korcs. BiolÂgiai ¢rtelemben g¢nhibÀs szÀrmaz¢knak t¡nteti f´l,
cs´k´tt, undort keltû alaknak. Nem takar¢koskodik a jelzûkkel. A n¢pnyelv kifejez¢s¢t
v¢ve k´lcs´n, aff¢le vakar¢knak t¡nteti fel, mint àmajdnem elcsinÀlt kilencedik fiÃÊ-t, ¢s
valÂban a n¢pnyelv blaszf¢miÀibÂl merÁt, amikor a àtaknyos, Âtvaros pulyaÊ, a àmazna
kÀsapusztÁtÂÊ ¢s a csÃfondÀros szÂ´sszevonÀsok sora a tollÀra tolul. Shakespeare a mestere ebben is; û volt kifogyhatatlan a Stratford k´rny¢ki kanÀszok, sint¢rek ¢s a londoni kocsmat´ltel¢kek blaszf¢miÀiban.
SzÂ sincs e szerep àvÀllalÀsÀrÂlÊ, ´n¢letrajzi ÀthallÀsrÂl, akkor sem, ha t¢nylegesen
benne l¢vû, de tÀrgytalan indulatoknak keres ¢s talÀl formÀt a k´ltû, s van oka d¡h´kre, galambep¢jünek nem nevezhetû egy¢nis¢g¢nek ¢s ¢letrajzi megprÂbÀltatÀsainak
ismeret¢ben. (A k´ltû ifjÃkorÀban csinos arcÃ, v¢kony termetü sportolÂ volt, lÀnyos
hÀzakban forgolÂdÂ egyetemi diÀk s az Ãri tÀrsasÀgban kedvelt bÀlrendezû; Vas IstvÀn
az ¢let herceg¢nek lÀtta. A betegs¢g huszonnyolc esztendûs korÀban taszÁtotta le ût az
aranyifjak pÀholyÀbÂl a negyvenes ¢vek elej¢n m¢g morbus hungaricusnak nevezett
t¡dûtuberkulÂzis infernÂjÀba.) Sokkal inkÀbb arrÂl van szÂ, hogy alkalma volt megismerni a müv¢szet panteonjÀt meggyalÀzÂ torz szellemeket, az eszt¢tikai ¢rt¢kek
megcsÃfolÂit, a hazug vez¢rcikkgyÀrtÂkat ¢s a hamis szÂnoklatharsogÂ gyÃjtogatÂkat,
az ¢rt¢ktiprÂ kultÃrfelelûs´ket. Ez a fÀjdalma ¢s fûk¢pp felhÀborodÀsa nagyobb volt,
mint annak a visszautasÁttatÀsnak az eml¢ke, amelynek v¢tlen okozÂjÀrÂl Árta meg a
PUSZTULñ ARC-ot.
Hogy KÀlnokyban m¢gis lettek volna bizonyos àh¢rosztratosziÊ vonÀsok? Nos, csak
annyi, amennyi szÀmos fiÃban, aki az erk´lcsi szigort ¢s a polgÀri tekint¢lyt k¢pviselû
csalÀdapÀval szemben valamilyen mÂdon lÀzadozott. KÀlnoky ilyen ¢rtelemben szÁvesen id¢zgette f´l Franz Kafka ¢letrajzÀt, mint amelyben rÀismert sajÀt gyermekkorÀra.
Ezt tet¢zte m¢g a fûpapi k´rnyezet, melyben egri rokonsÀga r¢v¢n gyakran forgolÂdott, ¢s amely ugyancsak egyik rugÂja lehetett, ha nem is kegyelets¢rtû vagy szents¢gt´rû, de a tekint¢lyek k¡lsûs¢geit megt¢pÀzÂ hajlandÂsÀgÀnak. (A KEGYELET OLTçRçN cÁmü szatÁrÀja innen tÀplÀlkozik.) °s az irodalom nagysÀgait is ellÀtta egyszerk¢tszer (p¢ldÀul az ´tvenes ¢vekbûl szÀrmazÂ E MBERSZABçSö PANASZ-ban) azokkal a
vÀsott gyermekk¢ztûl oly gyakran eredû, rÀpingÀlt bajuszokkal (sût majomgrimaszokkal is), amelyekkel Marcel Duchamp vagy Salvador DalÁ illette Mona LisÀt.
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A H °ROSZTRATOSZ az¢rt l¢nyegesen t´bb a szem¢lyes gyarlÂsÀgok kifejez¢s¢n¢l ä
melynek ûszintes¢ge ´nmagÀban is ¢rt¢k ä, mert a müv¢szet eredendû jogÀt v¢delmezi
egy müv¢szetellenes korban. Keletkez¢sekor (a hatvanas ¢vekben) javÀban folyt a nyÁlt
vagy burkolt harc az ´nmagukat az er¢ny bajnokainak felt¡ntetû k´ltûi vez¢rcikkÁrÂk
¢s a müv¢szi hiteless¢g hÁvei k´z´tt. KÀlnoky ezt a Shakespeare-tirÀdÀt vÀgta oda ellenfeleinek: tartsÀk bÀr a maguk normÀi szerint elvetem¡lt mer¢nylûnek, hÁre ä a k´ltûi hÁr¢rûl van szÂ ä tÃl¢li ûket. K´nnyü volna most azt mondani: szavai megfogantak;
mÁg az akkoriban ¡nnepelt nagysÀgok ¢s ÀlnagysÀgok k´z¢pszerüs¢ge leleplezûd´tt,
KÀlnoky neve egyre f¢nyesebben ragyog ä leszÀmÁtva azt az aprÂsÀgot, hogy a k´lt¢szetrajongÂk szÀma az ´tvened¢re zsugorodott a hatvanas ¢vek nem minden tekintetben jÂt¢kony, ma m¢gis jogos nosztalgiÀval emlegetett verskultusza Âta. De nem
ezt, nem csak ezt akarom kihozni mondÂkÀmbÂl.
Fontosabb, hogy KÀlnoky ä minden szangvinikus müv¢sz´szt´ne mellett ä mindenekelûtt a gondolkodÂ, a kortex-ember megtestesÁtûje a k´lt¢szetben. Ha a H °ROSZTRATOSZ KÀlnoky negatÁv oldalrÂl kimondott erk´lcsi hitvallÀsa, akkor a pozitÁv oldalrÂl
megfogalmazott vÀltozat, a H AMLET ELKALLñDOTT MONOLñGJA nemcsak legkedvesebb vilÀgirodalmi hûs¢vel, Hamlettel lÀttatja azonosulni ût, hanem Babits szÀllÂig¢j¢t
is integrÀlja a JñNçS K¹NYV °-bûl (àv¢tkesek k´zt cinkos aki n¢maÊ): àSzabadon fogok meghalni, s ha mÀr / ellenf¢l nem lehettem, el nem Àllok / cinkosotoknak...Ê
FilozÂfiÀjÀt Ãgy ¢rz¢kelem a H°ROSZTRATOSZ-ban, mint a vilÀgrend kritikÀjÀt. Azt
a kritikÀt, amely mÀr korai remek¢ben, a SZANATñRIUMI EL°GIç-ban is benne rejlik:
hogy a pusztÁtÂ, rosszindulatÃ ¢s d¢monikus erûk uralkodnak a vilÀgon, nem a jÂt¢kony, konstruktÁv ¢s az ¢letet szolgÀlÂ erûk. HatÀsuk nagyobb, mük´d¢s¡k gyorsabb,
ahogy a vers mitolÂgiai nevei utalnak erre: a term¢keny nûk ä akiket itt a f¢listeni
eredetü pÀsztor, Daphnisz szerelme, Khlo¢ meg An¢szidÂra jelk¢pez ä hÃsz ¢ven Àt
nevelik magzatukat, hogy dÀrda vagy nyÁlvesszû v¢gezzen vele a hÀborÃban, mert
çr¢sz, a hadisten gyorsabban v¢gzi dolgÀt, mint a term¢kenys¢g s a virÀgzÀs istens¢gei.
Az àollÂs MoiraÊ, a halÀlisten metsz¢se egy pillanat müve, mely az egy¢n szempontjÀbÂl
mindennek v¢get vet. A vilÀgnak ez az a rendje, amellyel szemben KÀlnoky ä az
essz¢ÁrÂ D¢ry Tiborral egy¡tt ä a teremt¢s ellenz¢k¢nek tartotta magÀt. Ez az a gondolat, amely fontosabb a k´ltûnek, mint a bosszÃ a szem¢ly¢t ¢rt s¢relmek¢rt, amelyek
csakis ebben az ´sszef¡gg¢sben ¢rdekesek szÀmÀra a vers ÁrÀsakor. Ez az, ami m¢g az
ÀlnagysÀgoknak emelt panteon lerombolÀsÀnÀl is m¢rhetetlen¡l l¢nyegesebb neki. Az
´r´k el¢gedetlens¢g k´ltûje, Adyval mondva, n¢zett immÀr nagyobbakra is.
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TÂth SÀra

MENYASSZONY °S KERT
A f¢rfi-nû viszony mitikus vonatkozÀsai feminista perspektÁvÀban
¢s Northrop Frye interpretÀciÂjÀban

Az eurÂpai kultÃra kereszt¢ny ¢vszÀzadai sorÀn a nemek viszonyÀt a bibliai mitikus
minta szabta meg. Az egykor szentnek minûsÁtett t´rt¢netekbûl szÀrmazÂ nemi struktÃrÀkat a mai napig sem siker¡lt hathatÂsan sz¢tzilÀlni, jÂllehet mÀr a modern kor
hajnalÀn megszünt az ÀltalÀnos tÀrsadalmi konszenzus arra vonatkozÂlag, hogy a mÁtoszokbÂl szÀrmazÂ, bÀrmilyen ¢rtelemben vett tudÀs1 k´telezû volna az egy¢nre, illetve a k´z´ss¢gre n¢zve. A mintÀk azonban szÀmos kontextusban tovÀbb¢lnek: az eurÂpai irodalomban, a vallÀsi hagyomÀnyban, a tÀrsadalmi szerkezetben ¢s a k´zgondolkodÀsban.2 A k´vetkezûkben mindenekelûtt az alÀbbi k¢rd¢st vizsgÀlom: a nûk felszabadÁtÀsa ¢rdek¢ben lehets¢ges-e, illetve sz¡ks¢ges-e megszabadulni a maszkulinfeminin polaritÀs mÁtoszi gy´kereitûl? A vÀlaszom sajÀt k¢rd¢semre az, hogy egyÀltalÀn nem biztos, ez pedig magÀval vonja a lehets¢ges alternatÁvÀk felvet¢s¢nek sz¡ks¢gess¢g¢t. Az alÀbbiakban a bibliai hagyomÀnyhoz fogok visszakanyarodni, ilyen ¢rtelemben tehÀt dolgozatom bosszantÂan àkonzervatÁvÊ-nak tekinthetû, Àmde a àkonzervatÁvokÊ szem¢ben bosszantÂan nem konzervatÁv, ¢s az ortodox bibliai teolÂgia
szemsz´g¢bûl messze nem hagyomÀnyos szerzû, Northrop Frye vÁziÂjÀt fogom elemezni, abban a rem¢nyben, hogy ez nem vÀrt szemsz´gbûl vilÀgÁtja meg k¢rd¢s¡nket.
Mielûtt azonban tovÀbbl¢pn¢k, sz¡ks¢gesnek lÀtom tisztÀzni a sajÀt hozzÀÀllÀsomat
bizonyos alapvetû feminista t´rekv¢sekhez. A feminizmus mÀra igen ellentmondÀsos
gyüjtûfogalommÀ vÀlt, Ãgyhogy a szÀmos rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ definÁciÂnak egyelûre
egyetlen elem¢t ragadom ki. A feminista gondolkodÀs kiindulÂpontja az a felt¢telez¢s,
hogy a nûk elnyomÀst szenvednek, illetve Àrnyaltabban fogalmazva: a nûk ä ÀmbÀr
k¡l´nb´zû m¢rt¢kben ¢s mÂdon ¢s nem mindenki ä m¢g mindig elnyomÀst szenvednek. Ezzel magam is egyet¢rtek, tovÀbbÀ azzal is, hogy sz¡ks¢ges ez ellen k¡zdeni, de
szÀmos egy¢b ebbûl k´vetkezû k¢rd¢sre ä hogy mi ennek az elnyomÀsnak a forrÀsa,
milyen formÀt ´lts´n a k¡zdelem, milyen eredm¢nyek vÀrhatÂk, ¢s lehet-e rem¢nykedni az elnyomÀs v¢gleges megszün¢s¢ben ä alighanem a legt´bb Àltalam ismert feminista szerzû szem¢ben nem kiel¢gÁtû vÀlaszt adn¢k. A mitikus gy´kerek ¢rtelmez¢si
lehetûs¢geit vizsgÀlva ezekre a k¢rd¢sekre sz¡ks¢gszerüen visszat¢rek majd.
A jelk¢pesen f¢rfi ¢s a jelk¢pesen nûi k¡l´nf¢le k¢pzetei nemcsak az eurÂpai, hanem a
vilÀg minden tÀrsadalmÀnak mitikus gondolkodÀsÀban megjelentek. EurÂpai kultÃrÀnkban e folyamatban nagy szerepe volt a teremt¢s ¢s a bünbees¢s Âsz´vets¢gi t´rt¢neteinek, melyeket r¢szben joggal tartanak az eurÂpai patriarchalizmus, illetve f¢rfiuralom fû mitikus gy´ker¢nek. Northrop Frye szerint a teremt¢s mÀsodik (jahvista)
elbesz¢l¢se vezeti be àazt a rendkÁv¡l ´sszetett ¢s gy´trû probl¢mÀt, hogy mÀs a nemek jelk¢pes
¢s mÀs a testi identitÀsaÊ (IH, 240.). A GENEZIS-ben talÀlhatÂ mitikus mintÀhoz valÂ hozzÀÀllÀs k¡l´nb´zû formÀit az alÀbbiakban aszerint prÂbÀljuk tetten ¢rni, hogy mik¢ppen gondolkodnak k¢pviselûi a jelk¢pesen f¢rfi ¢s a jelk¢pesen nûi, illetve a valÂsÀgos f¢rfi
¢s a valÂsÀgos nû viszonyÀrÂl.
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1. A mÁtosz àb´rt´n¢benÊ
Az elsû lehets¢ges hozzÀÀllÀs a GENEZIS-beli minta segÁts¢g¢vel szentesÁteni a f¢rfiuralmat, amint azt a hagyomÀnyos kereszt¢ny teolÂgia ÀltalÀban eredm¢nyezte. Ez a
gondolkodÀs figyelmen kÁv¡l hagyja Frye figyelmeztet¢s¢t, miszerint nagy az elt¢r¢s
a jelk¢pes, illetve a testi, individuÀlis identitÀs k´z´tt, s Ágy elûszeretettel azonosÁtja a
jelk¢pesen nûit a valÂsÀgos nûvel, ezÀltal a sztereotÁpiÀk b´rt´n¢be zÀrva az egy¢nt.
Nem v¢letlen, hogy ez a jelens¢g mindenekelûtt a premodern tÀrsadalmakra jellemzû.
Az emberi hÀzassÀg ä Árja Mircea Eliade mitikus szimbÂlumokat elemzû jelentûs müv¢ben (A SZENT °S A PROFçN)3 ä a kozmikus hierogÀmia utÀnzÀsa. Mind a f¢rfi, mind
a nû mintegy kozmikus miszt¢riumjÀt¢kban jÀtssza el, adja elû jelk¢pes nemis¢g¢t, az
¢gi Isten ¢s a F´ldanya egyes¡l¢s¢t. Eliade k´nyv¢ben mindv¢gig a premodern, szakrÀlis ¢letfelfogÀst ¢s a modern ember ki¡resedett, profanizÀlt vilÀgÀt ÀllÁtja szembe.
A modern, profÀn ember elveszÁtette kapcsolatÀt a mitikus mintÀkkal, ¢lete deszakralizÀlt, spirituÀlis ¢rtelemben l¢g¡res t¢rben jÀtszÂdik. Ezzel szemben a premodern vallÀsos ember szÀmÀra a mÁtosz fûfunkciÂja, hogy àmegadja minden rÁtus ¢s minden l¢nyeges
emberi t¢nyked¢s p¢ldaadÂ modellj¢tÊ. EzÀltal a vallÀsos ember az emberi l¢tmÂd hatÀrainak Àtl¢p¢s¢re t´rekszik, telÁtett, transzcendens irÀnyban nyitott az ¢lete. RendkÁv¡l
meggyûzû, ahogyan Eliade a modern, àvallÀs n¢lk¡liÊ ember ¢let¢nek sivÀrsÀgÀt ecseteli, Àm azt sem hagyhatjuk figyelmen kÁv¡l, hogy a mitikus gondolkodÀsban az emberi szem¢lyis¢g egyedis¢ge ¢s kibontakozÀsÀnak lehetûs¢ge valÂban elsikkad. T¢mÀnk, a f¢rfi-nû k¢rd¢s tekintet¢ben Mircea Eliade a mÁtosztalanÁtÀs ¢s a deszakralizÀciÂ vesz¢lyeire figyelmeztet benn¡nket, ugyanakkor a feminista elm¢letek a mitikus
vilÀglÀtÀs korlÀtaira, statikus ¢s elfojtÂ voltÀra mutatnak rÀ. Nem v¢letlen azonban,
hogy Eliade keveset foglalkozik a zsidÂ-kereszt¢ny hagyomÀnnyal (ez¢rt t´bben bÁrÀltÀk is),4 amikor pedig igen, akkor jelentûs elt¢r¢seket mutat ki az Àltala feltÀrt mitikus
vilÀglÀtÀssal. An¢lk¡l, hogy e k¡l´nbs¢gekre itt kit¢rn¢nk, csak annyit jegyz¡nk meg,
hogy a kereszt¢ny hagyomÀny jÂt¢kony fesz¡lts¢gben egyesÁti a szakrÀlis, transzcendens ¢rtelemben telÁtett ¢letlÀtÀst, valamint az egy¢n, az egy¢nis¢g s Ágy a nû ¢s a f¢rfi
felszabadÁtÀsÀnak, felszabadulÀsÀnak ¢s kiteljesedett ¢let¢nek lehetûs¢g¢t. A modernitÀs kereszt¢ny gy´kerei vitathatatlanok, olyannyira, hogy minden modern, vilÀgi
felszabadÁtÂ mozgalom, bele¢rtve a marxizmust ¢s a feminizmust is, kereszt¢ny àeretneks¢gnekÊ tekinthetû. °ppen az elûbb emlÁtett k¢t v¢glet ä azaz a mitikus merevs¢g
¢s a mÁtosztalan ¡ress¢g ä elker¡l¢se v¢gett fordulunk majd a kereszt¢ny hagyomÀnyhoz Northrop Frye tolmÀcsolÀsÀban, elûbb azonban vegy¡k szÀmba a mÀsik àsz¢lsûs¢gÊ-et, azt a t´rekv¢st, mely a nûi ¢s a f¢rfi egy¢neket teljess¢ggel el kÁvÀnja szakÁtani
a jelk¢pesen nûi ¢s a jelk¢pesen f¢rfi tartalomtÂl.
2. MÁtosztalanÁtÀs: a feminista mozgalom
MÀra mÀr kezd ÀltalÀnossÀ vÀlni a feminista mozgalom hÀrom generÀciÂjÀnak, illetve
fÀzisÀnak megk¡l´nb´ztet¢se,5 azzal a megszorÁtÀssal, hogy bÀr ezek idûben is egymÀsra k´vetkeznek, napjainkban ä s ez k¡l´n´sen jellemzû az ezredv¢gre ä valamennyi
jelen van, ¢s k´lcs´n´sen hat egymÀsra. A mozgalom t´rt¢net¢t vizsgÀlva Ãgy tünik,
elker¡lhetetlen a vissza-visszat¢r¢s a mÁtoszi struktÃrÀkhoz, nevezz¡k ezt akÀr legitimÀciÂs k¢nyszernek Lyotard-ral szÂlva, akÀr alapvetû ¢s kiirthatatlan emberi sz¡ks¢gletnek (amennyiben Frye nyomÀn azt felt¢telezz¡k, hogy a mÁtoszok s a belûl¡k
kifejlûdû irodalom gy´ker¢ben az elsûdleges emberi ¢rdekeket ä ¢let, boldogsÀg,
eg¢szs¢g, szabadsÀg ä talÀljuk, m¢g ha k¢sûbb a mÁtoszbÂl mitolÂgia, majd ideolÂgia
vÀlt is [IH, 71.]).
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A feminizmus elsû fÀzisa egy¢rtelmüen a modern, forradalmi gondolkodÀs term¢ke, annak egyik utolsÂ gy¡m´lcse annyiban, amennyiben a szabadsÀg, az igazsÀgossÀg
¢s az emberi egyenlûs¢g nev¢ben megtette a hierarchikus, merev vilÀgrend, az alÀf´l¢rendelts¢gi viszonyok sz¢trobbantÀsÀhoz sz¡ks¢ges utolsÂ l¢p¢st, vagyis megk¢rdûjelezte a tÀrsadalom legeslegkisebb egys¢g¢ben, a f¢rfi-nû kapcsolatban fennmaradt, a GENEZIS-beli mintÀbÂl eredeztethetû hierarchia jogosultsÀgÀt.6 Egyenlû jogok¢rt folytatott k¡zdelm¢ben a nûk ¢s a f¢rfiak emberi egyenlûs¢g¢re hivatkozott, s ezzel a kereszt¢nys¢g hagyomÀnyos narratÁvÀitÂl valÂ elszakadÀs modern folyamatÀnak
egyik csÃcspontjÀt k¢pezte. K¢sûbb azonban Ãjfent a k¡l´nb´zûs¢g, a nûi sajÀtossÀg
(specificitÀs) egy mÀs mÂdon t´rt¢nû hangsÃlyozÀsa ker¡lt elût¢rbe. °rdekes, hogy
mÁg Toril Moi ezt a politikai c¢lok el¢r¢s¢hez sz¡ks¢ges taktikai l¢p¢sk¢nt jellemzi (tÀrsadalmi ¢rtelemben a nûk mint nûk ker¡ltek hÀtrÀnyos helyzetbe, tehÀt ahhoz, hogy
ezt artikulÀlni lehessen a nûk felszabadÁtÀsa ¢rdek¢ben, sz¡ks¢ges a nûket mint csoportot definiÀlni ¢s sajÀtos nûi ¢rt¢k¡ket hangsÃlyozni),7 Julia Kristeva ezt a jelens¢get
mÀr a mÀsodik fÀzisba sorolja. írÀsÀbÂl az der¡l ki, hogy mihelyt Ãjra elût¢rbe ker¡l
a difference ¢s a nûi specificitÀs, megfogalmazÀsÀhoz ism¢t az archetÁpusokhoz kell
nyÃlni ¢s a kollektÁv eml¢kezetben kutatni. A mÀsodik generÀciÂ tagjait a nûi pszich¢
sajÀtossÀgai ¢s ezek szimbolikus kifejezûd¢sei foglalkoztatjÀk, a nûi identitÀs megragadÀsÀnak Ãj lehetûs¢geit firtatjÀk.8 Kristeva jÂl lÀtja, hogy inn¢t k¢t irÀnyba lehets¢ges tovÀbbmenni, s ezek k´z¡l az elsû nyilvÀnvalÂ vesz¢lyeket rejt magÀban. A nûis¢g
jelk¢pes kifejez¢s¢re valÂ t´rekv¢s elûbb-utÂbb vallÀsi jelleget ´lt, figyelmeztet. A nûmozgalmat civilizÀciÂnk vallÀsi vÀlsÀgÀnak ´sszef¡gg¢s¢ben ¢rtelmezi, rÀmutatva arra
a vesz¢lyre, hogy amennyiben egy àÃjÊ, de valÂjÀban az ûsi matriarchÀlis hiedelmekhez visszanyÃlÂ vallÀs nev¢ben a hagyomÀnyos patriarchÀlis hierarchia a visszÀjÀra
fordulhat, a nûuralom mint kilÀtÀs is fenyegetûv¢ vÀlhat. Ez pedig nemhogy az erûszak ¢s az agressziÂ megsz¡ntet¢s¢t, hanem inkÀbb Ãjratermelûd¢s¢t eredm¢nyezi,
amint ezt a nûi terrorizmus is mutatja. A patriarchÀlis mÁtosz elutasÁtÀsa ily mÂdon
nem felt¢tlen¡l felszabadulÀshoz, hanem egy matriarchÀlis mÁtosz fel¢leszt¢s¢hez,
majd Ãjabb ideolÂgiÀhoz, Ãj vallÀshoz vezet.9
Kristeva egy harmadik utat javasol, melynek k¢pviselûi mÀr a feminizmus posztmodern generÀciÂjÀt alkotjÀk (nem mintha nem ¢szleln¢nek sokan ´sszef¢rhetetlens¢geket a feminizmus ¢s a posztmodern k´z´tt). çm annyiban mindenk¢ppen jogosnak tünik a cÁmke, amennyiben a harmadik generÀciÂ teoretikusainak gondolkodÀsa
(Julia Kristeva, H¢lene Cixous) nagyban Derrida dekonstrukcionizmusÀra tÀmaszkodik. çllÀspontjukat Ãgy lehetne ´sszefoglalni, hogy a feminizmus addig nem szabadul
meg az àinverz szexizmusÊ vesz¢ly¢tûl, ameddig nem szabadul meg magÀtÂl a f¢rfi-nû
polaritÀstÂl vagy ä dekonstrukciÂs terminolÂgiÀval ¢lve ä binÀris oppozÁciÂtÂl. AmÁg
v¢gk¢pp el nem bÀnunk a mitikus mintÀval (f¢rfivÀ ¢s nûv¢ teremtette ûket, 1MñZ 1,27),
Ãj meg Ãj metaforÀk bontakoznak ki belûle, melyek szimbÂlummÀ n´vekedve Ãjfent
az elnyomÀs eszk´zeiv¢ vÀlnak.
ögy tünik azonban, hogy a f¢rfi-nû oppozÁciÂ àlebontÀsÀnakÊ kÁs¢rlete korÀntsem
probl¢mamentes. Elûsz´r is a feminizmus politikai vet¡lete irÀnt tovÀbbra is elk´telezett teoretikusok (Toril Moi, Patricia Waugh) ¢rthetûen aggÂdnak, hogy a feminizmus idû elûtt elt´rli sajÀt magÀt, mielûtt m¢g ellenfel¢vel v¢gezne.10 A politikai k¡zdelem szempontjÀbÂl tovÀbbÀ mind a szem¢lyes identitÀs, mind a valÂsÀgos emberi
szubjektum (gondolkodÂ, besz¢lû, cselekvû Àgens, Kristeva) felt¢telez¢se elengedhetetlen, mÀrpedig mindezek a f¢rfi-nû binÀris oppozÁciÂval egy¡tt beker¡lnek a dekonstrukciÂ bonck¢se alÀ.
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De m¢g ha mindezekrûl lemondunk is, mintha magÀnak a dekonstrukciÂs folyamatnak a àmell¢kterm¢kek¢ntÊ is elûlopÂzna àa femininÊ valamif¢le Ãjabb metaforÀja,
amint erre ¢leslÀtÂan rÀmutatott Toril Moi,11 Alice Jardine àgin¢zisÊ-elm¢let¢t kritizÀlva. Jardine a nyugati metafizikus filozÂfiai hagyomÀnyt a F¢rfi igazsÀgkeres¢sek¢nt
jellemzi, amely az IgazsÀg leleplez¢s¢re, fogalmi rendszerekben valÂ megragadÀsÀra
t´rekszik. Deleuze ¢s Derrida Àltal ihletve Jardine a fogalmi struktÃrÀkkal az à¢letetÊ,
az uralommal (azaz az igazsÀg birtoklÀsÀval) a ànem uralmatÊ szegezi szembe. Az àigazÊ
mindig megsz´kik a kez¡nk alÂl, lepelbe burkolÂzik: ez a ànûÊ, s az elk¡l´nb´zûd¢snek (mert hiszen nyilvÀnvalÂ Derrida gondolatÀnak Àtv¢tele) ez a folyamata a àgin¢zisÊ. A ànûÊ, a àgin¢zisÊ ebben az ¢rtelemben a modernitÀsban a szubjektum, a dialektika ¢s az igazsÀg eltün¢se nyomÀn keletkezett ürt hivatott bet´lteni.12 NyilvÀnvalÂ
ebben a gondolatmenetben az Ãj feminin metafora megjelen¢se, ¢s nem meglepû Patricia Waugh bÁrÀlata sem, aki ´sszefoglalÂ jelleggel hivatkozik a posztmodern feminitÀsfogalmakra, ¢s megjegyzi, hogy e ànyelvileg nem megragadhatÂ mÀssÀg valÂjÀban a szent
t¢r hatÀsos ÃjrafogalmazÀsaÊ.13 A kritikusok szerint az Ãj metafora ugyanÃgy elvonatkoztat a hÃs-v¢r nûi egy¢ntûl, s ezÀltal a patriarchalizmus jelk¢prendszer¢nek r¢szek¢nt az elnyomÀst szolgÀlhatja.
MÁg tehÀt a legt´bb feminista fenntartja az ÀltalÀnos definÁciÂk sz¡ks¢gess¢g¢t, mihelyt ezek megjelennek, Ãjratermelik a f¢rfi-nû polaritÀs metaforÀit, amelyeket a politikailag elk´telezett feminizmus fenyegetûnek ¢rt¢kel a nûkre n¢zve. MÁg Kristeva
kÁs¢rlete tünik a legelfogadhatÂbbnak (Toril Moi szerint is),14 aki, elutasÁtvÀn a nûis¢g
esszenciÀlis definÁciÂjÀnak mindenfajta kÁs¢rlet¢t, àpozicionÀlisÊ, azaz helyzeti definÁciÂt ad: a nûis¢g az, amelyet a patriarchÀlis szimbolikus rend a peremre k¢nyszerÁt
(marginalizÀl). çm ezzel a prÂbÀlkozÀssal szemben is fel lehet hozni szÀmos ellenvet¢st:
az elsû az, hogy vajon ha a posztstrukturalista gondolkodÀsmÂdra tÀmaszkodunk, akkor besz¢lhet¡nk-e egyÀltalÀn k´z¢ppontrÂl ¢s peremrûl, hiszen ¢ppens¢ggel a k´z¢ppont hiÀnya a posztstrukturalista gondolkodÀs egyik alapeleme, ¢s ha nincs k´z¢ppont, akkor nincs perem sem; mÀsodszor, amennyiben k´z¢ppont-perem kontextusÀban besz¢l¡nk a nûkrûl, akkor mihelyt ûket elmozdÁtottuk a peremrûl, valaki mÀs
vagy valamilyen mÀs csoport ker¡l oda. V¢gsû soron a k´z¢ppont-perem is csak egy
a binÀris oppozÁciÂk sorÀban, amelyet a posztstrukturalizmus t´r´lni kÁvÀn. MÀs szemsz´gbûl pedig a k´z¢ppont-perem olyan metafora, amely valÂban meghatÀrozta a f¢rfi-nû k¢rd¢st a nyugati hagyomÀnyban, ¢s mint Frye rÀmutatott (IH, 260ä262.), a bibliai mitikus-metaforikus vilÀgban kereshetj¡k gy´kereit. Eljutottunk tehÀt arra a pontra, ahol immÀr vilÀgosan lÀtszik, hogy ez a k¢pvilÀg mennyire cs´k´ny´s, ¢s mennyire
m¢lyen gy´kerezik az eurÂpai gondolkodÀsban. Ha tehÀt a jelk¢pesen f¢rfi ¢s a jelk¢pesen nûi kereteibe valÂ bezÀrÀst, illetve a fenti szimbolika ¢s a hÃs-v¢r f¢rfi-nû teljes
sz¢tvÀlasztÀsÀt egyarÀnt igen problematikusnak talÀltuk, n¢zz¡k meg, hogy a hagyomÀnyos keretek nyÃjtanak-e szÀmunkra egy¢b lehetûs¢get, ¢s hogy vajon a hagyomÀnyos metaforÀk tartalmaznak-e a nûkre n¢zve kedvezû elemeket.
3. Northrop Frye ¢s a bibliai szimbolika
Amennyiben a feminizmust modern gy´kerü mozgalomnak tekintj¡k, amely k¢pviseli ¢s sajÀt c¢ljaira fordÁtja a szabadsÀg, a rÀciÂ, az igazsÀg ¢s az autonÂm szubjektivitÀs
eszm¢it,15 annyiban Frye-ban sz´vets¢ges¢re lel, hiszen a kanadai irodalomtudÂs k´ztudottan liberÀlis gondolkodÂ, aki egyik utolsÂ tanulmÀnyÀban Ágy fogalmazza meg
ideÀljait: àAz ¢rett tÀrsadalom... legfûbb rendeltet¢se, hogy tagjainak valÂdi egy¢nis¢g¢t kibon-
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takoztassa. A teljesen ¢rett tÀrsadalomban a hatalmi szerkezet vÀlik az egy¢n funkciÂjÀvÀ, nemi,
osztÀlybeli ¢s faji k¡l´nbs¢g n¢lk¡l, Ãgy, hogy mindenkinek megvan a kellû tere ahhoz, hogy ¢ljen,
szeressen, gondolkodj¢k, alkosson.Ê16 MÁg a modern gondolkodÂk z´me e c¢lokat megvalÂsÁtandÂ igyekezett meglazÁtani az eurÂpai kultÃra forrÀsÀhoz, a B IBLIç-hoz ¢s a bibliai hagyomÀnyhoz k´tûdû szÀlakat, Frye a B IBLIç-ban nem pusztÀn a hatalmi elnyomÀs eszk´z¢t lÀtja (bÀr lehet az), hanem a szabadsÀghoz ¢s az ¢rett emberi ¢lethez vezetû utat is. Ennek fû oka az, hogy gondolkodÀsÀban a mÁtoszokat ¢s a belûle kialakulÂ
irodalmat az elsûdleges emberi ¢rdekekhez kapcsolja, s az í RçS-t, vagyis ä a hagyomÀnyos megnevez¢st hasznÀlva ä az Isten Ig¢j¢t mint ezek elsûdleges forrÀsÀt a k´ltûi
szÂval, a k´ltûi szÂ hatalmÀval rokonÁtja. Frye szerint az eurÂpai irodalmat, nemk¡l´nben a gondolkodÀs elvontabb formÀit ma is ¢s mindig ugyanaz az ûsi k¢pvilÀg tÀplÀlja, s ez nem korlÀt, hanem kimerÁthetetlen adottsÀg. A mÁtoszokbÂl lehet mitolÂgiÀt,
majd ideolÂgiÀt (patriarchÀlis ideolÂgiÀt is) csinÀlni, Àm a mÁtosz maga, illetve a k´ltûi
szÂ maga tovÀbbra is a szabadsÀg forrÀsa marad. UgyanÁgy viszonyul egymÀshoz Frye
gondolkodÀsÀban a hit ¢s a vallÀs: az analÂgiÀban a hitnek az irodalom, a po¢tika, az
ideolÂgiÀnak pedig a vallÀs felel meg, s e kettû mindk¢t t¢ren ÀllandÂan fesz¡lts¢gben
marad egymÀssal.
Frye a posztmodern elm¢letekkel erûteljesen kritikus dialÂgust folytat, Àm eg¢szen
mÀs szemsz´gbûl, mint a feministÀk. Egy ponton kritikÀjuk m¢gis k´z´s nevezûre hozhatÂ: m¢gpedig a totalitÀs k¢rd¢s¢ben. Amint Lyotard-nak a totalitÀs ellen folytatott
hÀborÃja joggal vÁvta ki szÀmos feminista gondolkodÂ ellenÀllÀsÀt ä hiszen kollektÁv
c¢lokat t¢telezû k¡zdelm¡kben nem mondhatnak le àglobÀlis programjukrÂlÊ, melynek c¢lja v¢gsû soron az egyes¡l¢s minden egy¢b felszabadÁtÂ mozgalommal17 ä, Ãgy
Frye eg¢sz gondolatvilÀga, àk¢pzeleti vilÀgmindens¢geÊ arra a àheurisztikus elûfeltev¢sreÊ
(IH, 14.) alapul, hogy a szavak vilÀgÀban valamif¢le koherencia, rend ¢rv¢nyes¡l, ¢s
ezt a globÀlis rendet tanulmÀnyozza mind a BIBLIç-ban, mind pedig a belûle kibontakozÂ irodalmi univerzumban. UniverzÀlis kategÂriÀi nem f¢rnek ´ssze a posztmodern t´redezetts¢ggel, liberÀlis eszm¢nyei viszont kapcsolatba hozhatÂk a modern
gy´kerekhez ragaszkodÂ feminista gondolkodÀssal.
Az alÀbbiakban azt vizsgÀlom, mennyiben indokolt Frye t¢zise, miszerint a patriarchÀlis nûlÀtÀs csupÀn egy (Frye szerint àûr¡ltÊ Àga, IH, 262.) a bibliai hagyomÀnynak,
miben Àll a mÀsik, bÃvÂpatakszerü rejtett vonulat (IH, 238.), mennyiben gy´kerezik
az szervesen a bibliai hagyomÀnyban, ¢s milyen kapcsolatban Àll a modern emancipÀciÂ
gondolatÀval. Frye müveit Àthatja az ideolÂgiai eredetü elnyomÀs irÀnti ellenszenve ¢s
kritikus szelleme, ¢s AZ I GE HATALMA cÁmü tanulmÀny K ERT cÁmü hatodik fejezet¢ben,
ahol a legalaposabban elemzi a bibliai hagyomÀny nûi ¢s f¢rfiszimbÂlumait, k´z¢ppontba helyezi azt a k¢rd¢st, hogy mi k´ze a szimbÂlumoknak az elnyomÀshoz. ArrÂl van
szÂ, hogy àegyebek mellett a nemis¢g elsûdleges ¢rdek¢n18 nyugvÂ k´ltûi ¢s metaforikus szerkezet
mennyiben t¢r el a belûle kialakÁtott ideolÂgiai-hatalmi formÀtÂlÊ (IH, 248.).
Northrop Frye eredendûen pozitÁv adottsÀgnak tekinti a bibliai k¢pvilÀg jelenl¢t¢t
a nyugati kultÃrÀban (àA nemi elûÁt¢let bizonyosan visszafordÁthatÂ, ami az irodalmi k¢pek
t´rt¢net¢rûl nem mondhatÂ elÊ, IH, 251.), Ágy hÀt, ha adottnak vessz¡k az elnyomottak
irÀnti rokonszenv¢t, illetve a nyugati irodalmi hagyomÀnynak valÂ elk´telezûd¢s¢t,
¢rthetû az a t´rekv¢se, hogy kimutassa a k´ltûi-metaforikus szerkezet elt¢r¢s¢t az ideolÂgiai-hatalmi formÀtÂl. A K ERT-ben (IH, 237ä283.) tehÀt k¢tf¢le hagyomÀny l¢tez¢se
mellett ¢rvel, ¢s a nem patriarchÀlis vonulat igazolÀsÀra t´bbek k´z´tt a bibliai f¢rfi-nû
k¢pnek azon elemeire mutat rÀ, amelyeket konzervatÁv protestÀns teolÂgusok is gyak-
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ran felhoznak abb¢li tisztess¢ges igyekezet¡kben, hogy valamennyire tisztÀzzÀk a bibliai hagyomÀnyt a feminizmus vÀdjai alÂl. Ezek az ¢rvek ma mÀr ismertek ¢s nem tÃl
szÀmosak: a patriarchÀlis tÀrsadalom nem a Teremtû eredeti elgondolÀsa, hanem a
bünbees¢s k´vetkezm¢nye (IH, 241.),19 valamint hogy J¢zus àkapcsolata a nûkkel, kora
¢s orszÀga kultÃrÀjÀhoz k¢pest, feltünûen felvilÀgosultÊ (IH, 252.). Azt sem csupÀn Frye
emelte ki, hogy °va a jahvista elbesz¢l¢sben a teremt¢s v¢gsû ¢s egyben csÃcspontja
(IH, 240.). Ezekn¢l sokkal inkÀbb szÀmot tarthatnak ¢rdeklûd¢s¡nkre Frye sajÀt fejteget¢sei a k¢tÀgÃ hagyomÀnyrÂl. Kritikusi beÀllÁtottsÀga ¢s a feminista irodalomkritika k´z´tt alapvetû k¡l´nbs¢g az, hogy Frye nem hajlandÂ az irodalmi univerzum
vizsgÀlatÀt alÀrendelni bÀrmilyen mÀs szempontnak, mÁg a feminista kritika nyÁltan
politikai c¢loknak rendelûdik alÀ, legalÀbbis egyes szerzûk szerint.20 Ennek ellen¢re
Frye megjegyz¢sei, amint arra fentebb utaltam, megvilÀgÁthatjÀk a k¢rd¢s irodalmi,
politikai, illetve spirituÀlis vagy vallÀsi vet¡leteit, hiszen a B IBLIA tanulmÀnyozÂja nehezen vonhatja ki magÀt minde k¢rd¢sek alÂl.
JÂllehet Frye-nak mindk¢t B IBLIç-rÂl szÂlÂ k´nyv¢ben jÂcskÀn talÀlunk olyan eszmefuttatÀsokat (ideolÂgiÀrÂl, hatalomrÂl, f¢rfihatalomrÂl, szabadsÀgrÂl ¢s elnyomÀsrÂl), amelynek politikai vet¡letei nyilvÀnvalÂk, û az irodalmi univerzumon bel¡l, illetve annak analÂgiÀs pÀrjÀn ä a lelki-metaforikus univerzumon ä bel¡l mozog. MÀs
ter¡leteket csak annyiban ¢rint, amennyiben tanulmÀnyÀnak e fû tÀrgyÀt megvilÀgÁtjÀk. így ebben a k¢rd¢sben is, mivel ût a hagyomÀny àmitikusÊ Àga ¢rdekli, nem pedig
az ideologikus (IH, 238.), a patriarchalizmus k¢pzeteinek megd´nt¢s¢vel aktÁvan nem
foglalkozik: àA legb´lcsebb eljÀrÀs, ha az ilyen hagyomÀnyt hagyjuk megk´v¡lni.Ê Ez a megjegyz¢s egy¢bk¢nt nem ¢ppen szerencs¢s, hiszen ahhoz joga van, hogy a k¢rd¢st mÀs
Ãton k´vesse v¢gig, azonban szÀmÀra is nyilvÀnvalÂ kell legyen, hogy az ilyen hagyomÀny nem fog magÀtÂl megk´v¡lni. MÀrpedig bÀrmilyen elnyomott csoport felszabadÁtÀsÀt c¢lul tüzû aktÁv munkÀlkodÀst (legyen az elm¢leti vagy gyakorlati jellegü)
Frye bizonyÀra nem ellenzi. AnnÀl is inkÀbb, hiszen a t´rt¢nelem szÀmos felszabadÁtÂ
mozgalma (p¢ldÀul a Wilberforce Àltal kezdem¢nyezett rabszolga-felszabadÁtÀs) a demokratikus protestÀns ¢rz¡letbûl (vagyis pontosan a Frye Àltal k¢pviselt kereszt¢ny
lÀtÀsmÂdbÂl) tÀplÀlkozott. Ugyanakkor jelen fejteget¢sekbûl talÀn ¢ppen az k´vetkezik, hogy Frye elm¢leti munkÀssÀgÀval igenis hozzÀjÀrult e hagyomÀny megk´v¡l¢s¢nek siettet¢s¢hez. Az t¢ny, hogy a feminista szerzûk mÀsk¢pp k¢pzelik ennek mÂdjÀt,
¢s mÀshogy ÀlmodjÀk meg az elnyomÀs- ¢s erûszakmentes vilÀg bek´vetkezt¢t, ahol
majd b¢ke ¢s igazsÀgossÀg uralkodik. à...a patriarchÀlis uralom idûvel megfordul, de nem
matriarchÀtus lesz belûle, hanem olyan tÀrsadalom, ahol a szeretetben mindenki egyenlûÊ, Árja Frye
(IH, 269.), de ez a lÀtomÀsban megid¢zett Ãj tÀrsadalom kev¢ss¢ tekinthetû az emberi
t´rt¢nelem v¢gsû ÀllomÀsÀnak, annÀl inkÀbb az Isten orszÀga spirituÀlis-eszkhatologikus rem¢nys¢g¢nek. Egy negatÁv hagyomÀny megk´v¡l¢se azonban csupÀn t´rt¢nelmi folyamatk¢nt k¢pzelhetû el, m¢g ha ez ¢ppoly illuzÂrikusnak tünik is, mint a transzcendens dimenziÂ kik¡sz´b´l¢s¢vel a kereszt¢ny eszkhatologikus rem¢nys¢g.
Frye elemz¢s¢ben a jahvista elbesz¢l¢s k´zponti metaforÀja a nû (test) ¢s a kert (term¢szet) azonossÀga. Ez a nûi szimbÂlum aztÀn sorozatosan Àtalakul: kezdve az °va
elûtti kerttel, mely a jelk¢pesen hÁmnemü çdÀmhoz k¢pest jelk¢pesen nûnemü, maga
az anyaterm¢szet. Ez aztÀn (mÀs mÁtoszokban megfiatalodÀs Àltal) itt àk¡l´nleges teremt¢s ÀltalÊ Àtalakul menyasszonnyÀ. A GENEZIS-beli ¢den ¢s °va, azaz a paradicsom
¢s a nûi test metaforikusan azonos, ebbûl fakad a mitolÂgiÀban a szüz nûk ¢s az eszm¢nyi term¢szet bensûs¢ges kapcsolatÀnak a t¢mÀja.
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A mÀsik k´zponti metafora a f¢rfi ¢s a nû egyes¡l¢se, amelyet mint àelsûdleges ¢rdeketÊ a mitikus k¢pek koncentrikus k´r´kk¢nt vesznek k´r¡l. így az, mint az emberi
tapasztalat egyik alapeleme, teljess¢ggel pozitÁv, mindenf¢le beteljesed¢snek mitikus
mintÀja. A szerelmi egyes¡l¢s metaforÀjÀnak narratÁv kibomlÀsÀban is megfigyelhetj¡k a K ETTýS TºK¹R-ben r¢szletesen elemzett U alakÃ elbesz¢lûi szerkezetet (KT, 285ä
291.), vagyis hogy az aposztÀziÀt v¢szes m¢lypont, majd szabadulÀs ¢s felemelked¢s
k´veti. Az U betü felsû szÀrÀnak az ¢deni zavartalan boldogsÀg felel meg f¢rfi ¢s nû
k´z´tt, az alÀszÀllÀs a bünbees¢s, azaz harmonikus kapcsolatuk ´sszezavarodÀsa, s a
felemelked¢s (az U mÀsik szÀra) a mennyei boldogÁtÂ egyes¡l¢s (a jelk¢pesen hÁmnemü) Isten ¢s (a jelk¢pesen nûnemü) ember k´z´tt az idûk v¢g¢n. Ebben a k´nyv¢ben
ugyanerre a mozgÀsra a l¢tra k¢p¢t (axis mundi) alkalmazza Frye, a fenti vilÀgbÂl a
lenti vilÀgba valÂ alÀszÀllÀsrÂl, majd az ÃjbÂli felemelked¢srûl, Ãjraegyes¡l¢srûl besz¢l
ä a szerelem r¢v¢n.
N¢zz¡k meg elûsz´r a pozitÁv pÂlust, a szerelmi egyes¡l¢s metaforÀjÀt. Nem szabad
elfeledkezn¡nk arrÂl, hogy Frye szimbolikusan ¢s metaforikusan gondolkodik. Itt sem
arrÂl van tehÀt szÂ, hogy a B IBLIA hagyomÀnyos megvÀltÀs-gondolatk´r¢t felrÃgja,
¢s platonista-romantikus gondolattal helyettesÁti, mondvÀn, a szerelem jelenti a megvÀltÀst ¢s a beteljes¡l¢st. InkÀbb arrÂl, hogy Isten ¢s ember v¢gsû egyes¡l¢se az û mitikus univerzumÀban a legk¡lsû k´r, mivel elemz¢s¢t az elemi emberi ¢rdekekkel (ebben az esetben a nemis¢ggel) kezdi, ez alkotja a belsû magot, erre ¢p¡l rÀ a metaforikus
azonossÀgok univerzuma (àa lelki szerelem az erotikusbÂl n´vekszik ki, ¢s nem menek¡l elûleÊ,
IH, 279.). Az egyes¡l¢st kifejezû, koncentrikus k´r´kben kiterjedû metaforaegy¡ttesnek egyik legjobb p¢ldÀja az ° NEKEK °NEKE, amelyet szÂ szerinti ¢rtelm¢n tÃll¢pve
(egy vid¢ki fiatal pÀr menyegzûje) lehet Ãgy ¢rtelmezni, hogy àa kirÀly [Salamon] szertartÀsosan ´sszehÀzasodik tulajdon f´ldj¢vel, melyet jegyese szem¢lyesÁt megÊ (IH, 246.), majd
tovÀbb finomÁtva a kiterjeszt¢st, a vers àimmÀr Jehova szeretet¢t jelk¢pezi a nûk¢nt megszem¢lyesÁtett SekinÀja vagy jelenl¢te irÀnt, melybe maga IzrÀel is beletartozikÊ. V¢g¡l pedig a
kereszt¢ny felfogÀsban àa k´ltem¢ny szimbolikusan leÁrja Krisztus szerelm¢t n¢pe vagy egyhÀza
irÀntÊ (IH, 247.). A k´ltûk k¢sûbb is v¢gig megûrzik a menyasszony teste ¢s a kert metaforikus azonossÀgÀt, s Ágy a szerelmet a megÃjult ä szimbolikusan nûnemü ä term¢szet lÀtomÀsÀval tÀrsÁtjÀk (IH, 248.).
A nûalak maga is bejÀrja az U alakÃ pÀlyÀt. Az U csÃcsa a bünbe nem esett °va, aki
metaforikusan azonos az ¢den kertj¢vel. A m¢lyponton a nû a bünbees¢st kezdem¢nyezû °va, majd a csÃcsponton Szüz MÀriÀt, a mÀsodik °vÀt talÀljuk, aki a megvÀltÂnak ¢letet adva elhozza az emberis¢g megvÀltÀsÀt. Mindek´zben, amint erre utaltam,
a nûalak ÀtalakulÀsokon megy kereszt¡l. Az ¢denkert inkÀbb anya (anyaterm¢szet),
olyannyira, hogy a àberekesztettÊ (azaz bünbe m¢g nem esett) kertet az °NEKEK °NEK°-ben a hagyomÀnyos kereszt¢ny tipolÂgia Szüz MÀriÀval azonosÁtja. °va ellenben
mÀr menyasszony, çdÀm menyasszonya; az °NEKEK °NEKE kereszt¢ny ¢rtelmez¢s¢ben pedig Sulamit Krisztus menyasszonya. Ezt Ãgy foglalja ´ssze Frye, hogy a f¢rfi-nûi
k¢peknek v¢gsû soron k¢t vonatkozÀsuk van az ö JSZ¹VETS°G-ben: àaz egyik a szüz anyÀra ¢s J¢zusra mint fiÃra utal, a mÀsik pedig a vûleg¢ny ¢s a menyasszony k¢peireÊ (IH, 254.).
TehÀt m¢g mielûtt sorra venn¢nk n¢hÀny kimondottan feminista szempontot, elsû
nekifutÀsra azt mondhatjuk, hogy e k¢pvilÀgban a pozitÁv elemek jÂval fel¡lmÃljÀk a
negatÁvokat: ugyan a f¢rfibÂl àv¢tetettÊ asszony a bünbees¢s kezdem¢nyezûje, mindez
azonban visszÀjÀra fordul az U felmenû ÀgÀban, hiszen az asszony test¢bûl àv¢tetikÊ a
megvÀltÂ, majd az asszony lesz a megvÀltÂ (az Isten) menyasszonya. Az apokaliptikus
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v¢gkifejletben ´sszet´m´r¡l ez a metafora: a napba ´lt´z´tt asszony Szüz MÀria ¢s
Krisztus menyasszonya egyben (JEL, 12). Frye olyannyira jelentûsnek tartja a B IBLIA
nûszimbÂlumait, hogy az eddigiek ´sszefoglalÀsÀt ironikus megjegyz¢ssel vezeti be,
amely bizonyos rokonszenvet t¡kr´z r¢sz¢rûl a feminista t´rekv¢sek irÀnt: àAnya,
menyasszony, szüz: egyetlen zsinat sem hatÀroz Ãgy, hogy ûk egyazon szubsztancia hÀrom szem¢lye,
¢s hogy az, aki ´sszecser¢li a szem¢lyeket vagy sz¢tvÀlasztja a szubsztanciÀt, az... stb. V¢gt¢re is
csupÀn nûalakok.Ê (IH, 254ä255.) Majd Ágy folytatja: àígy aztÀn, tudtommal, senki nem t´rekedett rÀ tÃlsÀgosan, hogy kritikai nyelven fogalmazza meg a B IBLIA hagyomÀnyosan nûi szimbÂlumait. K´z¡l¡k ezeket prÂbÀltuk itt megvizsgÀlni: a) a nû mint az egyik emberi nem k¢pviselûje,
b) a nû mint az emberis¢g k´z´s k¢pviselûje, c) a nû mint annak jelk¢pe, hogy az emberis¢g megvÀltÀsÀra nem ker¡lhet sor a term¢szettûl elk¡l´nÁtve.Ê
A fentiekkel kapcsolatban mindenk¢pp felvetûdik a k¢rd¢s: hogyan szolgÀlhatja a
nûk felszabadÁtÀsÀt az, hogy a jelk¢pes maszkulinitÀs Krisztushoz, Istenhez, az Ig¢hez,
a jelk¢pes feminitÀs pedig az emberhez mint olyanhoz, illetve az igencsak ambivalens
term¢szethez k´tûdik. Frye valÂban megerûsÁti azt a hagyomÀnyt, hogy az emberis¢g
Istenhez k¢pest nûnemü. Krisztus az egyetlen hÁmnemü: àn¢p¢nek minden ÏlelkeÎ, akÀr
asszony, akÀr f¢rfi, szimbolikusan nûnemü, ¢s ûk alkotjÀk az egyhÀzat, amelyet a JELEN°SEK
K¹NYVE (21,2) a menyasszonnyal azonosÁtÊ (KT, 262ä263.). (Egy¢bk¢nt nem is tehet
mÀst, amennyiben a rÀnk hagyomÀnyozott k¢pvilÀgot elemzi, azaz nem mehet el olyan
messzire, mint egyes feminista teolÂgusok, sohasem fogja p¢ldÀul J¢zust F´ldanyÀnak
nevezni.)21
Amennyiben a vÀlasz¢rt a bibliai hagyomÀnyt faggatjuk, felt¢tlen¡l az Isten ¢s az
ember kapcsolatÀnak t´rt¢net¢bûl kell kiindulnunk. Ebbûl a szempontbÂl pedig igen
fontos, hogy mind a B IBLIA metaforikus-mitikus vilÀgÀban, mind a belûle szÀrmaztatott fogalmi teolÂgiÀban k´zponti szerepet jÀtszik a bün motÁvuma,22 azaz egy alapvetû
t´r¢s az ember ÀllapotÀban ¢s enn¢lfogva kapcsolataiban ä akÀrhogyan ¢rtelmezz¡k
is, mint Frye, aki szerint àjÂ ¢s a rossz tudÀsa nem mÀs, mint a szexuÀlis neurÂzison alapulÂ
elfojtÂ erk´lcsis¢g tudÀsaÊ (IH, 244.), vagy egyszerüen Isten elleni lÀzadÀsnak, mint az
ortodox kereszt¢ny hagyomÀny. Ennek a t´r¢snek a k´vetkezm¢nye a t´rt¢nelem
minden nyomorÃsÀga ¢s elnyomÀsa, kezdve az elsûdleges emberi viszony, a f¢rfi-nû
kapcsolat torzulÀsÀval (àepekedel a te f¢rjed utÀn, û pedig uralkodik rajtadÊ).
A f¢rfi-nû viszony helyreÀllÁtÀsÀt tehÀt nem biztos, hogy az segÁti elû, ha a bibliai
Istenre nûi metaforÀkat erûltet¡nk vagy a judaizmus elûtti vallÀsok istennûit fel¢lesztj¡k, hiszen megvan a vesz¢lye, hogy a hatalmi viszony pusztÀn a visszÀjÀra fordul
(amint erre Julia Kristeva felhÁvta a figyelmet). Ez az¢rt valÂs vesz¢ly, mert bÀr a nû
gyakran vÀlik ÀldozattÀ, az Àldozat is bün´s.23 Elk¢pzelhetû tehÀt, ¢s ezt sugallja nek¡nk
Frye a B IBLIA alapjÀn, hogy inkÀbb a hatalom mibenl¢t¢t sz¡ks¢ges Àt¢rtelmezni. Nem
biztos, hogy az í RçS eg¢sz¢t tekintve ¢rv¢nyes ez a logikai sor: a szimbolikusan hÁmnemü Isten uralkodik a szimbolikusan nûnemü emberen, ennek mintÀjÀra a f¢rfi uralkodik a nûn, ¢s leigÀzza a term¢szetet, tehÀt el kell bÀnni ezzel a szimbolikÀval, ¢s a
hatalmaskodÀs is megszünik. A B IBLIA vilÀgÀban ugyanis az emberi hatalmi vissza¢l¢s
forrÀsa a bün, gyÂgyszere pedig a megvÀltÀs, amely az egy¢nnel kezdûdik, ¢s tÀrsadalmi lÀtomÀssÀ tereb¢lyesedik. Frye-nÀl a bün kimondottan ideolÂgiÀbÂl tÀplÀlkozÂ
hatalmi vissza¢l¢sk¢nt artikulÀlÂdik, a megvÀltÂ folyamatban pedig maga a hatalom
mibenl¢te ¢rt¢kelûdik Àt. Frye szÀmÀra a kereszt¢ny int¢zm¢nyek (egyhÀz) vagy a kereszt¢nys¢g Àltal legitimÀlt int¢zm¢nyek (Àllam, csalÀd) hatalomgyakorlÀsa, minthogy
ideolÂgiÀn alapul, nem megvÀltÂ, felszabadÁtÂ, hanem elnyomÂ jellegü: àEbben a helyzetben Isten, hogy Blake-et id¢zz¡k, a pap ¢s a kirÀly ä no meg, tegy¡k hozzÀ, a patriarchÀlis
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csalÀdfû ä kÁs¢rtet¢v¢ vÀlikÊ (IH, 375.). Ezzel szegezi szembe Krisztus, az Ige (a SzÂ) hatalmÀt, amely paradox mÂdon a hatalomrÂl valÂ lemondÀsban realizÀlÂdik. Ezt a fajta
szelÁd hatalmat (az isteni SzÂ, a k¢r¡gma hatalmÀt) a titÀni vagy teremtû hatalommal
rokonÁtja, a kettû ´sszetett kapcsolatÀt k´nyv¢nek 4. fejezet¢ben elemzi. TehÀt viszszat¢rve az eredeti k¢rd¢shez, ha a f¢rfi az im¢nt definiÀlt krisztusi hatalmat tekinti
mintÀnak, aminthogy erre konkr¢t felszÂlÁtÀs talÀlhatÂ az öJSZ¹VETS°G-ben, az mind
a f¢rfi, mind a nû szÀmÀra csakis felszabadÁtÂ lehet. (àTi f¢rfiak, szeress¢tek feles¢geteket,
mik¢ppen a Krisztus is szerette az egyhÀzat, ¢s ´nmagÀt adta az¢rt.Ê)24 AnnÀl is inkÀbb, hiszen
a f¢rfi-nû viszonyban mint metaforÀban a hatalomnÀl sokkal fontosabb elem az egyes¡l¢s, az azonosulÀs: f¢rfi nûvel, Isten emberrel (lÀsd IH, 255., ahol Frye apokrif iratot id¢z ennek a gondolatnak az alÀtÀmasztÀsÀra).
A hÁmnemü Isten ¢s a nûnemü emberis¢g szimbolikÀja mellett ¢s ahhoz kapcsolÂdva Ãgyszint¢n problematikus a nûnemü term¢szet mÁtosza. SzÀmos feminista elemz¢s kimutatta, hogy a nû azonosÁtÀsa a term¢szettel Ãgyszint¢n a nûk elnyomÀsÀt, a
nûktûl valÂ f¢lelmet tÀplÀlja. A modern gondolkodÀs kedvelt metaforÀja szerint az elme, az ¢rtelem mint maszkulin princÁpium szemben Àll a testtel, illetve a term¢szettel
mint nûi princÁpiummal, ¢s a modern szabadsÀgeszm¢ny szerves r¢sze a tudatos, autonÂm szubjektum kifejlûd¢se azÀltal, hogy az ember legyûzi irracionÀlis szenved¢lyeit, kiemelkedik a term¢szet, az ´szt´n´k vilÀgÀbÂl, az organikus àtesti l¢t sarÀbÂlÊ.25
Ez a szembenÀllÀs gyakran a valÂsÀgos nûk irÀnti ellenszenvben vagy a tûl¡k valÂ f¢lelemben nyilvÀnul meg.26
A feministÀk megalapozott elemz¢s¢t azzal egyensÃlyozhatjuk, ha hozzÀtessz¡k az
ember-term¢szet viszony pozitÁv vonatkozÀsait. E tekintetben elûsz´r az a k¢rd¢s vetûdik fel, jogos-e a kert ¢s a term¢szet azonosÁtÀsa, illetve ´sszemosÀsa Frye fejteget¢seiben. Hiszen a term¢szet a spontaneitÀs, az ember Àltal nem befolyÀsolt n´veked¢s
szÁntere, mÁg a kert mÀr a civilizÀciÂ, a kultÃra term¢ke, mesters¢ges k´rnyezet. Ilyen
¢rtelemben tÀrgyalja a kertmetaforÀt p¢ldÀul a Pannonhalmi Szemle27 àkertÊ-tematikÀjÃ
szÀmÀban megjelent szinte valamennyi tanulmÀny. çm az eddigiekbûl mÀr kider¡lhetett, hogy Frye univerzumÀban ä a bibliai hagyomÀnybÂl k´vetkezûen ä minden
k¢tarcÃ: van egy d¢monikus parÂdiÀja, megvÀltatlan, s´t¢t oldala, ¢s van egy mÀsik
arca is: amit a megvÀltÀs kontextusÀban, a beteljesed¢s irÀnyÀba haladva pillanthatunk meg. így van ez magÀval a nû alakjÀval, de Ágy van a term¢szettel is, amelynek
¢deni, illetve beteljesedett formÀja a kert. Margaret Burgess, egyik feminista kritikusa
Frye szem¢re hÀnyta, hogy negatÁv a hozzÀÀllÀsa a term¢szethez, olyannyira, hogy azt
a halÀllal teszi egyenlûv¢, sût k´vetkezetesen ellens¢gesnek, emberidegennek minûsÁti. à...a megvilÀgosodott tudatnak vagy spiritualitÀsnak, Ãgy v¢lj¡k, inkÀbb az integrÀciÂ, semmint a szeparÀciÂ lÀtomÀsÀra kellene alapoznia, ¢s ahelyett, hogy kizÀrnÀ ¢s tagadnÀ a testet, a
nemis¢get ¢s a nûi princÁpiumot, inkÀbb be kellene azt fogadnia, ¢s igent kellene rÀ mondaniaÊ,
Árja.28 Kenyeres JÀnos ugyan igyekszik tisztÀzni Frye-t a nûelleness¢g vÀdja alÂl, de
azt û is alÀtÀmasztja, hogy Frye irodalomkritikÀjÀban a term¢szet ÀltalÀban gonosz erûk¢nt szerepel.29 Ezzel azonban Frye Àrnyalt term¢szetk¢p¢t û is kiss¢ egyoldalÃan ÀllÁtja be. A term¢szet mint tombolÂ erû csak az ¢rem egyik odala, a àkev¢sb¢ szelÁdÁtett
arcÃ term¢szetÊ (IH, 296.). Ez valÂban jelen van Frye-nÀl (d¢moni parÂdiak¢nt): a term¢szet mint ciklikus k´rforgÀs, ´r´k b´rt´n, amelybe az ember a bünbees¢ssel alÀszÀll;
¢s a term¢szetnek ezt az arcÀt valÂban a bünbees¢s utÀni °va, a femme fatale jelenÁti
meg szimbolikus ¢rtelemben. Ebben az ´sszef¡gg¢sben a term¢szet leigÀzandÂ ter¡let,
a nû pedig szexuÀlisan birtokolhatÂ tÀrgy (IH, 272ä277.).
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Nem szabad azonban megfeledkezn¡nk a term¢szet mÀsik arcÀrÂl, amely Frye szerint nem mÀs, mint àa term¢szet k¡l´n´sen szelÁd vonatkozÀsÀnak a lehetetlens¢gig eszm¢nyÁtett
lÀtomÀsaÊ, m¢gis, teszi hozzÀ, àez ama term¢szet k¢pzeleti magja, amelyet szeretni ¢s Àpolni
kell, ¢s annak a tudatnak a kezdete, hogy a term¢szetet ¢ppoly gonosz dolog kizsÀkmÀnyolni, mint
az embereketÊ (IH, 280.). MÀr ebbûl az id¢zetbûl is kitünik, mennyire abszurd dolog
Frye-t term¢szetelleness¢ggel vÀdolni. Az igaz, hogy mivel Frye valamennyi nagyobb
müv¢t szervezûelvk¢nt hatja Àt az a gondolat, hogy a v¢gsû, paradicsomi lÀtomÀs az
emberi munka gy¡m´lcseihez k´tûdik (pl. KT, 238.), az û szem¢ben a term¢szet eszm¢nyi vagy apokaliptikus lÀtomÀsa àaz ember szÀmÀra ¢rtelmesen ÀtalakÁtott term¢szetÊ. çm
ez nem valamif¢le mesters¢ges, civilizÀlt t¢r, hanem a term¢kenys¢gnek, az ¢letnek
zavartalanul ÀradÂ forrÀsa, azaz nem mÀs, mint a helyreÀllÁtott ¢den (lÀsd U alakÃ
mozgÀs), vagyis a kert. MÀrpedig Frye biblia¢rtelmez¢s¢ben, mint lÀttuk, a nû a kerttel, tehÀt a term¢szet pozitÁv, szeretni valÂ arcÀval azonosul. A B IBLIA menyasszonykert metaforÀja a term¢szetet a szeretettel tÀrsÁtja, s ez¢rt, Árja Frye, àaligha hiszem, hogy
a nûk ¢s a k´rnyezet k¢rd¢se v¢letlen¡l ker¡lt nagyjÀbÂl egyszerre a tÀrsadalmi gondolkodÀs elûter¢beÊ (Dorothy Dinnerstein szerint pedig kifejezetten egy¡ttesen). Ezzel a szeretethez
mint a szem¢lyes viszonyok kulcsÀhoz, az Ãjsz´vets¢gi apokaliptikus vÁziÂ szerint az
egyetlen rem¢nyhez ¢rkezt¡nk.
A bibliai hagyomÀnyban a szeretetnek (az Isten¢nek ¢s az ember¢nek) egyik fontos
eleme a lehajlÀs az elnyomotthoz, a szeg¢nyhez ¢s az idegenhez, sût a vel¡k valÂ azonosulÀs. T´bbek k´z´tt ebben gy´kerezik a kereszt¢ny hagyomÀny forradalmi arculata, mintegy a bibliai patriarchalizmus ellenpontjak¢nt. Frye ebben a k¢rd¢sben elsûsorban Ruth t´rt¢net¢t hozza fel p¢ldak¢nt, amelyben k¡l´n´s hangsÃlyt kap a zsidÂ-kereszt¢ny hagyomÀnynak az a tendenciÀja, amelyben àa nû k¢pe kisz¢lesedik egyfajta
proletariÀtussÀ, ÀllandÂ, folytonos kiszolgÀltatottsÀgban tartott, az ellens¢ges vilÀgban a szabadulÀst vÀrÂ emberis¢gg¢: egyszÂval IzrÀell¢, mely v¢g¡l megszabadul EgyiptomtÂlÊ (IH, 264ä
269.). Ruth, azaz a nû, az ´zvegyasszony szem¢ly¢ben ´sszesürüs´dik a megb¢lyegzett,
idegen etnikai szÀrmazÀsÃ j´vev¢ny, vagyis mai szÂval a àkisebbs¢giÊ, a marginalizÀlt,
az elnyomott. BoÀz pedig meglepûen àliberÀlisÊ lelk¡lettel felkarolja ¢s nû¡l veszi, s
ezzel egy idegent ÀllÁt DÀvid (s Ágy a MessiÀs) ûsei k´z¢.
Ebben a metaforaegy¡ttesben a k¢pek ¢s a gondolatok paradox intenzitÀssal t´m´r¡lnek. IzrÀel, aki ugye maga is kiveti magÀbÂl (egyr¢szrûl) a j´vev¢nyt, m¢gis a mindenkori gyül´lt kisebbs¢g archetÁpusa (enn¢lfogva az antiszemitizmus pedig mindenfajta idegengyül´let ¢s mÀssÀg arche- ¢s prototÁpusa). Az im¢nt azt lÀttuk, hogy a nû
alakja az elnyomott IzrÀellel, illetve a szabadulÀst vÀrÂ emberis¢ggel azonosul, ugyanakkor viszont tudjuk, hogy IzrÀellel (s Ágy minden elnyomottal ¢s szeg¢nnyel) metaforikus ¢rtelemben Krisztus azonosul (a szenvedû szolga °zsaiÀs ¢nek¢ben IzrÀel, a
k¢sûbbiekben pedig Krisztus). A testt¢ lett Isten Ágy m¢giscsak kapcsolatba hozhatÂ a
jelk¢pes nûis¢ggel is. Krisztus tehÀt mint kivetett, kereszten f¡ggû szimbolikusan nû,
¢s mint szeretû ¢s a szeg¢nyhez lehajlÂ Isten ä f¢rfi. Ugyan Krisztus v¢gsû azonosulÀsa
a szimbolikusan nûnemü emberis¢ggel m¢g beteljesed¢sre vÀr, de mindeneknek v¢g¢n a àkettûj¡k k´z´ttiÊ szeretetviszony fog ¢rv¢nyes¡lni, ¢s ennek f´ldi metaforÀja a
f¢rfi ¢s nû k´z´tti szerelem. Mindezek alapjÀn fogalmazhatja meg Frye apokaliptikus
vÁziÂjÀt: àF¢rfiak ¢s nûk nemi kapcsolatÀnak ez a forradalmi vonÀsa arra enged k´vetkeztetni,
hogy a patriarchÀlis uralom idûvel megfordul, de nem matriarchÀtus lesz belûle, hanem olyan
tÀrsadalom, ahol a szeretetben mindenki egyenlû.Ê (IH, 269.)
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A feminista gondolat k¢pviselûi is egyfajta v¢gsû lÀtomÀs, vÁziÂ kontextusÀban fogalmazzÀk meg akÀr politikai c¢ljaikat, akÀr intellektuÀlis t´rekv¢seiket. P¢ldÀul KristevÀnÀl ez a v¢gsû c¢l, minden emberi egy¢nis¢g egyedis¢g¢nek hangsÃlyozÀsa mellett, az egy¢nis¢g hatÀrainak feloldÀsa, mind szimbolikus, mind biolÂgiai egzisztenciÀjÀnak relativizÀlÀsa.30 Ez az elk¢pzel¢s ugyan kapcsolatba hozhatÂ a szeretet v¢gsû
Ãjsz´vets¢gi lÀtomÀsÀval, amely Northrop Frye gondolatvilÀgÀt n´vekvû m¢rt¢kben
hatÀsa alÀ vonta (pl. IH, 125.), egy ponton azonban l¢nyegesen elt¢r attÂl. A bibliai
eszkhatologikus rem¢nys¢g a v¢gsû c¢lt ugyanis a szeretetben valÂ egyes¡l¢sben lÀtja,
de ennek legfûbb metaforÀja mindv¢gig a szerelem marad, amely kimondottan f¢rfi ¢s nû
k´z´tt, a f¢rfi-nû viszony fesz¡lts¢ggel telÁtett ter¢ben valÂsul meg. ögy tünik, mihelyt
ezt az erotikus teret elkezdj¡k kiiktatni, a feminizmus egyfajta negatÁv ¢rtelemben vett
puritÀn jelleget ´lt, ¢s hovatovÀbb nem tud mit kezdeni a sz¢ps¢ggel, az erotikÀval ¢s
a szexualitÀssal.31 Nem tehetj¡k meg, hogy csupÀn a femme fatale-t ä s vele a nûktûl
valÂ f¢lelmet ¢s a nûk irÀnti ellenszenvet ä iktatjuk ki, ugyanis ezzel elveszÁtj¡k a kertet
¢s a menyasszonyt ä s vel¡k egy¡tt a szeretetet mint v¢gsû emberi lehetûs¢get is.
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A FEKETE GYþRþ
Anna Ahmatova ¢s Borisz Anrep

A àN¢va-parti KleopÀtraÊ (Olga Glebova-Szugyejkina nevezte Ágy Anna AhmatovÀt)
àszerelmi listÀjaÊ majdnem olyan gazdag volt, mint Puskin¢. Errûl tanÃskodnak a kortÀrsak visszaeml¢kez¢sei, melyekben idûrûl idûre felmer¡l a k¢rd¢s az Ahmatova-versek prototÁpusairÂl, vagyis arrÂl, kik lehettek a cÁmzettjei az egyes korszakokban ennek
a rendkÁv¡l gazdag ¢s bonyolult, modern ¢rtelemben vett szerelmi k´lt¢szetnek. Ahmatova lÁrÀjÀt indulÀsÀtÂl, az 1910-es ¢vektûl kezdve a àszerelmi eml¢kezetÊ ¢lteti: akkor sz¡letik a vers, mikor a szerelmi kapcsolat v¢get ¢rt vagy mÀr eleve arra volt Át¢lve,
hogy sohase teljesedj¢k be. így Ár errûl az ARCOMRñL A MOSOLY kezdetü, korai vers¢ben:
àMa egy rem¢nnyel kevesebb lett,
s eggyel t´bb ¢nek a vilÀgon.
Nem bÀnom, mi sÁr ¢nekemben,
nevess¢k, szidjÀk ä arra szÀntam.
Megfulladn¢k a türhetetlen,
szerelmes, fojtÂ hallgatÀsban!Ê
(Rab Zsuzsa fordÁtÀsa.)
A vers tehÀt a szerelem ´r´kk´nvalÂsÀgÀt tartja fenn, s talÀn ezzel magyarÀzhatÂ,
hogy Ahmatova verseiben t´bb ¢vtizeden kereszt¡l Ãjra ¢s Ãjra felbukkan az aktuÀlis
szerelem mellett a r¢gi szerelmek eml¢ke is. Mintha nem is l¢tezne a feled¢s, ami a
k´znapi ¢letben gyÂgyÁrt ad a szenved¢sre: a àholnaptalan ¢letbenÊ, ahol àminden szÂ ÀrulÀst sejtetÊ (lÀsd a GRçNIT cÁmü verset), a szerelem az ´r´k jelen.
Ahmatova egyik legnehezebben megfejthetû müve a PO°MA HýS N°LKºL (TRIPTICHON), melyen t´bb mint hÃsz ¢vig ä 1940-tûl 1962-ig ä dolgozott. MiutÀn befejezte,
kommentÀrokat k¢szÁtett hozzÀ, sût tervezett egy mÀsik po¢mÀt is, melyben, Ãgymond, àmeg fogja magyarÀzniÊ a po¢ma mai olvasÂjÀnak a nehezen ¢rtelmezhetû r¢szeket. Hiszen a po¢ma, ahogy az elsû r¢sz cÁme is mutatja, P°TERVçRI ELBESZ°L°S
1913-BñL, Ahmatova ifjÃsÀgÀt, f¢nykorÀt, a korszak àkarnevÀljÀt-halÀltÀncÀtÊ id¢zi fel,
egy letünt vilÀgot, amely a szovjet ¢rt¢krend szempontjÀbÂl eleve bün´s, dekadens,
burzsoÀ fertûnek tekinthetû. A po¢ma egyik talÀnyos alakja a Vend¢g a j´vûbûl, kinek
egyik modellje a kortÀrsak visszaeml¢kez¢sei ¢s Ahmatova rejtjelezett megjegyz¢sei
szerint is a brit filozÂfus, Sir Isaiah Berlin. Berlin mint diplomata 1945 november¢ben
lÀtogatta meg AhmatovÀt LeningrÀdban, a Fontannij Domban, ahol v¢gigbesz¢lgett¢k
az ¢jszakÀt. Az irÀnta tÀplÀlt plÀtÂi szerelem jÂformÀn halÀlÀig kÁs¢rtette a k´ltûnût,
jelen van m¢g az 1960-as ¢vekben Árott verseiben, Ágy p¢ldÀul az ° JF°LI VERSEK-ben
is. Dalos Gy´rgy dokumentumreg¢nye, a V END°G A J¹VýBýL Ahmatova ¢s Berlin
kapcsolatÀt, valamint annak valÂs ¢s k¢pzelt k´vetkezm¢nyeit hitelesen tÀrja fel. V iszont Ahmatova àszerelmi eml¢kezeteÊ korÀntsem olyan egysÁkÃ ¢s szeg¢nyes, hogy
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k´lt¢szet¢ben mindenkor csupÀn egyetlen ¢letbeli elûk¢pre vagy a csupasz ¢letrajzi
t¢nyekre szorÁtkozz¢k. Szent-P¢tervÀron a mÃlt ¢vben jelent meg Emma Gerstejn
(1903) EML°KEZ°SEK cÁmü, nagy vihart kavart k´nyve, melyben a szerzû, a kitünû irodalomt´rt¢n¢sz, Lermontov-kutatÂ, Anna Ahmatova ¢s Nagyezsda Mandelstam barÀtnûje Ãj, izgalmas, eddig ismeretlen adatokkal szolgÀl a korrÂl, s amellett talÀlÂ, noha nem mindig hÁzelgû jellemz¢st ad kortÀrsairÂl, valamint Ãj ¢rtelmez¢si lehetûs¢geket kÁnÀl egy-egy Ahmatova-, illetve Mandelstam-sz´veghez. Emma Gerstejn a po¢ma ÁrÀsa idej¢n k´zeli kapcsolatban volt AhmatovÀval ¢s fiÀval, Lev Gumiljovval.
K´nyv¢ben Gerstejn is kit¢r a Vend¢g a j´vûbûl rejt¢ly¢re. JÂ filolÂgus l¢v¢n, fejteget¢seit azzal vezeti be, hogy a Vend¢g a j´vûbûl a PO°MA HýS N°LKºL-ben szintetikus
alak, k¡l´nf¢le prototÁpusok ´sszess¢ge. HÀrom lehets¢ges prototÁpust emlÁt: 1. V lagyimir Garsin orvosprofesszort, akivel Ahmatova 1939-ben ismerkedett meg, ¢s 1944ben, mikor visszat¢rt a taskenti evakuÀciÂbÂl, hozzÀ szeretett volna menni feles¢g¡l, de Garsin idûk´zben mÀsba lett szerelmes, ¢s szakÁtott vele. Gerstejn tanÃbizonysÀga szerint Ahmatova 1944-ben kihÃzta a po¢mÀbÂl a rÀ vonatkozÂ r¢szek t´bbs¢g¢t,
megvÀltoztatta a po¢ma ajÀnlÀsÀt, amely eredetileg Ágy hangzott: àA vÀrosnak ¢s barÀtomnak.Ê Term¢szetesen a szakÁtÀs utÀn a àbarÀtomÊ szÂt t´r´lte belûle. 2. Sir Isaiah
Berlint; a vele valÂ talÀlkozÀs ¢lm¢nye ä v¢li Gerstejn ä mÀs versekben, mint p¢ldÀul
a CINQUE-ben ¢s a V IRçGZIK A CSIPKEBOKOR versciklusban jobban t¡kr´zûdik, mint
a po¢mÀban. 3. Borisz Anrepet; Gerstejn szerint sokkal inkÀbb valÂszÁnü, hogy û a
àt¡kr´kben megjelenû emberÊ prototÁpusa, a àk¢k szivarf¡stÊ motÁvuma is inkÀbb ût, mint
Berlint id¢zi. MiutÀn a PO°MA HýS N°LKºL elsû r¢sz¢nek AZ 1913-AS °V a cÁme, Ahmatova viszont csak 1914 v¢g¢n ismerkedett meg Anreppel ä ugyanis a f¢rfi akkor
t¢rt haza PÀrizsbÂl P¢tervÀrra ä, Anrep jelk¢pesen szint¢n a j´vûbûl ¢rkezett vend¢gnek tekinthetû. EzenkÁv¡l a po¢ma harmadik ajÀnlÀsa nemcsak Berlinre, de Anrepre
is utalhat a gyürü k¢pe okÀn: az ¢jjeli lÀtogatÂ ànem orgonaÀgat, gyürüt, nem ¢des fohÀszkodÀstÊ hoz, hanem pusztulÀst.
Ki volt Borisz Anrep? S mi¢rt tekinti ennyire fontosnak Gerstejn a gyürümotÁvumot?
Borisz V lagyimirovics Anrep (1883ä1969) elûsz´r jogot tanult a p¢tervÀri egyetemen, türhetû verseket Árt, melyek megjelentek a p¢tervÀri irodalmi folyÂiratokban,
majd v¢g¡l jelentûs mozaikmüv¢sz lett belûle. K¢pzûmüv¢szeti tanulmÀnyait PÀrizsban v¢gezte, ahol mÀr az 1910-es ¢vekben volt müterme. 1914-ben, mikor hadk´telezetts¢ge miatt vissza kellett t¢rnie P¢tervÀrra, ismerkedett meg AhmatovÀval barÀtja,
a k´ltû ¢s kritikus Nyikolaj Nyedobrovo (1882ä1919) r¢v¢n. Nyedobrovo szerelmes
volt AhmatovÀba, errûl t´bb level¢ben is Árt barÀtjÀnak. Ahmatova ¢lete v¢g¢ig megûrizte ût eml¢kezet¢ben, nemcsak a szerelmi epizÂd ¢s az egymÀshoz Árott versek miatt,
hanem fûk¢pp az¢rt, mert a fiatal kritikus korai k´lt¢szet¢rûl Árott cikk¢t m¢g a hatvanas ¢vekben is a rÂla szÂlÂ legjobb ÁrÀsnak tartotta. Nyedobrovo a t´bbi kritikussal
ellent¢tben ¢szrevette Ahmatova szerelmi lÁrÀjÀnak kem¢nys¢g¢t s a m´g´tte rejlû
szenved¢st. Anrep r´gt´n megismerked¢s¡k utÀn a frontra ment, csak 1915-ben talÀlkoztak Ãjra, mikor a hadseregben r´vid eltÀvozÀst enged¢lyeztek neki. Ekkor a k´vetkezû, egyszerre meghatÂ ¢s kiss¢ szentimentÀlis jelenet jÀtszÂdott le k´z´tt¡k: Anrep Àtadja megûrz¢sre AhmatovÀnak egyik po¢mÀja k¢ziratÀt, melyet a szerelmes
asszony egy selyemzacskÂba varr be, s Ág¢ri, hogy visszat¢r¢s¢ig hüs¢gesen ûrzi. 1915
¢s 1917 k´z´tt Ahmatova t´bb verset Ár hozzÀ. 1916-ban Anrepet k¡l¡gyi szolgÀlatra
AngliÀba k¡ldik, elûtte hosszabb idût t´lt P¢tervÀron. Sokat talÀlkoznak AhmatovÀval,
¢ttermekbe, kÀv¢hÀzakba, barÀti ´sszej´vetelekre jÀrnak egy¡tt. Anrep kapcsolata
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NyedobrovÂval hüv´sebb lesz, Àm a volt barÀt JUDIT cÁmü Ãj drÀmÀja felolvasÀsÀra
mind AhmatovÀt, mind Anrepet meghÁvja Carszkoje SzelÂ-i hÀzÀba. A felolvasÀs alatt
egymÀs mellett ¡lnek, ¢s Ahmatova ¢szrev¢tlen¡l odacsÃsztat Anrepnek egy gyürüt.
Ez a gyürü a hÁres-nevezetes fekete gyürü, melyet Ahmatova t´bb vers¢ben meg´r´kÁtett. TatÀr nagyanyja adta neki ajÀnd¢kba, hogy vidÀmabb ¢s boldogabb legyen az ¢lete. A kis aranygyürüt fekete tüzzomÀnccal a k´zep¢n, melyet egy briliÀnskû dÁszÁtett,
Ahmatova talizmÀnnak, a legfontosabb tÀrgynak tekintette ¢let¢ben, titokzatos erût
tulajdonÁtott neki. Kapcsolatuk t´rt¢net¢t Borisz Anrep 1966-ban, Ahmatova halÀla
utÀn Árta meg Gleb Sztruve, az emigrÀns irodalmÀr ¢s Ahmatova pÀrizsi kiadÂja k¢r¢s¢re. Anrep visszaeml¢kez¢sei szerint tehÀt a gyürü ÀtadÀsa kapcsolatuk csÃcspontja
volt. A Carszkoje SzelÂ-i hÀzban Ahmatova azt suttogta neki: àez a gyürü mindig meg
fogja v¢deni ´ntÊ. Szerelmese viszonzÀsul egy fakeresztet ajÀnd¢koz AhmatovÀnak,
amely f´ltehetûleg a hÀborÃ alatt egy sz¢trombolt galÁciai falu templomÀbÂl ker¡lt
hozzÀ. Ez a kereszt szint¢n t´bb Ahmatova-versben szerepel. Anrep is Ár n¢hÀny verset
szerelm¢hez, miutÀn visszamegy AngliÀba, Àm a t´rt¢nelmi esem¢nyek hatÀsa alatt
Ãgy hatÀroz, hogy t´bb¢ nem t¢r vissza OroszorszÀgba. AhmatovÀval lev¢lben k´zli
ezt a szÀnd¢kÀt. EmigrÀlÀsa elûtt azonban egy r´vid idûre, 1917-ben ellÀtogat OroszorszÀgba, hogy bÃcsÃt vegyen barÀtaitÂl s Ágy AhmatovÀtÂl is. BÃcsÃjuk idej¢n ÃjbÂl
szÂba ker¡l a gyürü szerelmeseket ´sszekapcsolÂ varÀzsereje ä Anrep egy aranylÀncon
hordja a nyakÀban ä, noha Ahmatova k¢ts¢gbeesetten bizonygatja, ûk mÀr soha t´bb¢
nem lÀtjÀk egymÀst. Mire Anrep magabiztosan azt vÀlaszolja: àvisszat¢rek, hiszen velem van a gyürüje!Ê. A polgÀrhÀborÃ idej¢n m¢g vÀltottak egymÀssal n¢hÀny levelet.
Borisz Anrep Gumiljov halÀla utÀn (1921) hÁvja AhmatovÀt, menjen ki hozzÀ, ¢lelmiszercsomagot k¡ld neki, de a k´ltûnû egy r´vid k´sz´nûlev¢lben csak az utÂbbira
reagÀl.
Borisz Anrep nem Árt t´bbet AhmatovÀnak, mert f¢lt, hogy az egyre szigorodÂ szovjet rezsimben levelei Àrthatnak neki. MeghÀzasodik mÀsodszor is (elsû feles¢g¢tûl k´zvetlen¡l a forradalom utÀn vÀlt el), egyre sikeresebb mozaikmüv¢sz, müterme van
PÀrizsban ¢s Londonban, t´bb megrendel¢st kap FranciaorszÀgban, AngliÀban ¢s írorszÀgban. MegbÁzzÀk a londoni National Gallery elûcsarnoka mozaikpadlÂjÀnak elk¢szÁt¢s¢vel is. Ekkor jut esz¢be ifjÃkori barÀtja, a mÀr emlÁtett Nyedobrovo ´tlete m¢g
1914-bûl, hogy mozaikban ÀbrÀzolni kellene a müv¢szet vilÀgÀt ¢s a mozaik k´z¢ppontjÀba Ahmatova portr¢jÀt helyezni s ily mÂdon szabÀlytalanul sz¢p, titokzatos arcvonÀsait meg´r´kÁteni. Anrep a londoni mozaikpadlÂn megvalÂsÁtja barÀtja elk¢pzel¢s¢t. Ahmatova fekete gyürüj¢nek sorsa ugyanakkor tragikus fordulatot vett: miutÀn
az aranylÀnc elszakadt, Anrep a gyürüt egy kis ez¡stdobozba tette londoni müterm¢ben. A II. vilÀghÀborÃ idej¢n a mütermet bombatalÀlat ¢rte, ¢s a gyürü elkallÂdott a
romok k´z´tt. Anrepben a gyürü elveszt¢se utÀn gyakran felr¢mlett, mit mond majd
AhmatovÀnak, ha Ãjra talÀlkoznak: büntudat ¢s lelkiismeret-furdalÀs gy´t´rte nemcsak a fekete gyürü miatt, de amiatt is, hogy AhmatovÀt magÀra hagyta.
Az 1960-as ¢vektûl kezdve rendszeresen olvasta Ahmatova verseit az emigrÀns folyÂiratokban. Nagy hatÀst gyakorolt rÀ a REKVIEM. Megismerkedik ¢s levelez¢st folytat
Gleb Sztruv¢val, akinek OroszorszÀgba utazÂ ismerûseivel 1962-ben elûsz´r k¡ld ¡dv´zletet AhmatovÀnak. 1963 februÀrjÀban v¢gre rÀszÀnja magÀt a lev¢lÁrÀsra, s level¢ben elk¡ldi AhmatovÀnak egyik mozaikja reprodukciÂjÀt. Level¢re nem kap vÀlaszt.
1965-ben, mikor megtudja, hogy AhmatovÀt Oxfordban dÁszdoktorrÀ avatjÀk, nem
akar beÀllni a rajongÂk tÀborÀba, inkÀbb PÀrizsba megy, ahol amÃgy is fel kell szÀmol-
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nia müterm¢t, mert szÁvrohama miatt nem tudja folytatni a neh¢z fizikai munkÀval
jÀrÂ mozaikk¢szÁt¢st. K¡l´nben is f¢lt az ´reg Ahmatova lÀtvÀnyÀtÂl, olyannak akarta
megûrizni eml¢kezet¢ben, mint amilyen fiatal korÀban volt, utolsÂ talÀlkozÀsukkor,
1917-ben. Ahmatova OroszorszÀgot testesÁtette meg a szÀmÀra, nem akarta elveszÁteni
ezt az illÃziÂt, s rÀadÀsul szorongott a fekete gyürü elveszt¢se miatt is. PÀrizsban azonban, mikor ¢ppen müterm¢ben tett-vett, egyszer csak megszÂlalt a telefon: egy f¢rfihang k´z´lte vele oroszul, hogy Ahmatova PÀrizsba ¢rkezett, ¢s szeretne vele talÀlkozni. Majd a k´ltûnû Àtvette a kagylÂt, s azt mondta, j´jj´n el hozzÀ a szÀllodÀjÀba, de
most azonnal. Anrep megijedt, ¢s est¢re halasztotta a talÀlkozÀst. A szÁvbeteg ´regember egyszerüen rettegett a viszontlÀtÀstÂl; hiszen negyvennyolc ¢ve nem lÀttÀk egymÀst, nem tudta, hogyan kezdje el vele a besz¢lget¢st, s k¡l´n´sen f¢lt attÂl, mi lesz,
ha Ahmatova rÀk¢rdez a gyürüre. A szÀllodÀba k¡ldetett egy rÂzsacsokrot, Ahmatova
kedvenc virÀgÀt, majd megjelent a megbesz¢lt idûpontban. Ahogy bel¢pett a szobÀba,
egy m¢ltÂsÀgteljes, testes h´lgyet lÀtott a fotelben ¡lni; mint k¢sûbb elmondta, ha az
utcÀn talÀlkozik vele, nem ismerte volna fel. InkÀbb II. Katalin cÀrnûre eml¢keztette,
mint a fiatal AhmatovÀra. Mindkettûj¡k arcÀra fagyos mosoly ¡lt ki, ¢s sehogy sem
akart elindulni a besz¢lget¢s. Anrep gratulÀlt az oxfordi ¡nneps¢g alkalmÀbÂl, mire
Ahmatova ep¢sen megjegyezte: àTudja, Borisz Vasziljevics, olyan volt, mintha a sajÀt
temet¢semen vettem volna r¢szt.Ê Majd szÂba ker¡lt az irodalom, a fiatalkori barÀt,
Nyedobrovo, de a besz¢lget¢s k¢nyszeredetts¢ge nem akart oldÂdni. Anrep nem tudott mÀsra, csak az elveszett gyürüre gondolni. Noha Ahmatova megemlÁtette 1916-os
talÀlkozÀsukat, a fekete gyürürûl nem szÂlt egy szÂt sem. Anrep szerint Ahmatova nagyon vÀrt volna valamit, netÀn n¢hÀny k´zvetlen, kedves, eml¢kezû emberi szÂt, Àm
erre û zavara miatt k¢ptelen volt. BÃcsÃzÀskor hirtelen felt´rû ¢rz¢sei folytÀn megcsÂkolta, Àm Ahmatova hideg maradt, nem viszonozta a csÂkot: àAz¢rt Árjon n¢ha,
legalÀbb Ãj¢vre!Ê ä ezek voltak az utolsÂ szavai. Anrepet, ahogy visszaeml¢kez¢s¢ben
Árja, talÀlkozÀsukkor az is fesz¢lyezte, hogy a k¢t egymÀsba nyÁlÂ szoba ajtaja mindv¢gig nyitva volt, s a mÀsik szobÀbÂl idûrûl idûre neszez¢s szürûd´tt Àt. Valaki tehÀt kihallgatta ä lehet, hogy hivatalbÂl ä utolsÂ besz¢lget¢s¡ket. A fekete gyürü t´rt¢net¢t
Borisz Anrep a k´vetkezû mondatokkal fejezi be: àAhmatova 1966. mÀrcius 5-¢n hunyt
el MoszkvÀban. V¢gtelen¡l szomorÃ vagyok, ¢s nagyon sz¢gyenlem magam.Ê
A fentiek ismeret¢ben felvetûdhet a k¢rd¢s: az 1963-ban ÁrÂdott ° JF°LI VERSEK
àszerelmi eml¢kezet¢benÊ csak egyed¡l ¢s kizÀrÂlagosan az Isaiah Berlin-¢lm¢ny id¢zûdik fel, ahogy ezt t´bben felt¢telezik? Hiszen Borisz Anrepet, aki szint¢n AngliÀban
¢lt, ¢ppÃgy àhullÀmokÊ vÀlasztjÀk el a versek lÁrai hûsnûj¢tûl, ¢ppÃgy àmÀs-mÀs vÀrosbanÊ
¢lnek, s lehet, hogy ¢ppen a fekete gyürü àzomÀncaÊ veri vissza az arcot. Hiszen Ahmatova hosszÃ ¢vek utÀn 1962-ben kapott elûsz´r ¢letjelt ifjÃkori szerelm¢tûl, majd
1963 elej¢n egy levelet is. A levelet v¢g¡l is megkapta, utolsÂ talÀlkozÀsukkor ezt elmondta Anrepnek. Azt hiszem, bÀrmennyire vonzÂk is a prototÁpusokkal kapcsolatos
talÀlgatÀsok, Ahmatova k¢sei szerelmes verseinek àtitkaÊ enn¢l jÂval bonyolultabb.
ý t¢nyleg àa szerelembe emigrÀltÊ (Halasi ZoltÀn), megalkotva az ¢let ¢s a müv¢szet olyan
szimbiÂzisÀt, melyet felfejteni lehetetlen, s talÀn nem is sz¡ks¢ges ahhoz, hogy ¢rts¡k
¢s meg¢lj¡k ezeket a verseket. A legenda azonban mÀs, Ágy az AhmatovaäBerlin-, AhmatovaäAnrep-szerelem t´rt¢nete is: ´nÀllÂ ¢letet ¢l, egyre tereb¢lyesedik, s v¢g¡l az
orosz irodalomban oly gyakori irodalmi mÁtosszÀ vÀlik, melyben inkÀbb f´lsejlik a szÀzad emberi arca, mint a korrekt t´rt¢nelmi munkÀk sorozatÀban.
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Anna Ahmatova

°JF°LI VERSEK
H¢t vers
à...t¡k´r Àlma csupÀn a t¡k´rben,
¢s a csend ûrizûje a csend...Ê
(HýS N°LKºLI PO°MA)

AjÀnlÀs helyett
El nem nyel az Àr, megÂv a vadon,
a zomÀnc arcom veri vissza;
az elvÀlÀst valahogy kibirom,
de a talÀlkozÀst ä aligha.

1. Tavasz elûtti el¢gia
à...toi qui m'as consol¢e.Ê
(G¢rard de Nerval)

Fenyûk k´zt a hÂvihar v¢gre
el¡lt, de nek¡nk eszement
Oph¢liak¢nt a szesztelen ¢jbe'
dalolt-dalolt egyre a csend.
Csak egy villanÀsra jelent itt
meg a csend jegyese ezalatt,
de kegyet gyakorolt, fejedelmit,
mindhalÀlig velem maradt.

2. Az elsû figyelmeztet¢s
Mit szÀmit, ha egy lesz a porban,
porrÀ lesz minden l¢tezû,
mily m¢lys¢gek f´l´tt daloltam,
hÀny t¡k´rbûl l¢ptem elû.
Se Àlom, se vÁgasz, se ÀldÀs
(az legfûk¢pp) ne legyek;
de lehet, hogy t´bbsz´r, mint vÀrnÀd,
telezÃgjÀk majd f¡ledet
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a halkulÂ verssorok, s sejlik
szemedben a szem, az a kÃt,
mely felkavart cs´ndj¢be rejti
a rozsda-hegyü koszorÃt.

3. T¡k´rorszÀgban
àO quae beatam, Diva,
tenes Cyprum et Memphin...Ê
(Horatius)

E sz¢p leÀny gyerek hiszen,
s a mÃlt szÀzadban ¢l, nem ebben;
kettesben lenn¡nk lehetetlen,
nem hagy magunkra sohasem.
Te a fotelt adod oda,
¢n a virÀgaim neki ä tess¢k!
Minden gesztusunk esztelens¢g,
egyre n´vekvû iszonyat.
EgymÀsrÂl sz´rnyüket tudunk,
ahogy tudnak volt zÀrka-tÀrsak.
¹rd´gi k´r. Vagy puszta lÀtszat?
Lehet, hogy nem is mi vagyunk?

4. TizenhÀrom sor
Kimondatott a szÂ, a vÀrva vÀrt.
De te nem Ãgy mondtad ki... t¢rdre hullva ä
hanem, mint ki rabsÀgbÂl szabadulva
szivÀrvÀnyos ´r´mk´nnyeken Àt
lÀtja a nyÁrfÀk szent lombsÀtorÀt.
°s f´lzengett a csend arcod k´r¡l,
a sz¡rkes¢gben f¢nyes nap vilÀgolt,
a vilÀg t´bb¢ nem az a vilÀg volt,
a borba alig ismert Áz vegy¡lt.
°s ¢n, az isteni szÂ gyilkosa,
besz¢d helyett, amit rÀm rÂtt a v¢gzet,
az Àldott ¢let megtartÀsa v¢gett
hallgattam szinte ÀhÁtatosan.

5. HÁvÀs
Egy szonÀtÀba rejtelek
Âvatosan ä valamelyikbe.
ñ, milyen izgatottan hÁvsz! De
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bün´d jÂvÀ nem teheted.
Egy pillanat, az sem kev¢s:
hiba volt hozzÀm k´zeledned.
Holtod is ä Àldozat a csendnek,
hiÀba Àlmodsz elt¡n¢st.

6. °jszakai lÀtogatÀs
àMind elmentek, nem t¢rt vissza egy se.Ê

Nem az ûszi aszfalton fogsz vÀrni,
z´rgetv¢n avart.
Minket az AdagiÂban Vivaldi,
û hoz ´ssze majd.
GyertyavilÀg lesz, gy¢r, sÀrga, Àlom
imbolygatta f¢ny,
most nem k¢rdik, mit keresel nÀlam
¢jf¢l idej¢n.
F¢l ÂrÀn Àt mÀs se, n¢ma sÂhaj,
izzÂ gy´trelem;
kiolvasod ä ma is csodÀkrÂl vall
m¢g a tenyerem.
°s szorongÂ, nyughatatlan r¢sze
¢nednek: a sors
tûlem a jeges hullÀmver¢sbe,
messze elsodor.

7. °s az utolsÂ...
Sorsunkra mint tenger csillaga f¢nylett,
lesve a legbûszebb hullÀmokat;
csapÀsnak nevezted, istenver¢snek,
nem lett¢l tûle sose boldogabb.
Nappal elûtt¡nk fecskek¢nt keringett,
ajkon tudott mosolyt fakasztani;
¢jjel egyszerre fojtogattak minket
ä mÀs-mÀs vÀrosban ä jeges ujjai.
Dics¢rettel ûnÀla c¢lt nem ¢rn¢l,
felejti mind, mit eddig v¢tkezett;
az Àlmatlannak, ott az Àgy fej¢n¢l,
mormolja az Àtkozott verseket.
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UtÂszÂ helyett
Egy Àlmot lÀttunk te meg ¢n, nem
jutott nek¡nk k¡l´nb´zû,
de volt benne olyan erû,
mint a tavasz j´vetel¢ben.
1963ä65
Halasi ZoltÀn fordÁtÀsai

Halasi ZoltÀn

FORDíTçS UTçN
Anna AhmatovÀnak

A bodza Ãjat hajt: ¡dv´zlet
MarinÀtÂl AnnÀnak.
Nincs k¡l´nbs¢g az ¢let s k´zted.
HabÀr az ä megszokÀs csak.
Te mondÀd, aki lek´r´zted,
´r´k vÀdlott, a vÀgyat.
Vagy m¢gse? Azzal n¢zt¢l szembe,
akit muszÀj vallatva vÀrni,
t¢vedve t¡k´r-v¢gtelenbe
magadbÂl kitalÀlni?
EmigrÀltÀl a szerelembe.
TanÃja Modigliani
rajza lett, sok versed. Elûbbi
az Àgyad felett lÂgott,
utÂbbiak valami ûszi
´nkÁv¡letbe oldott
kÁn´r´m´t, halÀl elûttit
rejtenek, n¢ma kÂdot.
*
Hallgattam v¢gig, honnan szÂlhat
a hang, a sose cifra.
Bevallhatom most mÀr utÂlag,
nem tudom, mi a titka.
Harang´nt¢srûl, ennyit rÂlad.
Keresztet vet Boriszka.
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AZ ELFORDULñ
IdejekorÀn vagy ´r´kre k¢sûn,
rendÁthetetlen jÂt¢t v¢znasÀg
Àll a hûverte poros parti r¢zsün,
hol kûoroszlÀn s¡tteti hasÀt,
¢s lenn olajos f¢nyü barna gallyak
akadnak fenn a ringÂ pontonon,
kÀrÂkatonÀk ¡lnek, mint a varjak,
tovagyürüzû hullÀm-hantokon.
Ideje van, hogy is ¢rkezne k¢sûn,
valaki ismerûsk¢nt besegÁt,
az Ãtra jegyet ad, s a jÂt¢t k¢zbûl
az tovÀbb vÀndorol ä mÀssal telik
be, mÀsk¢nt, a mindig belÀthatatlan,
s ki tudja, nem ¢pp ez benne a jÂ,
ezzel tÀvozik, attÂl elszakadtan,
j´n a villamos, kifut a hajÂ.
Ideje mÃltÀn, visszat¢rni k¢sûn,
fel-felzsibong a parti vasc´vek
¢s az autÂÃt hatÀrolta t¢rbûl
a hajÂkÀzni indulÂ t´meg,
k´ltûk, vidÀmak, fiatalok, ÁrÂk,
utÀnuk egy felr´ppenû sirÀly
firkant k¢rdûjelet, mely visszavillog
s az alkonypÁrban sz¢tszitÀl.
Ideje n¢lk¡l, mÀr sohase k¢sûn,
mint akinek minden perc elege,
a v¢letlen hunyorog napba n¢zûn,
s akÀr a vÀll iker sziromhege,
a k¢ks¢gbe bel¢forr m¢lyebb k¢kkel
¢s kÁnÀlja nem mozdulÂn magÀt,
forognak bÀr cikÀzÂ szÀrnycser¢kkel
sirÀly-nappalok, varjÃ-¢jszakÀk.
*
Ha volna felhû, az is vÁzre szÀllna,
¢s tenger ellen folyna a folyÂ,
a nap, ha tudna, egy napra megÀllna;
visszafordulna az elfordulÂ.
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KIT N°Z A SZEM?
SzabÂ T. Anna: Neh¢zked¢s
Magvetû, 1998. 54 oldal, 890 Ft
Ha valaki szem¢lyes hangon ¢letrajzi adal¢kokat ¢rt, ¢s ezt keresi a versben, azt hiheti,
hogy SzabÂ T. Anna versei nem szem¢lyesek.
Pedig a szenved¢lyes jelenl¢t v¢gig ¢rezhetû,
¢s az eg¢sz, magasan Ávelû k´tet mÀsrÂl sem
szÂl, mint szem¢lyrûl, azonossÀgrÂl. De a k´ltûtûl valÂban tÀvol Àll a vallomÀs. Szem¢rmess¢g ez? TalÀn inkÀbb annak tudatosÁtÀsa,
hogy a szem¢lyis¢g t´bbf¢le ¢lm¢nybûl tevûdik ´ssze, mint az ¢let megnevezhetû t¢nyei,
az ember t´bbet ¢l Àt, mint meg. Ez a XX.
szÀzad alap¢lm¢nye, nÀlunk a Nyugat-os, öjhold-as hagyomÀny.
A szem¢ly ¢s az ¢lm¢ny szorosan ´sszefonÂdik. Azok a versek, amelyek a nyÁltan kitÀrulkozÂ ¢nlÁra hangjÀn, elsû szem¢lyben
szÂlnak, tehÀt konkr¢t szem¢ly besz¢l benn¡k konkr¢t ¢lm¢nyeirûl, ¢lethelyzet¢rûl:
mindk¢t k´tetben szerepversek. Catullus ¢s
Lesbia a MADçRL°PTE Hñ-ban, Don Juan szeretûi (¢s n¢hÀny mÀs vers) az Ãj k´tetben. A
szerepversben olyanfajta spontÀn k´zl¢kenys¢g, szenved¢ly szÂlalhat meg, ami a àmagÀnversnekÊ magÀn¡gye. Jellemzû, hogy a kev¢s
egyes szÀm elsû szem¢lyben Árt nem szerepversek egyik¢ben hogyan rugaszkodik el a
szem¢ly a szem¢lyestûl:
à...Fejsz¢t ragad az ¢rtelem,
erdûket d´nt le ¢rtem, ¢rted,
Àtengedi a pusztulÀsnak
a csÁkoshÀtÃ f¢ls´t¢tet,
de sejti mÀr, hogy legbel¡l
ugrÀsra k¢szen megfesz¡l
legv¢gsû rejtek¢n,
¢s nem ismer kÁm¢letet
az ¢n, az ¢n, az ¢n.Ê
(DZSUNGEL)

A szerepvers mÀs l¢tforma, szem¢lytelens¢g¢ben szem¢rmetlen is. Hogy a hûs´knek
mit ad a k´ltû az intenzitÀson tÃl ´nmagÀbÂl,
vagy mennyit ¢rt meg belûl¡k kÁv¡lrûl (àhidegÊ empÀtiÀval), nem nagyon lehet megmondani. TalÀn annyit m¢gis, hogy akÀrcsak
Rakovszky Zsuzsa verseiben, itt is bel¡lrûl teremtett, nem elkapott ¢s lekottÀzott hangokat hallunk.1 A figurÀk egy-egy drÀmai monolÂgban teljes jellem¡kkel felvillannak, de
megmaradnak ´nmaguknak. N¢ha ¢pp errûl
besz¢lnek: àVeled voltam bÀr, de nem voltam tied.
/ Te sem eny¢m. Csak ¢n, csak ¢n voltam eny¢m. /
Nincs kiÃt, Catullus. Nem kapsz meg soha.Ê (MINDV °GIG MAGAM°.) °rdemes megfigyelni a Don
Juan-ciklus szonettmonolÂgjainak remek belsû arÀnyait.
A szerepvershez k¢pest a mÀsodik szem¢lyben Árott ´nmegszÂlÁtÂ versek (term¢szet¡k szerint) szem¢lyes ¢lm¢nyre ¢p¡lnek,
Àm a tudatossÀg, mely szembefordÁtja a besz¢lût ´nmagÀval, f´l¢be ker¡l az azonossÀgnak, Ágy az ilyen verset mindig ÀltalÀnos ¢rv¢nyünek (is) ¢rezz¡k:
àa szem m´g´tt hiÀnytalan s´t¢t,
¢s sÃlya sincs, hogy ¢rte k´nnyet ejts,
de ha elejted, vele hullsz te is
a fekete ¢s jeges vÁz alÀ,
¢s nincs nap t´bb¢, ami hideg¢t
egy ¢rint¢ssel felolvasztanÀ.Ê
(A S¹T°TRýL)
SzabÂ T. AnnÀnak e metafizikai tÀgassÀgÃ versei gyakran ÀltalÀnos vagy szimbolikus helyszÁnhez k´tûdnek: à°jszaka, / a hÁvÂvÁzbe mÀrtott k¢peken, / meg tudsz jelenni n¢haÊ
(A SZEMRýL), àS´t¢t akvÀriumban Ãsznak / halottaid, k´rbe, k´rbeÊ (HALOTTAID). A k´tet ¢l¢n
k¢t nagy vers cÁmadÀsa (A S¹T°TRýL, A SZEMRýL) talÀn utalÀs Rakovszky Zsuzsa AZ IDýRýL cÁmü versciklusÀra, ahol a szem¢lyes ÀltalÀnossÀ emelkedik, mik´zben a szem¢ly f´ldolgozza az egyetemes ¢lm¢nyt (idût, halÀlt).
Ha szem¢lyes ¢s helyhez k´thetû ¢lm¢nyt
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¢rz¡nk egy-egy versben, a k´ltû az alanyt ÀltalÀban 3. szem¢lly¢ idegenÁti: àCsatornafedûk
alÂl gûz´l´g / a f´ldalatti, fojtÂ k´d, feh¢ren / felpÀrÀllik a terpedû s´t¢tben. // Borzongva Àll ottÊ...
(AZ ERýSZAKOS ESTI NAPSºT°S) ä vagy egy¢b
szem¢lytelen grammatikai megoldÀsokat vÀlaszt: àhÂ hull a hülû arcraÊ (S°TA), à¡res szemmel ¡l az ember / mikor elaludni nem merÊ (ºRES
SZEMMEL); àögy Ãszni Àt a z´ldekenÊ (LOMB ).
Itt ¢r¡nk k´rbe. Ugyanis a 3. szem¢ly (ugyebÀr, mondanÀ N. N. ç.) lehet valÂban valaki mÀs, az ÀltalÀnos alany vonatkozhat akÀr
mindannyiunkra. Persze vannak a k´tetben
kifel¢ fordulÂ versek, ¢s lesz is szÂ rÂluk. De
van, ahol a k¢tf¢le 3. szem¢ly (az elidegenÁtett ¢n ¢s az Àt¢lt mÀsik) talÀlkozik. Ilyen ä
talÀn szerepe szerint is ä a PORTR° ciklusa,
ahol ¢lethelyzetek f¢nyk¢pezûdnek egymÀsra, de ilyen a halÀltudat k´r¢ csoportosulÂ
versek n¢melyike is: itt mÀr nem tudni, hogy
pusztÀn az empÀtiÀhoz sz¡ks¢ges azonossÀgrÂl van-e szÂ: àmint fulladÂ t¡dûbe tÂdulÂ vÁz
/ Ãgy szorÁtja ki a halÀltudat / a m¢g ¢lût a l¢legzû vilÀgbÂlÊ (B UBOR°K ). Illetve mindez folyamat. Nem lehet k´vetkezm¢nyek n¢lk¡l
azonosulni:
A SZEM°LYTELEN...
A szem¢lytelen szenved¢s,
a megszorulÂ bordapr¢s,
a rÀngÂ szÁv a szem m´g´tt ä
levetkezett, fel´lt´z´tt.
Alakot vÀltott, senki lett.
°s szenved¢se most tied.
AzonossÀg ä empÀtia ä r¢szv¢t ä szÀnalom:
igen k´zeli fogalmak, talÀn ebben a sorrendben ki is adnak egy skÀlÀt (amelyet persze
nem ¢rz¢kel¡nk mindannyian egyformÀn).
Ha a k´zeli szinonimÀkat el akarom hatÀrolni
egymÀstÂl, az empÀtia inkÀbb intellektuÀlis,
a r¢szv¢t ¢rzelmi tett, mindkettû tÀvolsÀg. A
r¢szv¢tben a mÀsik ember bajÀt Àt¢lve emelked¡nk sajÀt magaslatainkra, a szÀnalomban
mÀr fel¡l is kerekedik az àÀt¢lûÊ. E k¢t utÂbbi ez¢rt vesz¢lyes a versben: sem a narcizmus, sem a szÀnakozÀs nem m¢ltÂ vÀlasztott
tÀrgyÀhoz, melyet figyelhetne objektÁvan, ha
mÀr kÁv¡lrûl.2 SzabÂ T. Anna k´ltûi ¢rz¢kenys¢ge ä mint mondtam ä r¢szben ¢pp a sze-

m¢lyis¢g kiterjeszt¢s¢re ¢p¡l. R¢szvevû figyelme a magÀnyosok¢, elesettek¢, haldoklÂk¢.3 De nem tetszeleg, nem pÂzol, mindenest¡l elker¡li a narcizmust. Mindent megtesz,
hogy r¢szv¢t¢t is ugyanÃgy fegyelmezze,
ahogy az ´nvallomÀst (nemhogy az ´nsajnÀlatot) kirekeszti verseibûl. De ez is folyamat.
A K öT elsû soraiban m¢g ott a sajnÀlat (àMint
mikor ¢ppen neki szerelemrûl / fecsegnek, pedig kilÀtÀstalan, / ¢s mindenkin¢l t´bbet tud a vÀgyrÂl,
/ ¢s ¢vek Âta sÁr csak, hangtalanÊ). çm a vers v¢g¢nek cÁmadÂ k¢p¢ben a hiÀny ä Àt¢lt azonossÀgk¢nt ä tÀrgyiasul:
àÏ...elpattan a szÁv, ¡t ¢s ´sszerÀndul,
sÁrÀs csomÂja, kÃt f´l´tt a sÃly,
zuhan, zuhan a m¢retlen s´t¢tbe,
hangtalanul ¢s visszhangtalanul...ÎÊ
A KosztolÀnyi-cÁmmel-mottÂval indulÂ HA
VOLNA EGY KEV °S REM°NY pedig tartalmazza azt az objektÁv tÀvolsÀgot, ami igazÀn intenzÁvv¢ teszi a r¢szv¢tet:4
àDe aki s¢tÀlni se tud,
csak ¡l betegen ¢s bezÀrtan,
[...]
de mintha vÀrna valamit,
n¢ha m¢g megrebben a szem,
¢s megrÀndulnak a kezek,
ahogy lassank¢nt a vilÀg
a szÀraz fejbûl kiperegÊ...
V¢g¡l a legerûsebb az Àt¢l¢s hitele, mikor
mÀr nem tudhatÂ, ki¢ a (stilizÀlt hÀtt¢rben is)
egyetemes szorongÀs: àLÀbak motoznak, s az
iszamos almon / a f¢lelem Ãj sz´rnyeket fial. / Ki
viszolyog a legv¢gsû s´t¢ttûl, / mihez kezdjen az ¢jszakÀival?Ê (S¹T°T.)
°rdemes megfigyelni, hogy a k´tet Áv¢t is
a szem¢lyek viszonya szervezi meg:5 àaz ¢nÊ
(2. vagy 3., ritkÀn 1. szem¢lyben ÀbrÀzolt) ¢lm¢nyeit-gondolatait k´veti az Àt¢lt vagy ¢nszerepben megszÂlalÂ àmÀsikÊ, majd àaz ¢nÊ
viszonyul àa mÀsikhozÊ. A k´nyvet az Àt¢lt ¢s
egyetemes szorongÀs zÀrja le, ezek a versek
adjÀk a k´tet cÁm¢t is, hiszen fû motÁvumuk
valamilyen (konkr¢t vagy szimbolikus) lefel¢
hÃzÂ erû.
A NEH°ZKED°S hÀrom nagy pill¢re a kontemplÀciÂ, a drÀmai monolÂg ¢s az empÀtia. MindhÀrom a figyelemmel, konkr¢t for-
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mÀjÀban a szemmel kapcsolatos: ahogy a k´ltû n¢z ä lÀttat ä lÀt. ElgondolkodtatÂ, hogy
ez hogyan mutat rÀ a k´ltûi szerep vÀltozÀsÀra. A romantikus felfogÀs szerint a k´ltû tudja a helyes utat, szÂl az emberekhez.
A modern k´ltû mintha passzÁvabb ¢s szkeptikusabb volna. Megfigyel ¢s tanÃskodik. A
lÀtÀs azonban kit¡ntetett helyet kap. A n¢z¢s ´nmagÀra kezd reflektÀlni, fogalmilag is
megjelenik a sz´vegekben. Csak n¢hÀny meglehetûsen k¡l´nb´zû k´ltût id¢zek a XX. szÀzadbÂl:
àMire valÂ az eget is annyit n¢zni?Ê ä k¢rdezi
Sz¢p Ernû (çKOM-BçKOM cÁmü vers¢ben).
Nemes Nagy çgnes A LOVAK °S AZ ANGYALOK ban ´sszegzi: ànincs semmi mÀs, / csak lÀtvÀny
¢s csak lÀtomÀsÊ, ¢s k¢sûbb is ezt vallja (ha ars
poeticak¢nt kiemelhetû a versben is csak id¢zett hang): àbÀr nem segÁt, de n¢zni, n¢zni // N¢zni, tudod / mint forradÀs n¢z, mondta, a fÀnÊ (DE
N°ZNI ). IdekÁvÀnkozik egy prÂzaid¢zet: àA
valÂsÀg, a szÀraz, k¢zzelfoghatÂ valÂsÀg az, hogy
û eg¢szen jÂl ¢rzi magÀt, mert csak n¢zûÊ ä Árja
Ottlik Medv¢rûl (I SKOLA A HATçRON). Az indulÂ Petri erk´lcsi-politikai elvÀrÀsa az àel
nem fordult tekintetÊ (K IZSAROLT NEV ETS°GES
°LETºNKET). Ferencz Gyûzû a t¡kr´zûdû
tÀrgy ¢s k¢pe viszonyÀt (identitÀsÀt) vizsgÀlja
az optika szabÀlyaira alkalmazva (A LçTçS
TçRGYK¹R°BýL ).
SzabÂ T. Anna szervesen kapcsolÂdik a hagyomÀnyhoz. àNincs gy´kered, csak a n¢z¢sÊ...
àNincs egyebed, csak a lÀtvÀnyÊ ä Árja NYíRFA cÁmü szuggesztÁv vers¢ben.6 A n¢z¢s az ablak¡vegen kÁs¢rtetk¢nt t¡kr´zûdû (1., 3. majd 2.
szem¢lyben megjelenû) szem¢lyis¢get fogja
´ssze. MÀsutt a kapun kil¢pve ¢rz¢kelhetû,
keretbe foglalt, mozgÂ lÀtvÀny a kamera ¢lm¢ny¢t kelti ä mintha csak az ottliki n¢zûszerep tÀrgyiasulna (K APU). A t¡kr´zûd¢s optikÀjÀt Ferencz Gyûzûh´z hasonlÂan SzabÂ T.
Anna is vonatablakon tapasztalja meg: àK¢tf¢le ¢g kopÁrozÂdik / egymÀsra, ¢s k¢tf¢le tÀj / fÀi
haladnak libasorban / a t¡kr´zû ¡vegen ÀtÊ ä ¢s
mindketten az azonossÀg, illetve a megosztottsÀg metaforÀjÀt lÀtjÀk benne. A r¢szletek
pontossÀgÀban nem lehetne fel¡lmÃlni Ferencz Gyûzû A LçTçS TçRGYK¹R°BýL cÁmü
vers¢t, de SzabÂ T. Anna V ONAT-jÀban az idû
is t¡k´rbe ker¡l: àÃgy siklik el a pillanat, / hogy
sÁma, ¡res ¡veg¢n / a k¢pbûl semmi sem maradÊ
ä majd lÀmpagyÃjtÀs utÀn ä: àa lÀtÂ szem ma-

gÀra lÀt / a kettûs kinti k¢p hely¢nÊ. Hogy ez milyen azonossÀg, azt egy mÀsik t¡k´rt¢mÀjÃ
vers vilÀgÁthatja meg: àVisszal¢p ä n¢zi a t¡k´rben az arcot. / De nem igazÁt sz¢tzilÀlt hajÀn: / a
szembe n¢z. Ki n¢z? Kit n¢z a szem?Ê (HAZAFEL°
MEGY , ESTE.) A t¡k´r, ahol az ember magÀra
lÀt, nem az azonossÀgot, hanem a kettûss¢get
jelenti.
A k´tetben v¢g¡l k¡l´n verset olvashatunk A SZEMRýL. Persze legalÀbb annyira a
tÀrgyakrÂl ¢s sugÀrzÀsukrÂl, a lÀthatÂ vilÀg ¢s
a lÀtÂ viszonyÀrÂl. Mindaz, ami a lÀtÀssal kapcsolatos (szem, lÀtÀs, lÀtvÀny, csukott szem,
Àlom, k¢pzelet, vÁziÂ), fogalmilag is jelen van
itt. A vers alapmetaforÀja a f¢nyk¢pez¢s: àelûhÁvhatod / s´t¢tkamrÀdban ûketÊ, à°jszaka, / a hÁvÂvÁzbe mÀrtott k¢peken, / meg tudsz jelenni n¢haÊ.
M¢gsem barokk conceitrûl van szÂ, sz´vev¢nyesebb ¢s szaggatottabb a vers. A metafora
sÁkot vÀlt, az elûhÁvÀs mÀr az Àlom, illetve a
k¢pzelet r¢sze, ami azonban tÀrgyiasul:
à...villog ¢s remeg
a k¢pzelet, mint sz¢lfodrozta vÁz,
benne a k¢p¡k sz¢tfut, ´sszeÀll,
mint vÁz alatt a kû, megvÀltozik,
megszÁnes¡l, alÀszÀll.Ê
A szem metaforÀja eredetileg beleillene a
f¢nyk¢pez¢s k´r¢be: àºveg ¢s vÁz a szem. Csak
rajta Àt / lÀthatni mindentÊ ä ez eddig a szemlencse ¢s az optikai lencse azonossÀga. Persze
elÀrulja, hogy a szem m´g´tt valami mÀs n¢z
(l¢lek? tudat?). çm az id¢zett sz´veg szimbolikusan folytatÂdik, a szem mintha àIsten szemeÊ volna:
à...Csak rajta Àt
lÀthatni mindent, v¢di a gyÃl¢kony
l¢tezûket a tüztûl. °ljetek,
mondja nekik, ¢s ¢lnek. N¢zi ûket,
¢s lÀtvÀnyukban elgy´ny´rk´dik.
Nem k´z´tt¡k vagy.Ê
Ha a szem teremti is a lÀtvÀnyt, a szeml¢lû mÀr nem rendelkezik ilyen erûvel. Mintha maga a lÀtÀs viselkedne Ãgy, mint az elûzû versben a t¡k´r: amit lÀtok, azzal mÀr
nem vagyok azonos. Ellent¢tben a tapintÀssal: àHiszen egyes¡lsz / mindennel, amihez nyÃlsz.Ê
Sût gy´ny´rüen visszaÀll az ¢rt¢s ä ¢rint¢s eredeti etimolÂgiÀja: àDe tudod: / nem ¢rtheted meg,
nem ¢rintheted / a lÀthatÂkat.Ê A vilÀg lÀtvÀnya
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egyszerre sz¢p, izzÂ ¢s ijesztû. àLÀngrakap, /
ÀtizzÁt, r´gt´n ´nmagÀba rÀnt.Ê N¢zni mÀr nem
passzÁv tev¢kenys¢g, hanem szinte vesz¢lyes
(ikaroszi?) tett.
àHogy ¢lhetn¢l Ágy? InkÀbb hÀtral¢psz,
elk¡l´n¡lsz, csak n¢zel. Hogy ragyog
minden teremtm¢ny! HÃnyd be a szemed.Ê
(A SZEMRýL)
SzabÂ T. Anna verseiben a lÀtvÀny n¢ha lÀtomÀssÀ nû. MÀr az elsû k´tetben t´bb ilyen
elmozdulÀst lÀtunk. àMintha az emberi m¢retü
t´rt¢n¢sek nagyobb arÀnyÃ jelen¢sekre, a l¢tez¢s term¢szet¢re mutatnÀnakÊ ä Árja a k´tet elûszavÀban Lator LÀszlÂ. A lÀtomÀsos vershez a k´ltûi hang mÀs vonÀsai is hozzÀtartoznak: a
szenzualitÀs ¢s a pontossÀg (a r¢szletek irÀnti
¢rz¢kenys¢g ¢s az ¢rz¢kenys¢g r¢szletei). SzabÂ T. Anna leÁrÂ verseiben is feltünnek àtÃlhev¡lt z´ld f¡vekÊ, àvedlett Àrny¢kok, lombtalan platÀnfÀkÊ, àfagytÂl ragacsos vasrudakÊ. A tapinthatÂ anyagszerüs¢g minden¡tt jelen van. Egyes
sorai emellett olyan axiomatikusan t´m´rek
¢s egyszerüek, hogy formai jÀt¢knak v¢lhetn¢nk ûket: à°n hÃnyt szememmel lÀtom ût, / ki
nyitott szemmel nem lÀtÊ ä Árja egy halottjÀrÂl;
¢s az ¢jszakÀrÂl: àtudat alatt a retteg¢s / retteg¢s
alatt a tudatÊ. (Voltak¢pp visszaforgathatnÀm
elsû k´tete ¢l¢n ÀllÂ ars poeticÀjÀnak sorait:
àögy Árni verset, mintha szÂ ¢s forma / nem titkolnÀ el, hogy mi van m´g´tteÊ ä verseit a mai napig olvasni kell Ágy, sokszor.) Amikor a t´m´rs¢gnek ez a foka jÀrul a k¢pzelet Àltal felnagyÁtott r¢szletekhez, ¢s ehhez egy helyszÁn,
egy szereplû kapcsolÂdik, az mÀr a ballada,
a lÀtomÀsos vers sürüs¢ge. A balladÀban a sÃlyos k¢p kiemelkedik a vers fegyelmezett
hangjÀbÂl: àKett¢repedt csereszny¢k: / s´t¢t szempÀr a porbanÊ (B ALLADA), a lÀtomÀsban a k¢pek sorban k´vetik egymÀst: à°s mozdulatlan
Àllanak. // A sÀskaszÀrnyÃ angyalok. / Egy halfej
¡veges szeme. / Valaki n¢z, Valaki n¢z. / Mintha
egy trÂnus f¢nyleneÊ... àEgy csigahÀznak lÀba nû.
/ Egy kett¢vÀgott csecsemû. / Egy f¢nyes kard zuhan, zuhanÊ (SE V íZ, SE SZ°L).
A lÀtomÀsos versnek sajÀt hûfoka van. A
versindÁtÂ helyzet is a hûs¢g: akÀr a B ALLADA,
a SE V íZ, SE SZ°L is sivatagi melegben jÀtszÂdik, ahol a szereplû àa szÀraz ¢g alattÊ halad
valamely c¢l fel¢: àmÀr nem tudja, hogy hol vanÊ
(BALLADA); àCsak Ãt. Csak menni. Felfel¢. /

A Menny hosszÀban sz¢thasad. / A f¢ny el¢. A f¢ny
fel¢Ê (SE V íZ, SE SZ°L). A Don Juan-ciklus HçLñSZOBA cÁmü darabja lÀzas monolÂg. E versekre a szabÀlyos formÀn bel¡li t´redezett
mondatok jellemzûk. MÀshol a dinamikÀt a
szabad, vad ritmus adja meg. Ilyen a SE TþZ,
SE F¹LD : hûse a tengeri sz¢ltûl vÀrja a term¢kenys¢get, de mintha û is lÀztÂl ¢gne:
àTengeri sz¢l j´n,
felcsap a permet...
L¢gtûl a semmi.
Halszemü gyermek.
°gi magassÀg, tengeri m¢lys¢g ä
mÀr nem is ¢lek, jaj, nem is ¢lsz m¢g...Ê
A sz¢l indÁtja el a NYíRFA cÁmü vers nyugtalansÀgÀt is: àSz¢d¡l a nyÁrfa a sz¢lbenÊ. A ritmus daktilikus szapora lejt¢s¢t ¢pp ott vÀltja
f´l a jambus emelked¢se, ahol a sz´veg vÀrja:
àlend¡l az ¢gi gy´k¢rzet, / a sz¢lbe akasztja magÀtÊ. A lÀtvÀny mellett a sz¢lbe (a ritmusba)
kapaszkodik a vers besz¢lûje is ä azaz a vers
k¢t fontos elem¢be.
A vers formÀja-tartalma a HUMUSZ cÁmü
vers ritmikai ¢s megjelenÁtett burjÀnzÀsÀban
is tetten ¢rhetû. A vers k¢t daktilusbÂl ¢s egy
zÀrÂ spondeuszbÂl ÀllÂ, nyugodt alapritmusa
a l¢lekrûl szÂl: àv¢gre kit´rne a lelke, / szÀllna
az üri s´t¢tben äÊ, mÁg a sÀr, àa levelek, az indÀkÊ
sokkal szaporÀbb ritmikÀval szÁvjÀk-tekerik
be a testet, amely àa sz¡rke valÂ mocsarÀbanÊ
àmegeredÊ, àgy´keret eresztÊ, àfutÊ, àkikel ÃjraÊ.
SzabÂ T. Anna az elûbb id¢zett lÀzas-lÀtomÀsos vershelyzeteken tÃl is minden¡tt szenved¢lyes hangon Ár, ¢s olyan àszokÀsosÊ ¢lethelyzeteket jÀr k´r¡l, mint a magÀny, a gyÀsz,
a halÀltudat. Minden egyes vers¢re k¡l´n
kell figyelni.

Jegyzetek
1. Mire ezt Árom, SzabÂ T. Anna k´tet utÀni verseiben megjelent ez a hallott hang is (KñRHçZ, Holmi
1999. mÀjus).
2. Legnagyobb k´ltûink n¢hÀny fontos vers¢nek is
megvan ez a tehert¢tele (pl. Pilinszky: A FRANCIA FOGOLY ä de persze a HARBACH 1944-gyel szemben).
3. Egy interjÃban emlÁti: àMinden szenved¢s erûsen
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¢rint. Ez nem olyan melankÂlia, amit KosztolÀnyi ¢s Sz¢p
Ernû remek¡l tudott. °n azt szeretn¢m, hogy erû legyen a
szomorÃsÀgban, hogy erût lehessen merÁteni belûle, ¢s arra
sarkalljon inkÀbb, hogy ne adja meg magÀt az ember.Ê (Vas
N¢pe, 1999. mÀjus 22. Merklin T. interjÃja.)
4. Ez a vonÀs a prÂzaÁrÂ KosztolÀnyira sokkal jellemzûbb, mint ¢pp a megid¢zett versbeli hangjÀra.
5. A k´tetszerkezetrûl (¢s a verseket ÀtfogÂ szimbolikÀrÂl) lÀsd SzilÀgyi MÀrton ¢rtû ÁrÀsÀt (°S, 1999.
februÀr 19.)
6. A verset ä mint SzabÂ T. Anna Ãj k´tet¢nek egyik
legjellemzûbb darabjÀt ä Lator LÀszlÂ elemzi igen
pontosan. (N¢pszabadsÀg, 1999. mÀrcius 13.)

MesterhÀzi MÂnika

SOK MçSIK, AKI UGYANAZ
KarafiÀth Orsolya: Lotte Lenya titkos ¢neke
noran k´nyvkiadÂ, 1999. 92 oldal, 686 Ft
Neh¢z dolog nem agyondics¢rni KarafiÀth
Orsolya elsû versesk´tet¢t. Nem levÀgni azonban ugyanilyen neh¢z. MegprÂbÀlom megmagyarÀzni, mi¢rt.
A huszonhÀrom ¢ves k´ltûnû a magyar
ÁrÂk v¢gre normÀlisan indulÂ nemzed¢k¢hez
tartozik. Versei egy ideje mÀr jelen vannak
az irodalmi lapokban, a szerkesztûk ´r´mmel
k´zlik ûket, mert ¢rdekesek, hangulatosak,
java r¢sz¡k po¢tikailag kidolgozott, g´rd¡l¢keny, formÀs darab. Felismerhetû, azonosÁthatÂ hangv¢tel¡k van (legalÀbbis az utÂbbi
idûben), aminek l¢nyege a sajÀtosan nûies
´nirÂnia n¢mi ÀltalÀnos szkepszissel ¢s dekadenciÀval füszerezve, ¢s megfejt¢si kÂdjukat
magukban hordjÀk, vagyis meg¢rt¢s¡knek
nem n¢lk¡l´zhetetlen alapfelt¢tele Dante,
Milton ¢s a LEGSZ-PAR BSAD-PA RIN-PO-CSHEI
GTER k´nyv n¢lk¡li ismerete. Az irodalomkedvelû k´z´ns¢gben pedig felfokozott vÀrakozÀs ¢l: idûnk¢nt szeretn¢nk rokonszenves
fiatal ÁrÂkat-k´ltûket felfedezni. KarafiÀth
Orsolya szimpatikus, fiatal ¢s k¢ts¢gkÁv¡l:
k´ltû ä kvalitÀsai bÀrkit meggyûzhetnek. Siker¢hez (ami persze relatÁv siker, hiszen a
k´lt¢szet kevesek ¢s egyelûre egyre kevesebbek ¡gye, bÀr nem lesz ez mindig Ágy) minden felt¢tel adott.
Persze aki lÀtott mÀr karÂn varjÃt, az

ennyitûl nem esik Àmulatba. A jÂ forma-,
arÀny- ¢s ritmus¢rz¢k, az ¢rdekes t¢mavÀlasztÀs abban a mÀsik, nÀlunk megszokott ¢s
szinte mÀr szakrÀlis ¢rtelemben k´ltûv¢ nem
teszi az embert. Hogy ebben az ¢rtelemben
k´ltûv¢ vÀlik-e valaki vagy sem, az csak jÂval
k¢sûbb der¡l ki, ¢s az àutÂkornakÊ, a nem
kortÀrs olvasÂknak is beleszÂlÀsuk van. Mindenk¢ppen k´ze van a dolognak a narrÀciÂ
hiteless¢g¢hez ¢s valamif¢le Ãjat mondÀshoz,
ha nem is felt¢tlen¡l az avantgardista, de az
Ady-f¢le ¢rtelemben: a k´ltû megtanÁt benn¡nket Ãj hangulatokra. Ebben a k¢rd¢sben
a posztmodern teÂriÀk mÀst mondanak, nem
tartjÀk ´n¢rt¢knek az eredetis¢get, ¢s ebben
igazuk is van; mÀs attribÃtumokkal egy¡tt
azonban nyilvÀnvalÂan a vers fontos ¢rt¢kk¢pzû eleme. Ezeknek az ÀltalÀnosabb eszmefuttatÀsoknak azonban k¡l´n bekezd¢st kell
szentelnem.
Az Ãjabb magyar k´lt¢szetben (nagyjÀbÂl
a Kem¢ny IstvÀn¢k utÀni nemzed¢k[ek] munkÀiban) megfigyelhetû jelens¢g a k´ltû ´nazonossÀgÀnak bizonytalansÀga. TovÀbb cifrÀzva Barthes teÂriÀjÀt a szerzû halÀlÀrÂl, azt
lehet mondani, hogy ezekben az esetekben a
szerzû egyÀltalÀn meg sem sz¡letik. A k´ltû
szerepeket, maszkokat prÂbÀl fel, ¢s ez mÀr
nem az a fajta bÃjÂcska, amit We´res folytat
a PSYCH°-ben vagy Faludy a Villon-Àtiratokban, sût KovÀcs AndrÀs Ferencn¢l is tovÀbbmegy, pedig û mindig maszkban versel, olyannyira, hogy a sajÀt arca is a sajÀt arcÀt ÀbrÀzolÂ maszknak tünik. Ebben a pozÁciÂban,
amirûl besz¢lek, a k´ltû ÀllandÂan ÀtvÀltozÂ
maszkokat hasznÀl, az egyikben t´bb¢, a mÀsikban kev¢sb¢ mutatja otthon lenni magÀt,
de mindig (t´bb-kevesebb) ironikus tÀvolsÀgtartÀssal. így, k´zvetetten, szerepvÀlasztÀsÀval, a bele¢l¢s m¢lys¢g¢vel ¢s a figura attitüdj¢vel mutat ´nmagÀra. Ebbûl adÂdÂan ez a
k´lt¢szet mindinkÀbb elûadÂ-müv¢szetk¢nt viselkedik: a tipikus vershelyzetek, t¢mÀk, sz´veg- ¢s mütÁpusok adottak (hiszen àmindent
elmondtak mÀr, minden mondatot leÁrt mÀr
valakiÊ), s az alkotÂi kreativitÀs a (szint¢n ismert ¢s adott) grammatikai, retorikai, po¢tikai alakzatok ´sszehangolÀsÀban, variÀlÀsÀban, az eszk´zk¢szlet hasznÀlatÀban talÀlhat
teret. Nem jelenik meg az egyszeris¢g mint
sajÀtossÀg, nincs vilÀgteremt¢s, a kompozÁciÂnak nem az az alapelve, hogy a vers nyelvbe
Àgyazott test¢rûl lefejtj¡k a f´l´sleget. Ez a
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k´lt¢szet egyre inkÀbb alkalmazott müv¢szet,
akÀr azt is mondhatjuk: iparmüv¢szet; ez a
vers zene n¢lk¡li dalsz´veg.
A megelûz´tts¢g¢rz¢s persze mÀsk¢nt is
megfoghatÂ, ¢s a k´lt¢szettel foglalkozÂ irodalomteÂriÀk szÁvesen ragadjÀk meg a k´ltû munkÀjÀt a modern/posztmodern (ez itt
ugyanaz) tudÂs tev¢kenys¢g¢vel valÂ ´sszehasonlÁthatÂsÀgÀban: l¢tezik egy (esetleg t´bb),
a korra jellemzû k´ltûi paradigma ä ide ¢rtve
az elfogadott ¢s alkalmazott retorikai, po¢tikai, grammatikai alakzatok, vÀlaszthatÂ t¢mÀk, magatartÀsmintÀk, müfajok, pÂzok stb.
´sszess¢g¢t ä, a kezdû k´ltû ebbe illeszkedik,
elsajÀtÁtja a megtanulhatÂt, megkeresi a fejleszthetûs¢g irÀnyait, ¢s dolgozni kezd. (Akik
lassan egy ¢vszÀzada k¢rik szÀmon ¢ppen ezt,
fûk¢nt a technika elsajÀtÁtÀsÀt a pÀlyakezdûk´n, most ´r¡lhetn¢nek. De nem teszik.)
Ezt a szerepjÀt¢kos (¢s egyben tudÂsi) imitÀciÂt gyakran egy mÀsik jÀt¢k eg¢szÁti ki:
a pÀlyakezdû Ãgy tesz, mintha bizalmas viszonyban volna k´ltûtÀrsaival. Ennek mÂdja
az ajÀnlÀs, a versbeli megszÂlÁtÀs (igaz, ez
nem Ãj: f¢l ¢vszÀzada Árnak a k´ltûk tegezû ¢s keresztn¢ven szÂlÁtÂ verses ¡zeneteket
egyebek mellett JÂzsef AttilÀhoz), a k´z´s
helyszÁnek felid¢z¢se, fiktÁv ¡zenetekre Árott
vÀlasz. Mintha a kezdû k´ltû tÀrsadalmi beÀgyazottsÀgÀban teremten¢ meg ´nmagÀt,
vagyis azt a figurÀt, akit versbeli narrÀtorai
irÀnyÁtÂjak¢nt kÁvÀn felvonultatni. A szerep
azutÀn (mint T¢rey Szomory-vonzalma) bekerÁti, k´r¢ zÀrÂdik.
KarafiÀth Orsolya sajÀtossÀga, hogy megid¢zett ¢s megszÂlÁtott mesterei igen kev¢ss¢
vannak jelen versbesz¢d¢ben: Parti Nagy, plÀne KassÀk, legfeljebb figurak¢nt lehet vonzÂ
a k´ltûnû szÀmÀra, eszk´zeiket kev¢ss¢ fedezhetj¡k fel a versekben. De igazÀbÂl Kem¢nyre
is ez ¢rv¢nyes, ¢s Schein GÀbor is inkÀbb csak
egy ajÀnlÀsban mutatkozik. T¢rey mÀr inkÀbb
jelen van ä fûk¢nt a manÁrjai r¢v¢n.
Ezzel szemben a àverseket jÀtszÂ szem¢lyeketÊ KarafiÀth nagy gonddal, aprÂl¢kosan
formÀlja meg. Bizarr sorokat kreÀl nekik.
Keverednek a kalandvÀgyÂ kamasz lÀny, a
àbukott nûÊ, a d´rzs´lt, sût unott szeretû viselked¢s- ¢s gondolkodÀsmintÀi, ¢letesem¢nyei. Valahol persze û maga is ott van az alakok k´z´tt (p¢ldÀul a hetedik helyen), ¢s ¢let¢nek valÂs esem¢nyei is az elk¢pzeltek k´z¢

illeszkednek. Ezt pedig megint k¢tf¢lek¢ppen lehet ¢rtelmezni: mint szerepsorozatot,
repertoÀrt, amivel az alkotÂ jÀtszani szeretne,
vagy mint szem¢ly¢nek gazdagÁtÀsÀra, tapasztalatmozaikok be¢pÁt¢s¢re valÂ t´rekv¢st
ä àHiÀba f¡r´szt´d ´nmagadban, / Csak mÀsban
moshatod meg arcodatÊ. Szerepeket prÂbÀl magÀra, vagy magÀt prÂbÀlja ki k¡l´nb´zû szerepekben. Egyelûre nincs kedve ahhoz, hogy
ezt v¢giggondolja: ironizÀl, amikor verse t¢mÀjÀvÀ teszi. àGyüjt´m az ¢lm¢nyanyagot, / zaftos
pletykÀk alapjÀtÊ ä Árja egy pÀlyatÀrssal kezdûdû szerelem ¡r¡gy¢n; ¢s persze itt sincs ¢rtelme feltenni a k¢rd¢st, hogy van-e ennek
valÂsÀgalapja, vagy ez is a kettûvel f´ntebbi
bekezd¢sben Árottakhoz tartozik.
Mindez m¢g nem baj, hanem sajÀtossÀg.
A k´ltûnû feltehetûleg nem Àtgondoltan szerkeszt, hanem belsû hallÀsÀra, arÀny¢rz¢k¢re,
tehets¢g¢re hallgat. Az azonban mÀr baj,
hogy nem el¢g erûs az utÂlagos kontrollja
belsû hallÀsa f´l´tt. TÃlzÀsnak tartom Lator
LÀszlÂ minûsÁt¢s¢t, aki a versek egy r¢sz¢t selejtnek titulÀlja, de t¢ny, hogy jÂ n¢hÀny darab hatÀsÀt t´k¢letlen megoldÀsok rontjÀk le.
Gyakran lÀtjuk, hogy egy-egy hangzatos, hatÀsosnak lÀtszÂ megoldÀs kibillenti a verset
sajÀt logikÀjÀbÂl. à...a nÀd / szemedben ûrzi meg
s´t¢t tavÀtÊ ä Árja a CSOPAK (1996)-ban, majd
az ELSºLLYEDT SZíNEK -ben: àa szemedre gondoltam ¢ppen / ahogy tenger ´nti el termeitÊ. A versekben megszÂlÁtott Ãr meglehetûsen flexibilis lÀtÂszervvel rendelkezhet. Egy mÀsik vers
zÀrlata Àlomk¢pnek mutatja magÀt: àAmÁg alszunk, az esût Àteresztik / a falak. öj kast¢lyt vonnak f´l¢nk / a bûr¡nkbûl kioldÂdÂ cseppk´vekÊ ä
de ebben a minûs¢gben sem tudom elk¢pzelni, sem biolÂgiai, sem speleolÂgiai megk´zelÁt¢sben; topolÂgiailag pedig v¢gk¢pp.
A àformÀban ÁrtÊ, mintak´vetû darabok
n¢melyik¢t verstanilag lÀtom problematikusnak; fûk¢nt azokat, melyekben ez a mintak´vet¢s Àtgondolatlan, vagy egyszerü figyelmetlens¢gbûl ered. P¢ldÀul a SZOBçINK NOV EMBERBEN kezdûsorai Ágy hangzanak: àhovÀ hÃzÂdhatnÀl be / ha nincsen mÀr ¢rtelme / m¢g az
Àrny¢koknak sem / ezek itt csak novemberi / szobÀk
füt¢s n¢lk¡lÊ. K´nnyü felismerni azt a negyedfeles jambusbÂl hangsÃlyossÀ vÀlt sort, mely
bizonyÀra a k´z¢pkori diÀkdalhagyomÀny
k´zvetÁt¢s¢vel alakult az anakreÂni sorbÂl n¢pi formÀvÀ, ¢s amit Csokonai utÀn fûk¢nt PÀ-
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lÂczi HorvÀth çdÀm gyüjtem¢ny¢bûl ismer¡nk, de mulatÂnÂtÀtÂl betyÀrballadÀig sokf¢le variÀnsban gyüjthetû. Ez a versnyitÂ, bokorrÁmes (¢s milyen rosszul rÁmelû!) hÀrom
sor (vagy n¢gy, ha azt is figyelembe vessz¡k,
hogy az elsû hÀrom hatÀsÀra gondolatban a
negyediket is a hetedik szÂtag utÀn szakÁtjuk
meg, ott, hogy novembe) rettenetes fel¡t¢ssel
indÁtja a verset. Ironikus pozÁciÂban is neh¢z
lenne elviselni, ¢s itt nyoma sincs irÂniÀnak.
Azt hiszem, KarafiÀth valahogy Ãgy Ár verset,
hogy egy vizuÀlis elûk¢ppel egy¡tt a vers dals¢mÀja id¢zûdik fel, ¢s amikor a vers elk¢sz¡lt, mÀr nem tud megszabadulni ettûl az
elûk¢ptûl. Nem tudja elfogulatlanul ellenûrizni, hogy mit is csinÀlt.
A rÁmekre visszat¢rve: KosztolÀnyi Âta a
maga hely¢n elfogadott, hangulatos verskell¢k a kancsal rÁm. KarafiÀth elûszeretettel ¢l
is ezzel az eszk´zzel, ¢s a maga mÂdjÀn csakugyan mulatsÀgos a pirÁtÂs/paritÀs vagy a n¢gy
et¡d/NagyatÀd rÁm. MÀsutt azonban egyszerüen csak rossz, ig¢nytelen rÁmekkel talÀlkozunk.
Ilyenekkel: mosÂpor/kabÀton; vÀltozik/ Àrulkodik;
manûver/game over; sz¢gyent rÀm/fruskÀn; csalÂdnÀl/parÂkÀk; csodÀlkozol/arcodon. A rÁm valahogyan ä pontosan, ferd¢n, rontottan, disszonÀnsan vagy ´sszehangzÂn ä mindig zene.
Ezek a szÂpÀrok egyszerüen csak kÁnosak.
Ugyanakkor sok olyan vers van, amelyben
az invenciÂ Àt¡t minden kisebb-nagyobb fogyat¢kossÀgon. Ilyen az EGY EL NEM K°SZºLT
F°NYK°P vagy a K I ADJA A MçSIKAT? (bÀr ez
utÂbbit n¢hÀny recenzens nem szereti; nem
tudnak megbarÀtkozni a gondolattal, hogy
egy ä szÂism¢tl¢s ä rokonszenves fiatal k´ltûnû a frigid picsa kifejez¢st hasznÀlja). Ezek is
szerepjÀt¢kok, de konzisztensek, megoldÀsaik nem k¡lsûlegesek, nem a hatÀsra ¡gyelnek, ¢s ´nmagukon tÃlmutatva megjelenÁtenek egy vilÀgot. MÀsutt pedig egyes sorokat
talÀlunk, melyek megkapÂak, ¢s amelyekben
a k´ltû nem igyekszik maszk m´g¢ bÃjni.
Nem àvallomÀsosÊ itt sem, csak nem t´rûdik
a dologgal. Ilyen a NAPLEMENTE V ISEGRçDON
kiss¢ frÀzisszerü, de a maga hely¢n sz¢p k¢t
befejezû sora: àHihetetlen utazÀs lesz / ittmaradni m¢g veledÊ vagy az ...AZTçN -t zÀrÂ n¢gy sor:
àElûsz´r lÀtom sz¢pnek / magam. Itt a nûi wc / t¡kr¢ben, te Àltalad / homÀlyosan.Ê
Ars poetica-¢rt¢kü, ¢ppen az emlegetett
sokarcÃsÀgot tematizÀlÂ vers a k´tet cÁmadÂ-

ja, a LOTTE LENYA TITKOS °NEKE. ögy gondolom, hogy minden k´ltûi sajÀtossÀg, akÀr
a legirritÀlÂbb is, Ãj minûs¢get nyer azÀltal,
hogy vers t¢mÀjÀvÀ vÀlik. ögy lÀtom, hogy
KarafiÀth Orsolya k´ltûi ambÁciÂi, tervei ebbûl a k´ltem¢nybûl fejthetûk ki a legjobban.
Itt tehÀt elidûz´m kiss¢.
àA hangom mindig Ãjra mÀsÊ ä kezdi a verset. Ez t¢ny. De mi a magyarÀzata?
àA hangom mindig Ãjra mÀs:
Ãj v¢gszavak, Ãj fûszereplûk ä
ha szÂln¢k is, csak suttogÀs,
kihÃzott r¢sz egy rossz sz´vegbûl.Ê
A kiindulÂ megÀllapÁtÀs irodalomelm¢letileg is korrekt: csakugyan, minden ÁrÂdÂ verset àÃj v¢gszavakÊ, azaz Ãj horizont, Ãj kontextus vÀr. A rejtett metafora megszem¢lyesÁti
a verset; Ãgy besz¢l rÂla, mint szÁn¢szrûl, aki
erre az Ãj v¢gszÂra vÀr, hogy szÁnre l¢phessen. Csakhogy mindjÀrt àÃj fûszereplûkÊ-rûl is
szÂ esik, s ez mÀr azt sejteti, hogy a vers narrÀtora az Ãj darabok ÀllandÂ rendezûje. (Ez
egybecseng azzal, amit korÀbban mondtam a
k´lt¢szet eltolÂdÀsÀrÂl az elûadÂ-müv¢szet
fel¢.) A k´vetkezû sor is ezt tÀmasztja alÀ: àha
szÂln¢k is, csak suttogÀsÊ ä a darabban a rendezû szokott suttogva megszÂlalni... vagy talÀn
a sÃgÂ? Meglehet. De hogyan ¢rthetj¡k a negyedik sort: àkihÃzott r¢sz egy rossz sz´vegbûlÊ?
K¢t eset lehets¢ges: vagy a àminden szerep rossz
szerep, minden sz´veg rossz sz´vegÊ (talÀn mert
csak utÀnzata valaminek, ahogy az Âkoriak
gondoltÀk) deklarÀciÂja ez, vagy a paradoxonok tÃlhajtÀsÀnak eklatÀns p¢ldÀja. (Egy a
sok k´z¡l. KarafiÀth hajlamos rÀ.) A k´vetkezû sorokbÂl aztÀn az der¡l ki, hogy a k´ltû
m¢giscsak szereplûk¢nt tekint magÀra. SuttogÀs helyett is inkÀbb ¢nekel mÀr, ezt-azt, amit
¢ppen kell.
àMost dÁva, most k¢jnû vagyok,
most csitri, John megunt babÀja.
KÀntÀlÀs, k´nnyü sanzonok:
ahogy az alkalom kÁvÀnja.Ê
Ez az ellentmondÀs pedig v¢g¢rv¢nyesen
feloldatlan marad, amire Ãjabb paradoxon k´vetkezik.
àHa szÂln¢k is, csak n¢ma song,
mi rejtett dalra vÀlaszolt.Ê
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A k¢tsoros kis refr¢nt k¢t Ãjabb n¢gysoros
strÂfa k´veti.
àA Holdat n¢zem. Napjaink
porondjÀt festû sz¡rke Holdat.
Ha szÂln¢k is, csak Àlca, smink,
siker a k¢pzelt szÁnpadoknak.Ê
A Hold a szimbolikÀban az ÀtvÀltozÀs megtestesÁtûje. A napjaink porondjÀra esû holdf¢ny term¢szetesen a reflektor sÀrga f¢nyk´r¢re eml¢keztet. Ez a f¢ny azonban (megint
csak) paradox mÂdon sz¡rke. K¢rd¢s, milyenek lehettek napjaink, mielûtt sz¡rk¢re szÁnezûdtek. Azt akarja ez jelenteni, hogy az ÀtvÀltozÀs/ÀtvÀltoztatÀs sz¡rkÁti el ä ÀlcÀval,
sminkkel ä azt, ami eredetileg szÁnes volt?
Vagy inkÀbb a teljes szÁntelens¢g az eredeti
Àllapot, amihez k¢pest a sz¡rke az el¢rhetû
szÁness¢g felsû foka? A paradoxonok sora
folytatÂdik.
àEz nem rivaldaf¢ny. KigyÃlt
reflektor Àrny¢kokra t´rve.
Lehunyt szemem m´g´tt az Ãt
egy Âcska, r¢gi ´lt´zûbe.Ê
Ez mÀr a paradox ¢rtelmez¢s lehetûs¢g¢t
is elutasÁtja. A Hold tehÀt nem rivaldaf¢ny.
Hanem mi? Egy reflektor, amely kigyÃlt,
majd ´sszet´rt? Vagy egy t´rt Àrny¢kokat vetÁtû f¢nyszÂrÂ? °s a k´vetkezû k¢t sorban
egyÀltalÀn mi az ÀllÁtmÀny? A reflektor Àrnyf¢nye lenne a szÂban forgÂ Ãt? Vagy ez mÀr
mÀsik gondolat, ¢s rejtett ÀllÁtmÀnya a l¢tige:
szemem m´g´tt van az Ãt? TalÀn a refr¢nvariÀns eligazÁt:
àHa szÂln¢k is, csak n¢ma song ä
refr¢nje Ãjra cs´ndbe font.Ê
A f¢nyhiÀny-f¢ny ¢s a szÁnhiÀny-szÁn mell¢
Ãjabb jelens¢g: a hanghiÀny-hang sorakozik.
Lassank¢nt feladjuk az ¢rtelmez¢s kÁs¢rleteit.
Van azonban m¢g egy versszak.
àElhallgatok, s ez Ãjra mÀs:
büv´s, hamis ä mi¢rt csalÂdnÀl?
Maradt a megkopott varÀzs:
pezsgûk, vad slÀgerek, parÂkÀk...Ê
Ez a paradoxonokat fel¡lÁrÂ paradoxon

elt¢rÁti a legyint¢st, amivel lemondanÀnk az
¢rtelmez¢srûl. Ha a besz¢d besz¢dk¢ptelen, s
hatÀsa csendbe fonja a besz¢lût, mit lehet
mondani a hallgatÀsrÂl? Azt, hogy a hallgatÀs
hamis csend. Ez pedig visszamenûleg Àt¢rtelmezi a korÀbbi paradoxonokat, hatÀrok k´z¢
fogja ûket. A f¢nyhiÀny-f¢ny, a szÁnhiÀny-szÁn
¢s a hanghiÀny-hang a vers vilÀgÀban el¢rhetû legf¢nyesebb, legszÁnesebb, leghangosabb
valamiv¢ vÀlik, aminek birtoklÀsÀ¢rt meg kell
k¡zdeni. Ha ezt nem tessz¡k, csak a magÀra
hagyottan s´t¢t, n¢ma, sz¡rke vilÀg marad.
Az embertelen vilÀg. HiÀnyzik belûle az eredm¢nytelen erûfeszÁt¢s, az elvÀrhatÂ szolidaritÀs a nyomorult vilÀggal, a munka, ami eml¢kezet¡nkben egy sosem volt aranykor k¢peit jelenÁti meg, amikor a varÀzs m¢g teljes
f¢ny¢ben csillogott, a fejet haj borÁtotta (erre
mÀr csak a parÂka eml¢keztet), s a sz¡rk¡letet nem est¢k, hanem est¢lyek k´vett¢k, f¢nynyel, szÁnekkel, hangos zen¢vel. Hallatlanul
s´t¢t k¢p ä pontosan illeszkedik a t´bbi vers
vihÀncolÂ pesszimizmusÀhoz, apokaliptikus
irÂniÀjÀhoz. Itt azonban nem irÂnia, hanem
¢ppen szentimentÀlis nosztalgia a fedûr¢teg.
A ver¢bsz¡rke sanzontrag¢dia jÂl ¢rthetû, vilÀgos Ávü, sût k´zhelyszerü elûk¢peket elevenÁt fel, ¢s a bonyolult paradoxonsz´vev¢nyre
a meg¢rt¢s eml¢k¢nek f¢ny¢t vetÁti. °rthetûv¢ stilizÀlja az ¢rthetetlent. MesevilÀg. VilÀg.
Erre az ambivalenciÀra gondoltam, amikor leÁrtam ennek a dolgozatnak az elsû
mondatait. Nem vagyok biztos a dolgomban,
bÀr a k´ltûnû Àltal bemutatott bizonytalansÀgnak a k´zel¢be sem jutok. Azt hiszem, ambiciÂzus k´ltûi program megvalÂsÁtÀsÀra valÂ
t´rekv¢s elsû dokumentuma ez a k´tet, aminek k¢ts¢gkÁv¡l megvan a tehets¢gbeli fedezete. íg¢retes kezdet. ñvatossÀgra int azonban, hogy nagyon sok Ág¢retesen indulÂ pÀlyÀt lÀttam az elmÃlt ¢vtizedekben, ¢s alig
eml¢kszem olyanra, amely sikerrel kiteljes¡lt. A magyar k´ltûnûk pÀlyÀjÀnak a tipikus
menete: revelatÁv elsû k´tet, ´nism¢tlû mÀsodik, azutÀn pedig sz¡rkes¢g vagy semmi.
Igaz, gyakran a f¢rfiakkal is ez t´rt¢nik, de
m¢giscsak mÀsok az arÀnyok. TalÀn meg kellene prÂbÀlnunk mÀsk¢pp szeretni pÀlyakezdû k´ltûnûinket ä kevesebb eln¢z¢ssel, de
t´bb komolysÀggal, vilÀguk m¢lyebb meg¢rt¢s¢re valÂ akarattal.
Bodor B¢la
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A MUNKAVçLLALñ
PoÂs ZoltÀn: KrÂm
Filum, 1999. 72 oldal, Àr n¢lk¡l
PoÂs ZoltÀn elsû versesk´tet¢ben (A DOLGOZAT) egy finomkodÂan elbambulÂ k´ltû l¢pett
az irodalmi szÁnpadra (àk´nnyen de ritkÀn
vessz¡k ¢szre / ¢rv¢ny¢t a pazarlÀsnak / sejt¢seinket
/ ¢s hogy sajÀt ¢rz¢seink / milyen furcsÀkÊ ä PAZARLçS). °ppen csak a fej¢t dugta ki a f¡gg´ny
m´g¡l. Nagyon szer¢nynek tünt, talÀn tÃl jÂl
neveltnek is. Igaz, a Cser¢pfalvi KiadÂ k´nyvespolcra feltehetetlen, zsebnotesz formÀtumÃ, ronda Po¢tika-sorozata sem k´nnyÁtette
meg a szÁnre l¢p¢st. Ezek a versek kis kaliberü, naiv, egy¡ttÀllÀsukban felnûtt logikÀval
nehezen ¢rtelmezhetû, titokzatos, n¢ha titokzatoskodÂ rajzok voltak: à¢s az eg¢r orra itt
megjelent / m¢g pihen a sosemvolt figyelem / ujjÀrendezûdnek a percek // a szellû pallÂi elv¢konyodnak / lÀm te is esem¢ny vagy / memÂriÀm sÀnta
eg¢rk¢je // hÂlyagzÂ vizcsepp¢rt j´tt¢l / amit a f¡r¢sz
kicsalt a fÀbÂl // tested csak egyszer¡ porzsÀk / cikÀzol keresel / k´vetn¢l vÀltig / de m¢g csak / a sz¢d¡let udvarÀig jutottÀlÊ (A FçSKAMRA °S K¹RNY°KE). BÃjtatott deklarÀciÂ csend¡lt ki e
rajz m´g¡l. Valami olyasmi, hogy mÀrpedig
¢n nem n´v´k fel, Àrtatlan maradok. Elsû k´tetn¢l ezt m¢g el lehet hinni, de a mÀsodiknÀl, harmadiknÀl kev¢sb¢. Ugyan mÀr, ¢rd
utol magad!, mormolja oda a szerzûnek gyanakvÂ olvasÂja.
PoÂs ZoltÀn negyedik versesk´tet¢ben, a
K RñM-ban az àovisÊ bÀbbÂl egy meglehetûsen utÀlatos fiatalember bÃjt elû.
A k´tet elsû verse, a n¢gysoros W ELCOME
Ãgy van odabiggyesztve, mint egy c¢g¢r a bejÀrat f´l¢. JÂ bornak, ugye, nem kell. Be¡t´m
a fejem. Az emblematikussÀg itt nem j´n be,
a vers bombasztikusra sikeredett. A mÀsodik
vers (çLOM A SçRKçNYREPºLýRýL) mÀsf¢le
hang¡t¢s, lÀgy ¢s szentimentÀlis. °s m¢g
mindig mÀst Ág¢r, mint ami a k´nyv lesz: ¢rzelemfutamokat, melodramatizmust egy szerelmi csalÂdÀs feloldÀsÀhoz. Pedig a k´nyv
t¢tje ¢ppen az, hogyan tud tÃll¢pni PoÂs sajÀt
ellÀgyulÀsÀn, amely hajlamossÀ teszi az ´ncsalÀsra, hogyan tudja berekeszteni a kultuszt, amelyben sajÀt szÁv¢t teszi az oltÀrra, ¢s
t´mj¢nezi k´r¡l. Az ´nt´mj¢nez¢ssel, az ´ncsalÀssal valÂ v¢gleges szakÁtÀs persze ÀbrÀnd, a àtisztÀbban lÀtÀsÊ m¢gis el¢rhetû n¢-

ha. P¢ldÀul egy-egy versben, amikor PoÂs vÀllalja, hogy a szÂ rossz ¢rtelm¢ben felnûtt lett:
vannak ki¡resedett, rem¢nytelen pillanatai:
àMi t´rt¢nt agyamban az elmÃlt hÃsz ¢vben / hogy
m¢g egy ovist is megalÀzn¢k?Ê (CAF° V OX.) Pedig
szeg¢ny ovisok PoÂsnÀl aff¢le angyalf¢l¢k, a
l¢lek tisztÀbb fel¢t megtestesÁtû l¢nyek.
SzÂval a k´nyv nem az çLOM A SçRKçNYREPºLýRýL pasztelles, anyagtalan szÁneit keveri tovÀbb. Erûteljesebb ¢s prÂzaibb. A folyamatossÀg persze megvan. K¢t rep¡lûalkalmatossÀg jelenik meg az çLOM...-ban: egy
permetezû ¢s egy sÀrkÀnyrep¡lû, a GYORSFORGALMI öT-ban pedig: àMÀr megint kikÁs¢rem azt, / aki elhagy. °s ehhez m¢g asszisztÀlok.
[poÂsi pongyolasÀg ä K. ç.] HÃzza a kondenzcsÁkot.Ê (A borÁtÂn elcsatangolÂ dupla szÀrnyÃ
matuzsÀlemekrûl s a àpilÂtÀsÊ bûrdzsekij¢ben
a hÀtsÂ borÁtÂn hunyorgÂ szerzûrûl nem is
besz¢lve.) °s megmaradnak az çLOM...-ban
feltünû ovisok is, fentebb mÀr lÀttuk, milyen
´sszef¡gg¢sben. EzenkÁv¡l àkorszerüv¢Ê vÀlnak: àAz uv-ellenÀllÀssal sz¡letett k´z¢psûs´k /
megkavarjÀk a port a Fill¢r utcai luxus- / ÂvodÀban. Milyen lehet egy diplomata / ovi, ha itt ilyen
elemi erejü ÀpolÀst nyÃj- / tanak az ÂvÂn¢nikÊ (CAF° V OX).
TalÀn az elsû eg¢sz¢ben siker¡lt vers a
mÀr k¢tszer is id¢zett CAF° V OX. Minden
olyan ´sszetevû megjelenik benne, amely a
k¢sûbbiekben fontos lesz.
Pontosan behatÀrolhatÂ a helyszÁn. Budapesten vagyunk: LorÀntffy Zsuzsanna Ãt, Fill¢r utca, MarczibÀnyi t¢r. MÀs versekben hazakÁs¢r¡nk egy csepeli lÀnyt, egy mÀsikra kiss¢ morÂzusan vÀrunk a Liszt Ferenc t¢ren,
egy harmadikat feltÀmasztunk a LÀzÀr utcÀban stb. °s ¢lhetj¡k egy ànagy kapcsolatÊ
utolsÂ, mÀr a szakÁtÀs utÀni nosztalgiÀt megelûlegezû napjait is az USA-ban, a helyek
mindig prÂzaian konkr¢tak. A CAF° V OX-ban
azonban m¢g mindig a RÂzsadomb t´v¢ben
vagyunk. Ott, ahovÀ villÀja nyugalmÀbÂl leereszkedik a àdisznÂfejü nagyÃrÊ, hogy p¢nzt
csinÀljon. Vagyis hogy p¢nzt csinÀltasson mai
famulusaival, a yuppie-kkal, akik errefel¢
dolgoznak. A k´ltû is egy k´z¡l¡k. Nem ingyen¢lû, hanem munkavÀllalÂ. Nem a k´lt¢szet arisztokratÀja, akihez privil¢giumk¢nt
jut a p¢nz, vagy ha nem ä rettegjen a disznÂfejü! ä, m¢g csak nem is Petri Gy´rgy
¢henkÂrÀsza, aki szarik szimbÂlummÀ emelni
mec¢nÀs ¢s eltartottja kapcsolatÀt, ¢s kerek
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perec kijelenti: àIrassÀk rÀm a hÀzukat, ¢s haljanak megÊ, nem, PoÂs k´ltûje Mammont ¢s a
Po¢zist egyszerre szolgÀlja. Ha pedig rekordsebess¢ggel akar p¢nzhez jutni, azt az utat
vÀlasztja, mint bÀrmely mÀs becstelen halandÂ: gazdag nût fog magÀnak: àT¢gy gazdaggÀ,
nincs egy vasam sem! / ...°n p¢ldÀul sokszor akarom / ¢s majd te is ilyen leszel... / Akarom / az ingatlanod, k´z¢tek tartozom.Ê (T°GY GAZDAGGç!)
(GyanÁtom, hogy VÀci MihÀly-ÀthallÀssal van
dolgunk. A SZABADSçG! T°GY GAZDAGGç MINKET! cÁmü VÀci-vers nemegyszer felcsend¡lt
kisdobos- ¢s Ãtt´rûtorkokbÂl az iskolai ¡nneps¢geken a hetvenes, nyolcvanas ¢vekben.)
AkÀrhogy is, ¢hen halni nem kell. PoÂs
k´ltûje ÀllÀsban van, amelynek tapasztalatai
benyomulnak a versbe. Egyr¢szt nyelvileg, a
vÀllalati zsargon Àltal: àSz¢ps¢ged hasznos propagandaeszk´z, / szerepmodell a munkavÀllalÂk
szÀmÀra.Ê (AKIRE BºSZK°K VAGYUNK .) MÀsr¢szt az ÀbrÀzolt szÁnterek, ¢lethelyzetek
szintj¢n: àDolgozni m¢sz, persze. Citi Bank, semmi / k´z´m hozzÀ. A portÀn biztonsÀgi ûr´k / hallgatjÀk a Juventust. A kereskedelmi / rÀdiÂk slÀgerei olyanok, mintha vÀllalati / himnuszok lenn¢nek. Bel¢psz. // Sziasztok! HellÂ!Ê (V çLLALATI
HIMNUSZ.)
Az esendûs¢g kertel¢s n¢lk¡li bevallÀsa
n¢pszerüv¢ lett a Nagy LÀszlÂ-i profÀn heroikus ¢s a pilinszkys szent heroikus k´ltûpÂzok utÀn. A folyamat odÀig jutott napjainkban, hogy p¢ldÀul T¢rey JÀnosnÀl (aki PoÂs
nemzed¢ktÀrsa) a k´ltû nemcsak rossz fiÃ,
hanem kifejezetten szem¢t alak, arroganciÀja
àterm¢szetesÊ (TERM°SZETES ARROGANCIA T¢rey mÀsodik k´tet¢nek a cÁme); ´nz¢se kultikus ¢s militÀns, bÀrha ´nironikusan fel¡lbÁrÀlva is. PoÂsnÀl a szem¢t alak pÂza mÀs
hangsÃlyokat kap. A humor fel¢ hajlÂ irÂnia
¢s a tombolÂ cinizmus k´z´tti sÀvot lakja be.
Az elsûre A CENTRAL PARK MñKUSAI , a mÀsodikra az EZT NEM HISZEM EL cÁmü vers lehet
p¢lda. (Ez utÂbbi az egyik legjobb darabja a
k´nyvnek.)
A CAF° V OX-ban a szem¢t alak pontosan
felrajzolt ¢rzelmi szituÀciÂban tünik fel. Kiss¢
t¢blÀbolva talÀlkÀra megy, ¢s gyüjt´geti a
mindennapi ¢let aprÂ ´r´meit. P¢ldÀul az
unalmat: àFelk´h´g´m az Ázes / levelet. HÀnyni
fogok, ezzel is telik az idû.Ê °s a kÀr´r´m´t:
àM¢g ´t percig / vÀratom. Sz´rnyü, mennyire ¢lvezem, / hogy vÀrnak rÀm. LÀtom az arcÀt.Ê

PoÂs akkor jÂ igazÀn, amikor pszichologizÀlhat. Erre leginkÀbb a fl´rt´ket leÁrÂ versekben nyÁlik lehetûs¢ge. Ezekben finom lelkiz¢ssel, n¢ha tetszelegve, n¢ha erûszakos
hangon azt a hiÀnyt jÀrja k´r¡l, ami miatt az
alkalmi kapcsolatbÂl nem lesz szerelem. àKell,
ami megossza a figyelm¡nket, / mert most nem lehet
mit kezdeni az ebbûl / m¢g bÀrmi lehet-¢rz¢sselÊ
ä mondja a K çV °KIOSZK utolsÂ hÀrom sora.
Vagyis mintha olyan mozgÀstere volna az ¢rzelmeknek, amely mÀr a szabadsÀggal egyenlû. çm egyre vilÀgosabb, ahogy a k´nyvet olvasom, hogy a szabadsÀg csak a helyzet megragadÀsÀra korlÀtozÂdik. A szituÀciÂk kimenetele nem k¢ts¢ges. HiÀba, hogy a k´tet
utolsÂ vers¢nek EDZ°S A SZERELEMRE a cÁme
(àMost pedig leÁrom azt a szÂt, hogy csodÀlatos. /
Megdolgoztam ¢rte...Ê). A vers hûse dolgozhat
bÀrmennyit, ezzel a munkÀval a nagy ¢rzelemig nem jut el, csak futÂ katarzisokig. Ami
nek¡nk, szer¢ny befogadÂknak egyÀltalÀn
nem baj. Mi t´bb kitünû verset is olvastunk.
Kun çrpÀd

ALLEN ELLEN
Oravecz P¢ter: Sehova tanÃja. Versek, 1997
Tevan, 1998. 136 oldal, 650 Ft
Elsû k¢t versesk´tete alapjÀn nyilvÀnvalÂnak
lÀtszik, hogy Oravecz P¢ter (1977) mÀs Ãton
jÀr, mint vele egykorÃ vagy egy-k¢t nemzed¢kkel idûsebb pÀlyatÀrsai. MÀr A SIVATAG
KUPOLçJA cÁmü antolÂgia (1994) ¢s elsû k´tete, a MINDENS°G-KALITKA (1995) is ezt a
ä nem Ãj, hanem ä mÀsf¢le irÀnyt jelezte,
mÀsodik versesk´tete, a SEHOVA TANöJA pedig ä a sz¢ttartÂ egyenesekhez hasonlÂan
ä m¢g egy¢rtelmübben mutatja nemzed¢ktÀrsaitÂl valÂ tÀvolsÀgÀt.
A hÀborÃ utÀni magyar k´lt¢szet folytatja
a magyar irodalomnak a mÃlt szÀzad utolsÂ
harmadÀtÂl indulÂ ¢s napjainkig is tartÂ k¢t-,
majd hÀromirÀnyÃ fejlûd¢si vonalÀt. A k¢t, illetve hÀrom Ãt egymÀstÂl mindv¢gig ¢lesen elk¡l´n¡l: a hÀborÃ utÀn az egyik oldalon az öjhold tÀrgyiassÀga, hermetizmusa ¢s Nyugat-os,
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elsûsorban babitsi klasszicizmusa, a mÀsikon
Nagy LÀszlÂ ¢s JuhÀsz Ferenc, illetve a àtüztÀncosÊ k´ltûk illy¢si n¢piess¢ge ¢s baloldalisÀga, kollektÁv szem¢lyess¢ge, vallomÀsos
¢s lÀtomÀsos lÁrai besz¢dmÂdja Àll. A hetvenes ¢vek elej¢n ä az elsûsorban Tandori, Petri
¢s Oravecz Imre k´lt¢szete Àltal ä megÃjulÂ
magyar lÁra alkotÂi is teljesen k¡l´nb´zû utakon jÀrnak: ha csak az emlÁtettekn¢l maradunk, akkor az egyik àoldaltÊ Petri, a mÀsikat
pedig Oravecz Imre neve f¢mjelezheti. TehÀt
a hetvenes ¢vek Ãj magyar lÁrÀjÀval is k¢t
Ãton halad tovÀbb a magyar k´lt¢szet. °s mÁg
napjaink egyik legfontosabb k´ltûi csoportosulÀsa, egyben tendenciÀja: Kem¢ny IstvÀn
¢s àk´reÊ (V´r´s IstvÀntÂl kezdve T¢rey JÀnoson ¢s PoÂs ZoltÀnon Àt eg¢szen Peer
KrisztiÀnig ¢s a SÀrkÀnyfü k´r¢ig) elsûsorban
Petri szereptelen ¢s ´nlefokozÂ lÁrai besz¢dmÂdjÀbÂl àbÃjt elûÊ, addig Oravecz P¢ter
mÀs Ãton jÀr.
Oravecz P¢ter k´lt¢szete hÀrom forrÀsbÂl
tÀplÀlkozik, ezek k´z¡l az egyik magyar, kettû
pedig ànemzetk´ziÊ. (1) LÁrÀjÀnak magyar
forrÀsa a lÀtomÀsos-vallomÀsos, illetve az à¢rt¢kt¢telezûÊ k´lt¢szet; Oravecz P¢ter enynyiben az illy¢si, a Nagy LÀszlÂ-i ¢s ä noha
csak àszellemiÊ rokonak¢nt, de ä az Oravecz
Imre-i vershagyomÀnyra tÀmaszkodik. LÁrÀjÀnak legfûbb ihletûje egy¢rtelmüen Nagy
LÀszlÂ k´lt¢szete: k´tete tulajdonk¢ppen
Nagy LÀszlÂ hÁres vers¢nek (K I V ISZI çT A
SZERELMET) v¢gsû k¢rd¢s¢re adott vÀlaszk¢nt
¢rtelmezhetû (hogy ti. à...ki viszi Àt fogÀban
tartva / a Szerelmet a tÃlsÂ partra!Ê) ä a k´tet
minden verse: egy-egy vÀlaszlehetûs¢g a
Nagy LÀszlÂ-i k¢rd¢sre. A k´tet Nagy LÀszlÂhoz Árt versei (GYñNçS NAGY LçSZLñNAK ,
N. L. °S SZ. M. SíRJA ELýTT, K °PKIVçGçS , HçROM SZíV HANG) k´z¡l az elsû kettû a mÀr emlÁtett Nagy LÀszlÂ-k´ltem¢nyt id¢zik, illetve
ÁrjÀk Ãjra. A GYñNçS ... vÀlasza Nagy LÀszlÂ
k¢rd¢s¢re Ágy hangzik: àNem viszi Àt senki, / ha
csak û nem vesz / ÃszÂleck¢t idej¢ben... / ...Nem viszi Àt senki.Ê A mÀsodik vers egy mÀsik Nagy
LÀszlÂ-i k¢rd¢sre (àKi fesz¡l f´l a szivÀrvÀnyra?Ê) adott vÀlasza szerint N. L. ¢s Sz. M.
(Nagy LÀszlÂ ¢s Sz¢csi Margit) àegy¡tt fesz¡lnek f´l a szivÀrvÀnyra!Ê. A n¢gysoros K °PKIVç GçS ä ars poeticaszerü harmadik sora ä szerint àLovat k¢ne faragni nagy lÀszlÂi k¢zzelÊ, a
J. A. ¢s N. L. (JÂzsef Attila ¢s Nagy LÀszlÂ)
eml¢k¢nek ajÀnlott HçROM SZíV HANG pedig

a megid¢zett mesterekhez szÂl: à...lÀtom / meszsze m¢g nincs itt az idû rep¡ln´m / ¢gi vizekhezÊ.
A (gyeng¢bb) szÂjÀt¢kon alapulÂ, figyelemfelkeltû cÁmek sohasem szerencs¢sek. A
SEHOVA TANöJA a (k´tet)cÁmek azon csoportjÀba tartozik, mint mondjuk Payer Imre k´tet¢nek cÁme, a F¹L, F¹L, TI RABJAI A F¹LDALATTINAK ! Term¢szetesen lehet elemezni az
ilyen ¢s ehhez hasonlÂ k´tetcÁmeket (utÂbbit
pl. az I NTERNACIONçL° posztkommunista ÃjraÁrÀsak¢nt) ä csak nem nagyon ¢rdemes.
Oravecz P¢ter ä egy¢bk¢nt nyitÂverssel indulÂ ¢s ´t ciklusbÂl ÀllÂ ä versesk´tet¢nek cÁme
is elemezhetû ekk¢pp: az ÀltalÀnosan hasznÀlt t´bbes szÀmÃ formula helyett egyes szÀmÃ alak szerepel, Jehova ä tehÀt Isten ä hely¢n pedig Sehova Àll. Elûbbi a ä k´tetben
gyakran elûker¡lû ä magÀnynak, utÂbbi pedig a vilÀg àistentelenÊ mivoltÀnak adhat
hangot. Oravecz P¢ter vÀlasza tehÀt a Nagy
LÀszlÂ-i k¢rd¢sre (ti. hogy à...ki viszi...Ê ¢s hova): senki ¢s sehova.
(2) Oravecz P¢ter k´lt¢szet¢nek mÀsik fû
ihletûje az amerikai beatirodalom, elsûsorban
Allen Ginsberg k´lt¢szete. A beatnikirodalom
hatÀsa Oravecz P¢ter lÁrÀjÀt formailag ¢s tematikailag is ¢rinti: a respirÀciÂs alapÃ projektÁv szabad versektûl (ELLEN-GINSBERGSIRATñ, SZçMADçS EGY DçTUMN°LKºLI REGGELEN stb.) kezdve a k´ltem¢nyek szokatlan
k¢pein, keleti orientÀciÂjÀn, az ´szt´nkultusz
¢s a trÀgÀrsÀg (az angol four letter words) kiaknÀzÀsÀn kereszt¡l eg¢szen a vilÀg megvÀltÀsÀig. A k¢pek k´z¡l emelj¡k ki a k´tetre talÀn legjellemzûbbeket: à°szakrÂl pedig farkas¡v´lt¢s rÀzza az idû ´r´kz´ld lombjait...Ê (SZçMADçS EGY DçTUMN°LKºLI REGGELEN), àMikor a
felkelû nappal farkasszemet n¢zel, / tenyered kosarÀban k¢kh¢jÃ tojÀsok repedeznekÊ (HA HöSZ°VES...), àA k´d kutyÀi ilyenkor ellepik a parkotÊ
(ýSZI K°PESLAP IV ETTNEK ), àhÀzaink k´zt lÂl¢p¢sben k´zlekednek a fÀkÊ ¢s àbÃzavirÀgok nyÁlnak
a franciaÀgybanÊ (3 R¹GT¹NZ°S), àa kertben asztalok sz¢kek lobognakÊ (Y UPANQUI HALLGATçSA
K¹ZBEN ), àN¢zted mÀr a felszÀllÂ vadkacsÀk kondenzcsÁkjait? / VÁz t¡kr¢n hamar begyÂgyul a seb...Ê
(MEDITçCIñK ) ¢s v¢g¡l ä nem csupÀn szokatlansÀga, hanem sz¢ps¢ge miatt: àA terasztetû
Àrny¢kÀban / kik´lti tojÀsait / a rozsdafarku-pÀrÊ
(RUMBA IMPROV ISADA). A k´tetben a felfokozott szexualitÀst pedig olyan szerkezetek ¢s
fordulatok k¢pviselik, mint a àlevÀgott nemi
szervekÊ (APHRODIT° PARTRA SZçLL ¢s çGYJELE-

Figyelû ã 1189

NET),

àsz¢ttÀrt asszonyi combokÊ (SCHIELE-SZEREàmonstruosus pennaÊ (çGYJELENET) ¢s àpÀrzÂ mozdulatokÊ (LEV °L PSYCH°NEK ) stb. stb.,
hogy csak a àlegfinomabbakatÊ emlÁtsem.
A versek mÀsik nagy t¢mÀja (az ¹R¹K T°MA szavaival: àa szex utÀn mÀsodik kedvenc t¢mÀmra t¢rveÊ) a vilÀgmegvÀltÀs ä illetve ennek
lehetetlens¢ge. Oravecz P¢ter ennyiben a lÀtomÀsos-vallomÀsos lÁra ¢s a beatk´lt¢szet k¢t
k´z´s pontjÀt ragadja meg: (I) a vilÀg megvÀltÀsÀnak, a lÁrai ¢n profetikus felnagyÁtÀsÀnak probl¢mÀjÀt, ¢s (II) a k´ltûi k¢palkotÀs
(vad, mer¢sz ¢s lÀtomÀsos) technikÀjÀt. Ez
az¢rt figyelemre m¢ltÂ, mivel a kortÀrs magyar k´lt¢szet (talÀn) legfontosabb tendenciÀja
¢ppen az (´n)lefokozÂ ¢s versszerütlen, illetve
a k´ltûi k¢peket nemigen alkalmazÂ, nem lÁrai
versbesz¢d (pl. Tandori vagy Petri ¢s k´vetûik
k´lt¢szete). Oravecz P¢ter versei nagyon is
versszerüek ebben a àlÁrÀtlanÊ korban.
(3) Oravecz P¢ter azonban mindk¢t lÁrai
tradÁciÂhoz mÀr a posztmodern ¢lm¢ny ¢s tudÀs birtokÀban viszonyul: a nyelvi megelûz´tts¢g, a sz´vegszerüs¢g ¢s az intertextualitÀs jegy¢ben, a moderns¢g nagy àelbesz¢l¢seinekÊ, narratÁvÀinak ¢s sz´vegeinek dekonstrukciÂja, a sz´vegek jelent¢s¢nek disszeminÀciÂja, a lefokozÀs ¢s az ÃjraÁrÀs, az irÂnia ¢s
a jÀt¢kossÀg r¢v¢n. A mÀr minden megvolt ¢s
az utÀnisÀg ¢rz¢se a k´tet egyik alap¢lm¢nye.
A k´tet egy¢bk¢nt is tele van irodalmi, k¢pzûmüv¢szeti ¢s zenei reminiszcenciÀkkal: a
mÀr emlÁtett Nagy LÀszlÂ ¢s Allen Ginsberg
mellett a Balassi-strÂfa, V´r´smarty ELýSZñ
cÁmü k´ltem¢ny¢nek idû- ¢s ¢rt¢kszembesÁtû,
az ¢vszakok term¢szeti ciklusÀra ¢p¡lû szerkezete ¢s We´res SÀndor PSYCH°-j¢nek nûi,
illetve kettûs lÁrai ¢nje adjÀk a k´tet alapformulÀit. A zeneszerzûk k´z¡l Beethovent,
Berliozt ¢s Chopint, a festûk k´z¡l Monet-t,
Gauguint ¢s Schiel¢t id¢zi meg a k´tet. Ez a
posztmodern paradigma Oravecz P¢ter k´lt¢szet¢nek harmadik ihletûje, ennek jegy¢ben k¢rdûjelezi meg a lÀtomÀsos-vallomÀsos
k´lt¢szetet ¢s a beatirodalmat, illetve mutatja
be a k¢t irÀnyzat c¢lkitüz¢seinek ¢s mÂdszereinek ellehetetlen¡l¢s¢t. A SEHOVA TANöJA
ennyiben irÀnyul Nagy LÀszlÂ ¢s Allen Ginsberg àellenÊ.
A k´tet ars poeticaszerü versei (SEHOVA
TANöJA, V ALLOMçS, A TAO TE K ING MARGñJçRA stb.) azonban nemcsak a mÃlttal (a modernnel) ¢s nemcsak a jelennel (a posztmoTý),

dernnel), hanem a j´vûvel (a poszt-posztmodernnel?!) is szÀmolnak: àegy¢bk¢nt meg az a
v¢lem¢nyem / hogy le a posztmodernnelÊ ä Árja (CICERO), ¢s felteszi a k¢rd¢st, hogy àHÀt ¢n immÀr mit vÀlasszak?: / tÀrgyias k´lt¢szet, posztmodern, / poszt-posztmodern, mikrorealizmus, / Ãjromantika, neoavantgÀrd ¢s tÀrsaiÊ (SEHOVA TANöJA). Oravecz P¢ter eg¢sz k´tete tulajdonk¢ppen az elûd´kkel valÂ (le)szÀmolÀs ¢s a posztmodernen tÃlra valÂ kacsingatÀs jegy¢ben fogalmazÂdik. Versei azonban m¢g nem tesznek eleget a Rilke Àltal a versekkel (¢s a versek eszt¢tikumÀval) szemben tÀmasztott sz¡ks¢gszerüs¢g k´vetelm¢ny¢nek, s Ágy m¢g nem
rendelkez(het)nek ´nÀllÂ jelleggel: inkÀbb
csak àszÀrnyprÂbÀlgatÀsokrÂlÊ, Ãtkeres¢srûl,
k¡l´nf¢le formai ¢s tematikai lehetûs¢gek kiprÂbÀlÀsÀrÂl, a lÁrai tradÁciÂhoz valÂ viszony
tisztÀzÀsÀnak kÁs¢rlet¢rûl van szÂ. A SEHOVA
TANöJç-nak szerzûj¢re Ágy m¢g sok munka, a
sz´vegek ä akÀr a àversÀradatÊ visszafogÀsÀval
t´rt¢nû ä ¢rlel¢se vÀr, azonban mindenk¢pp
vÀrakozÀssal tekinthet¡nk ä a kortÀrs magyar
lÁra fû tendenciÀitÂl eddig egy¢rtelmüen elt¢rû ä pÀlyÀjÀnak tovÀbbi alakulÀsÀra.
Korcsog BalÀzs

IRODALOMT¹RT°NETI
RAJZOLATOK
Taksonyi JÀnos/Banga FerencäSzemethy Imre:
Veszedelmes dolog a boszorkÀnyokat megbÀntani
¢s m¢g hÀrom t´rt¢net
UtÂszÂ: Buda Attila
K¢pes PrÂza TÀr, 1996. 193 oldal
BÀrÂtzi SÀndor/Banga FerencäSzemethy Imre:
A mostani Adeptus vagyis a szabadkûmÁvesek
valÂsÀgos titka
UtÂszÂ: Buda Attila
K¢pes PrÂza TÀr ä ELTE Historia Litteraria,
1997. 157 oldal
Kazinczy Ferenc/Banga FerencäSzemethy Imre:
OssziÀn ¢nekei
UtÂszÂ: Buda Attila
K¢pes PrÂza TÀr ä ELTE Historia Litteraria,
1998. 159 oldal
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Dugonics AndrÀs/Banga FerencäSzemethy Imre:
Szittyiai t´rt¢netek
UtÂszÂ: Sz´r¢nyi LÀszlÂ
K¢pes PrÂza TÀr ä ELTE Historia Litteraria,
1998. 158 oldal
KÂnyi JÀnos/Banga FerencäSzemethy Imre:
çrtatlan mÃlatsÀg avagy Florentz ¢s Lion
vit¢zeknek amint-is Marcebilla t´r´k
kis-aszszonynak ritka p¢ldÀjÃ t´rt¢nete
KÂnyi JÀnosrÂl: BÁrÂ Ferenc
K¢pes PrÂza TÀr ä ELTE Historia Litteraria,
1999. 159 oldal
Izgalmas vÀllalkozÀsba fogott hÀrom ¢vvel
ezelûtt a mai magyar grafika k¢t kiemelkedû
mestere, Banga Ferenc ¢s Szemethy Imre,
Buda Attila sorozatszerkesztû ¢s az ELTE
egyik alapÁtvÀnya tÀmogatÀsÀval. Olyan k´nyveket k¢szÁtenek, melyek sz´vege a tÀgan ¢rtelmezett XVIII. szÀzad magyar prÂzÀjÀnak
ma mÀr nem igazÀn n¢pszerü, t´bb¢-kev¢sb¢
elfeledett darabjai k´z¡l ker¡l ki. A k´nyvek
azonban elsûsorban nem sz´veget k´z´lnek,
hanem a k¢t müv¢sz Àltal k¢szÁtett rajzokat,
¢s ezek a rajzok mÀr nagyobb sÃllyal jelennek
meg, mint akÀr a leggazdagabban illusztrÀlt
k´nyv vizuÀlis anyaga. A k´nyvek elsûsorban
grafikai albumok, melyek lapjai egyfajta epikus lÀncolatot alkotnak, ¢s ennek sz´veges
vonatkoztatÀsi bÀzisak¢nt jel´lnek meg egyegy irodalmi vagy a sz¢pirodalommal csak
hatÀros min¢müs¢gü müvet ä lehetûleg
olyat, mely igen kev¢ss¢ ismert, az irodalomt´rt¢net ¢rdeklûd¢s¢nek elsû (¢s t´bbedik)
vonalÀbÂl is kiesik, ¢s az olvasÂk´z´ns¢g szÀmÀra (a legszükebben vett szakma k¢pviselûit
leszÀmÁtva) gyakorlatilag hozzÀf¢rhetetlen.
A cÁmek listÀja, n¢mik¢pp a koncepciÂval
egy¡tt, vÀltozni lÀtszik a vÀllalkozÀs haladtÀval: eleinte K´lcsey, V´r´smarty, Kisfaludy
KÀroly novellÀi is a tervek k´z´tt szerepeltek,
most a megjelenteken kÁv¡l GaÀl Gy´rgy politikai-publicisztikus szatÁrÀja, A TUDñS PALñC
AVAGY FURKçTS TAMçSNAK MñNOSB°LBE LAKñ SñGOR-URçHOZ IRT LEV ELEI, FÀy AndrÀs
hosszÃ elbesz¢l¢se, A KºL¹N¹S TESTAMENTUM, Kiss KÀroly 1828-ban publikÀlt t´rt¢neti vÁg novellÀja, a MÀtyÀs kirÀly-anekdotÀt
bûvebben elmes¢lû A SZ°P JUHçSZN°, Dobai
Gy´rgy lÀnyrablÀsos-haramiÀs-szerelmes romÀnja, A' B AKONYI T¹RT°NETEK , V AGY IS

A'

SZERENTS°TLENS°GBýL SZçRMAZOTT SZE¢s a RÂzsa IstvÀn magyarÁtotta v¢rfagyasztÂ t¡nd¢res r¢mromÀn, a V ASSZIKLAI
FRIDOLIN VAGY A' B AGLYOK V çRA szerepel a
k´zelj´vû tervei k´z´tt. Helyeslem a mÂdosÁtÀst, ¢s valÂjÀban m¢g a FÀy-novellÀt is kakukktojÀsnak lÀtom, mint ami egy k¢sûbbi
korszak irodalmisÀgÀhoz tartozik. (Ez persze
nem szorosan v¢ve kronolÂgiai k¢rd¢s. A
K ARTIGçM/SZIGYçRT -korszak egyre hÁgabb
velejü k¢pviselûi m¢g sokÀig munkÀlkodtak,
mik´zben sorra jelentek meg a l¢nyeg¢ben
v¢ve mÀr modernnek nevezhetû Ãj prÂza
egyre nÁvÂsabb darabjai, k´zt¡k FÀy, K´lcsey,
a k¢t Kisfaludy ÁrÀsai.) Ha mÂdom lenne tovÀbbi vÀltoztatÀst javasolni, a FÀy-k´tet helyett a korszakban igen n¢pszerü ¢s a sorozatbÂl feltünûen hiÀnyzÂ mütÁpusok reprezentÀnsait ajÀnlanÀm: egy Àllamreg¢nyt (p¢ldÀul Marmontel B ELISARIUS-Ànak valamelyik
fordÁtÀsÀt), a roppant n¢pszerüs¢gnek ´rvendett antiklerikÀlis r´piratok valamelyik¢t
(mondjuk a B¢csi Magyar KurÁr szerkesztûje,
Szatsvay SÀndor magyarÁtÀsÀt, AZ äIZ°ä PURGçTORIUMBA-VALñ UTAZçSç-t), ¢s talÀn egy
pÀsztorreg¢t (k´z¡l¡k kiemelkedik Csokonai
munkÀja, A T SñKOK ).
Fel kell tenn¡nk persze a k¢rd¢st: egyÀltalÀn mi indokolja egy ilyen sorozat kiadÀsÀt,
¢s ezen bel¡l mi indokolja egy ¢ppen ilyen¢t,
¢ppen ez¢t? Elv¢gre a r¢gi irodalommal valÂ
foglalatossÀg a filolÂgusok, irodalomt´rt¢n¢szek dolga, az ¢lvezhetû müveket az olvasÂ
magÀtÂl is megtalÀlja, ami pedig a kettû k´z¢
esik, azt nyugodt l¢lekkel Àtengedhetj¡k a
feled¢snek, ha ezeket a munkÀkat sem jelentûs¢g¡k, sem eszt¢tikai ¢rt¢keik nem ¢rdemesÁtik kiemelt figyelm¡nkre. Ez azonban
nem ilyen egyszerü.
A r¢gi magyar irodalmi sz´vegek feldolgozÀsÀval csakugyan egy ´nÀllÂ tudomÀnyÀg
foglalkozik. A k´z¢pkori sz´vegek elolvasÀsÀnak ¢s ¢rtelmez¢s¢nek kialakult metodikÀja
van. Egy tizenharmadik szÀzadi magyar sz´veg elûtt nem Àllunk tanÀcstalanul, jÂllehet
¢rtelmez¢se nyilvÀn nem egy¢rtelmü, ¢s a feladat term¢szet¢bûl adÂdÂan szÀmos k¢rd¢s
alighanem v¢gk¢pp nyitott marad. Az ilyen
sz´veg ´nÀllÂ elolvasÀsÀra azonban senki sem
vÀllalkozik: a laikus elûveszi a szakemberek
kommentÀrjait, ha egyÀltalÀn (szinte sohasem kedvtel¢sbûl, inkÀbb valamif¢le k´telesRENTSE
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s¢gbûl, szinte mindig iskolai feladat gyanÀnt)
ilyesfajta sz´veg olvasÀsÀra k¢nyszer¡l.
Mindez a XV III. szÀzadi sz´vegekkel kapcsolatban mÀr nem mondhatÂ el. Egyr¢szt
ezek nyelv¡kben, sz´vegtÁpusukat tekintve
vagy ¢ppen lehets¢ges funkciÂikat vizsgÀlva
mÀr meglehetûsen k´zel Àllnak modern utÂdaikhoz. A szentimentÀlis reg¢ny vagy a gÀlÀns-heroikus romÀn l¢nyeg¢ben v¢ve mindennemü szakmai tÀj¢kozottsÀg n¢lk¡l, a
mai olvasÂi strat¢giÀk szerint is olvashatÂnak,
¢rthetûnek ¢s ¢lvezhetûnek lÀtszik. MÀsk¢pp:
az olvasÂ autonÂm ¢rtelmezûi pozÁciÂt elfoglalva szabadÁtja fel a sz´vegben rejlû ´nfeltÀrÂ mük´d¢st, an¢lk¡l, hogy tudomÀnyos apparÀtust hÁvna segÁts¢g¡l. Az emlÁtett periÂdusban keletkezett legt´bb t´rt¢net ebben a
megvilÀgÁtÀsban ostobÀcska mes¢nek mutatkozik. Ha kiss¢ m¢g tovÀbbl¢p¡nk, a XIX.
szÀzadi sz´vegek ä vagy maradjunk szükebb
müfaji kategÂriÀban: sz¢pprÂzai elbesz¢l¢sek
ä olvasÀsakor mÀr csakugyan megbÁzhatÂan
tÀmaszkodhatunk Ázl¢s¡nkre ¢s azokra az ¢rtelmez¢si beidegzûd¢sekre, melyeket a modern irodalom alkotÀsainak mü¢lvezete k´zben (akÀr akaratlanul is) elsajÀtÁtottunk. Azt
lehet tehÀt mondani, hogy valÂdi àhermeneutikaiÊ kihÁvÀst csak a r¢gi ¢s a modern
irodalom kora k´z´tt keletkezett müvek jelentenek, melyek ¢rtelmez¢si kulcsa gyanÀnt
m¢g nem hasznÀlhatjuk a modern sz¢pirodalmi eszt¢tika eljÀrÀsrendj¢t, de mÀr a r¢gi
irodalom eset¢ben alkalmazott historikus filolÂgia eszk´ztÀrÀt sem. Az avatatlan szeml¢lû Ãgy lÀthatja, hogy a r¢gi magyar irodalom
k´r¡lbel¡l Mikes Kelemen T ¹R¹K -ORSZçGI
LEV ELEI-vel v¢get ¢rt, mÁg az Ãj K´lcsey ¢s
FÀy vagy legjobb esetben KÀrmÀn JÂzsef munkÀival kezdûdik. A kettû k´z´tt interregnum
van, tudomÀnyos megk´zelÁt¢s szempontjÀbÂl interparadigmatikus szellemi t¢r.
A XV III. szÀzadi sz´vegek (¢s egyÀltalÀn
minden olyan sz´veg, melyrûl nem folytattak
bûs¢ges Árott diskurzust) a korszerü hermeneutika, recepciÂeszt¢tika szÀmÀra megk´zelÁthetetlenek. Egyetlen bÀzisunk a korabeli
reg¢nyek bevezetûibûl kih¡velyezhetû n¢zetrendszer lehet, ¢s ennek feldolgozÀsÀt a tûle
megszokott elm¢ly¡lts¢ggel el is v¢gezte Szajb¢ly MihÀly; ez azonban m¢g mindig nagyon
kev¢s, ¢s a megjelent müvek jelentûs r¢sz¢re
n¢zve semmif¢le adal¢kkal sem szolgÀl.
Az idû tÀjt a k´nyvekre, müvekre vonat-

kozÂ megÀllapÁtÀsok z´mmel ¢lûszÂban hangzottak el, ha voltak ilyenek egyÀltalÀn; ¢s
ezek k´z¡l sem lehet kiemelni azokat, melyek
a horizontvÀltÀsokban m¢rvadÂnak tekinthetûk. Tipikus p¢ldÀja ennek Kazinczy Dugonics AndrÀsrÂl szÂlÂ n¢zeteinek elt¢rû tartalma ¢s szituÀltsÀga. Az egyetlen, nagyk´z´ns¢g szÀmÀra k¢sz¡lt recenziÂjÀban azt fogalmazza meg, hogy mindnyÀjunknak a kebl¡nkre kell ´leln¡nk der¢k magyar Dugonicsunkat; mÁg leveleiben egyetlen jÂ szÂt sem
ejt rÂla. NyilvÀnvalÂ, hogy igencsak disztingvÀlnunk kell, amikor az ilyen term¢szetü recepciÂbÂl kiemelt ÀllÁtÀsokat m¢rlegelj¡k. HasonlÂ K´lcsey esete. A Dugonics-recepciÂ teljes ¢rt¢kü (sût: kiemelt) darabjÀnak szÀmÁt
K´lcsey feljegyz¢se a CSEREI EGY HONVçRI
HERCEG-rûl. A sz´veg forrÀsa ¢s minûs¢ge az
idûk sorÀn elhomÀlyosult ä valÂjÀban K´lcsey
gimnazistak¢nt, szigorÃan magÀnhasznÀlatra
vezetett olvasmÀnynaplÂja egyik fogalmazÀsÀrÂl van szÂ. Az eff¢le elemeket k´nnyü kizÀrni egy mai, àhiperkommentÀltÊ ÁrÂ vagy
mü recepciÂjÀt elemezve; de olyankor, amikor egy-egy mürûl alig egy-k¢t reflexiÂt ismer¡nk (¢s a tÀrgyalt korszak magyar irodalmÀt tekintve ez szinte mindig Kazinczy-levelet jelent), az egyes megÀllapÁtÀsok t´rv¢nyszerüen elfogadhatatlanul nagy sÃlyt kapnak. A mÀsik probl¢mÀnk, hogy a mÀr bûven kommentÀlt müvekre vonatkozÂ szÀmos
megÀllapÁtÀs egymÀst kioltva valamif¢le kvÀzi-konszenzus k¢pzet¢t kelti, melyben ´sszegezûdnek az illetû müre leggyakrabban, a legt´bbek Àltal, legnagyobb sÃllyal vonatkoztatott ÀllÁtÀsok, hÀtt¢rbe szorÁtva azokat a n¢zeteket, melyek transzparadigmatikus voltukbÂl
adÂdÂan kÁv¡l esnek a k´zmegegyez¢sen ä
holott ¢ppen az ilyen felforgatÂ, kreatÁv n¢zetek lehetnek azok, melyek kev¢s esetben kevesek vÀrakozÀsi horizontjÀt radikÀlisan Àthelyezik, s Ágy nemritkÀn ä ha ezek a kevesek
vÀlnak m¢rvadÂkkÀ, n¢zetdiktÀlÂkkÀ ä a k¢sûbbi v¢leked¢sekre a legnagyobb hatÀst teszik.
Ez¢rt lehet k¡l´n´sen ¢rdekes a XV III.
szÀzadi prÂza olvasÀsÀnÀl minden kreatÁv megoldÀs, minden rendszerteremtû kÁs¢rlet. MÀrpedig Banga ¢s Szemethy sorozata mindenk¢ppen kreatÁv ¢s, ha figyelmesen szem¡gyre
vessz¡k, rendszerk¢nt azonosÁthatÂ eljÀrÀs;
jÂllehet ez a rendszer felt¢tlen¡l egyszeri, k´vethetetlen, ¢s elsiklik a metodolÂgiai katego-
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rizÀlÀs kÁs¢rletei elûl. Mielûtt ÀltalÀnos megÀllapÁtÀsokkal prÂbÀlkoznÀnk, ¢rdemes tehÀt
a sorozat k´teteit egyenk¢nt is Àttekinteni, a
sorozat term¢szet¢bûl adÂdÂan meglehetûsen ´sszetett szempontrendszert v¢ve figyelembe.
*
A sorozat legr¢gibb sz´vegeket magÀban foglalÂ darabja a Taksonyi JÀnosnak tulajdonÁtott V ESZEDELMES DOLOG A BOSZORKçNYOKAT
MEGBçNTANI °S M°G HçROM T¹RT°NET. ValÂjÀban ilyen nevü szerzût nem ismer a magyar
irodalomt´rt¢net. A p¢ldÀzatos elbesz¢l¢seket latinbÂl fordÁtÂ jezsuita hitszÂnok neve
Taxonyi JÀnos vagy P. Joann Taxonyi; S. SÀrdi Margit, a MAGYAR REMEKíRñK megfelelû
k´tet¢nek jegyzetÁrÂja Ãgy tudja, hogy neve
Taksony ¢s Taxoni alakban is elûfordul. Taksonyik¢nt nem. K´nyv¢t azonban, mely egy
¢vszÀzad kedvelt olvasmÀnya, erk´lcstanÁtÂ
p¢ldatÀra volt, P. Taxonyi JÀnosk¢nt jegyzi,
¢s nem Àllom meg, hogy sz¢p barokkos cÁm¢t ne id¢zzem: AZ EMBEREK ERK¹LTSEINEK
°S AZ I STEN IGAZSçGçNAK TºK¹REI AZ AZ: N°MELLY RITKA, °S VçLOGATOTT T¹RT°NETEK
A'MELLYEKET EGYN°HçNY AUKTOROKTñL ¹SZV E-SZEDV °N, HçROM R°SZRE OSZTOTT, °S KºL¹MB-F°LE ºDV¹SS°GES TANULSçGOKKAL MEGV ILçGOSITOTT A' J°SUS TçRSASçGçBñL-VALñ
P. TAXONYI JçNOS. A k´nyv Gyûrben jelent
meg 1740-ben, ¢s ugyanott egy mÀsodik, hasonlÂ fel¢pÁt¢sü k´tet k´vette 1743-ban. A K °PES PRñZA TçR k´tet¢ben az elsû k´tet II./6.,
valamint a mÀsodik k´tet II./3., II./4. ¢s
III./3. darabja olvashatÂ, a lapos ¢s terjengûs
erk´lcsi tanulsÀgok n¢lk¡l. (A maga idej¢ben
persze ez volt a l¢nyeg.) Az utÂkor elsûsorban
mint anekdotÀk vÀndormotÁvumainak tÀrhÀzÀt tartja szÀmon a 360 r´vid t´rt¢netet.
A sz´veg a K °PES PRñZA TçR k´zl¢s¢ben
radikÀlis modernizÀlÀst szenvedett el. Az m¢g
term¢szetes, hogy a korabeli ¢kezethasznÀlatot (´ ¢s ¡ helyett az o ¢s az u f´l¢ egy aprÂ
e-t illesztettek, hosszÃ alakot nem k¡l´nb´ztettek meg) nem tartjuk meg. Az aposztrÂfok
elhagyÀsa ('s, a') ¢s a hosszÃ mÀssalhangzÂk
(szsz) modernizÀlt ÁrÀsmÂdja is az olvasÀst
k´nnyÁtû, jelent¢ktelen beavatkozÀs. A cs helyett a ts hasznÀlata ¢s a fûnevek nagybetüs
ÁrÀsmÂdja azonban mÀr orientÀlÂ sajÀtossÀg,
akÀrcsak a helynevek ÁrÀsmÂdja. °s akadnak

enn¢l durvÀbb beavatkozÀsok is. A SZENT
UDALRIK ... elsû mondatÀban minderre talÀlunk p¢ldÀt. Eredetileg Ágy hangzik: àMid´n
Sz. Udalrik az Auspurgi P¡sp´k Rajna vize tÀjÀt
jÀrta vÂlna, uttyÀban egy GrÂfra akadott vala;
a'ki, mivelhogy a' P¡sp´knek Szents¢ge fel´l sokat
hallott vala, nagy b´ts¡lettel k¢r¢ ´tet, hogy tenne
n¢ki annyi grÀtziÀt, alÀznÀ-meg magÀt, ¢s j´nnefel v¢le eb¢dre a' VÀrba.Ê Ugyanez az Ãj kiadÀsban: àMidûn Szent Udalrik ausburgi p¡sp´k Rajna vize tÀjÀn jÀrt volna, ÃtjÀban egy grÂfba akadott vala, ki, mivelhogy p¡sp´knek szents¢ge felûl
sokat hallott vala, nagy b´cs¡lettel k¢r¢ ûtet, hogy
tenne neki annyi grÀciÀt, alÀznÀ meg magÀt ¢s j´nne fel v¢le eb¢dre a vÀrba.Ê Az egyes betük ÁrÀsmÂdjÀnak modernizÀlÀsa sem tetszik igazÀn,
de az ¢rtelmezû beavatkozÀs a sz´vegk´zl¢s
gyakorlatÀban megengedhetetlen. Minden
kezdet kezdetleges, ahogy Voltaire mondta;
ebben a kiadvÀnyban a kezdet valamennyi
buktatÂja, a sz´vegk´zl¢s minden hibatÁpusa
megszeml¢lhetû.
A n¢gy t´rt¢netet megosztotta a k¢t grafikus: az elsû kettût Banga, a mÀsodik kettût
Szemethy àillusztrÀltaÊ. Mindketten munkÀssÀguknak egy korÀbbi stÀdiumÀhoz nyÃltak
vissza kompozÁciÂs ¢s formakezel¢si eljÀrÀsok¢rt. Banga elsûsorban a t´rt¢netek abszurditÀsÀt emelte ki, amikor az EsterhÀzy-kisreg¢nyek/novellÀk madÀrijesztû-szerü alakjait a
CzakÂ-r¢mmes¢k kamarajellegü kompozÁciÂs
s¢mÀi k´z´tt mozgatta. Az alakokat k´r¡lvevû tÀrgyak pedig m¢g korÀbbi eml¢keket ¢bresztenek, az architektonikus installÀciÂk n¢melyike meg is id¢zi a korai munkÀk Vajda
Lajos, Kondor B¢la-ÀthallÀsait, azok szellemi
k´zeg¢t, a szentendrei ¢p¡letek jellegzetes
motÁvumait, legt´bbje pedig azt a rajztechnikÀt, amivel ezeket a motÁvumokat Vajda ¢s
Kondor grafikÀvÀ formÀlta. Alapvetû ÃjdonsÀg azonban a k¢pek megbontott gravitÀciÂs
rendje. Minden lapon Ãjra meg Ãjra meg kell
prÂbÀlnunk megkeresni azokat az irÀnyokat,
melyek a àlentÊ-et jelzik, ¢s ilyenbûl gyakran t´bb is van. Egyfajta sÃlytalansÀg ter¢ben
Àllnak az alakok, ¢s ez az Àllapot legkev¢sb¢
az emberalakokra hat, legjobban pedig az
¢p¡letekre, melyeknek gyakran minden elem¡k mÀsfel¢ mutat; az oszlopok sokszor maguk is meghajolnak, elcsavarodnak, mintegy
anyaguk rongyszerüs¢g¢vel ¢rz¢keltetve az
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anyag ä a leganyagibb anyag: a kû ä roml¢konysÀgÀt.
Banga tehÀt a p¢ldÀzatok meseigazsÀgÀra,
az emberi karakterekre figyelt elsûsorban.
Szemethy minden szempontbÂl mÀs Ãton
jÀrt. Az û lapjai r¢gi ä ez itt igen tÀg hatÀrok
k´z´tt ¢rtendû: XV IäXIX. szÀzadi ä ÀbrÀzolÀsok (metszetek, rajzok, karikatÃrÀk, illusztrÀciÂk) reprodukciÂinak f¢nymÀsolataibÂl k¢sz¡lt kivÀgÀsok, bizarr r¢szletek montÀzsai. A
kivÀgatok k´z¢ sajÀt kezü kieg¢szÁtû elemek
ker¡ltek, ¢s ezeket sokszor nem lehet megk¡l´nb´ztetni az àid¢zetektûlÊ. Szemethy persze virtuÂz rajzmüv¢sz, de itt enn¢l t´bbrûl
van szÂ. Lapjain k¢pes pusztÀn a vonal megformÀlÀsÀval archaizÀlni ¢s t´bbszÂlamÃ narrÀciÂt ¢rz¢keltetni, mind´ssze a t´bb k¢ztûl
szÀrmazÂ elemek ä sokszor ¢rtelmetlen alakzatok: alig felismerhetû emberalakok torzÂi,
k´r´mnyi drap¢riadarab, hÀtt¢r vagy ¢p¡letelem ä egymÀs mell¢ helyez¢s¢vel. A grafikai
elemek egymÀs k´zti besz¢de m¢ly intellektuÀlis t´lt¢st ad az egyes lapoknak, ¢s ebben
a besz¢dben olykor a cs´nd ä a lap ¡res fel¡lete ä is szÂt, sÃlyos szÂt kap. N¢mely mozzanatban (de ritkÀbban, mint Banga) û is k´veti a t´rt¢net menet¢t, de esze ÀgÀban sincs
a sz´vegnek alÀrendelt illusztrÀciÂt k¢szÁteni.
MunkÀi bonyolult gondolatisÀggal ragadjÀk
meg a Taxonyi-k´nyv korÀnak gondolkodÀsmÂdjÀt, szellem¢t, lelk¡let¢t, hangulatait, ¢s
(akÀrcsak ennek a fajta vizuÀlis gondolkodÀsnak az àalapÁtÂ atyÀiÊ, Ren¢ Magritte vagy
Max Ernst) valÂszerütlen, bizarr, sz¡rreÀlis
(vagy ahogy Magritte mondja, metafizikus;
innen tovÀbb Jarryhoz: patafizikus) kompozÁciÂs elemekkel kieg¢szÁtve k´ti azokat mai
tapasztalati rendszer¡nkh´z.
N¢mik¢pp sarkÁtva azt lehet mondani,
hogy a k¢t müv¢sz egymÀst kieg¢szÁtû pÀrhuzamos k¢pt´rt¢netet illesztett a sz´veg mell¢:
Banga szenzibilitÀsa mellett Szemethy m¢ly
intellektualizmusa olyan kettûs t¡k´rben
mutatja meg Taxonyi meghaladottnak, halottnak hitt irodalmisÀgÀt, amire semmif¢le
korrekt filolÂgia vagy hermeneutika sem lett
volna k¢pes.
*
A sorozat mÀsodik k´tete mindenekelûtt sz´veg¢nek kivÀlasztÀsÀt tekintve vitathatÂ. BÀrÂtzi SÀndor utolsÂ (vagy utolsÂ elûtti?, filo-

lÂgiailag nyitott k¢rd¢s; mindenesetre posztumusz megjelent) munkÀja francia eredeti
(L'ADEPTE MODERNE, OU LE V RAI SECRET DES
FRAN MA ON) alapjÀn k¢sz¡lt reg¢nyfordÁtÀs/ÀtdolgozÀs, mely r¢szint à¢rz¢keny t´rt¢netÊ, De la Croix alkimistÀnak ¢s àfogadott
fiÀnakÊ kalandos ¢lett´rt¢nete, egy bizonyos
Ambrosina kisasszony irÀnti boldogtalan szerelemmel bonyolÁtva; r¢szint az alkÁmia ¢s
(sokkal kev¢sb¢) a szabadkûmüvess¢g ismereteit magÀban foglalÂ kulcsreg¢ny ä ennyiben
rokona a mÀsf¢l ¢vtizeddel korÀbban megjelent (PÀlÂczi) HorvÀth çdÀm-reg¢nynek, a
FEL FEDEZETT TITOK -nak. BÀrÂtzi azonban,
aki az ezoterikus tudomÀnyok egyik legnagyobb ismerûje volt a maga idej¢ben, terjedelmes ¢s kimerÁtû elûszÂt illesztett a mese
el¢, mely a tÀrgy kultÃrhistÂriÀjÀnak imponÀlÂ tÀrgyi tudÀsrÂl ÀrulkodÂ Àttekint¢se. Igaz,
a titkok nem leplezûdnek le ezÃttal sem. TalÀn mert nincsenek.
A k´nyv tehÀt hÀrom szempontbÂl is figyelmet ¢rdemel (¢s kap). A szabadkûmüvess¢g kultÃrt´rt¢net¢t vizsgÀlÂ kutatÂk mind a
müvet, mind a szerzût kiemelten emlÁtik. Az
alkÁmia t´rt¢net¢vel, illetve a tudomÀnyt´rt¢nettel ÀltalÀban foglalkozÂk szÀmÀra ¢rdekes k¢rd¢s, hogy ez a maga idej¢ben, a racionalizmus, a felvilÀgosodÀs, a paradigmatikus ànormÀl tudomÀnyossÀgÊ korÀnak kezdet¢n igencsak megk¢sett àismeretterjesztûÊ
munka mennyiben vetÁti a k´z¢pkor tudomÀnyossÀgÀnak miszticizmusÀt az Ãjkori term¢szetb´lcseletre ¢s megfordÁtva: ennek szisztematikussÀgÀt ¢s kÁs¢rletezûszellem¢t annak
mÀgikus rendj¢re. V¢g¡l az irodalomt´rt¢net az¢rt tartja szÀmon a nem igazÀn jelent¢keny ¢s a müfaj fikciÂk´zpontÃ attitüdj¢vel
szemben gyakran az ismeretterjeszt¢s szempontjait elût¢rbe helyezû reg¢nyes rajzolatot,
mert egy korszak megk¢sett utolsÂ (vagy m¢g
inkÀbb utolsÂ utÀni) darabjÀnak lehet tekinteni: a magyar nagyepikai elbesz¢l¢s elsû korszaka, mely Haller TELEMAKUS-Àval kezdûdik, ¢s olyan, a maguk idej¢ben kiadatlan
müvekkel zÀrul, mint Bessenyei TARIM°NES-e,
Kisfaludy K °T SZERETý SZíV NEK T¹RT°NETE
vagy Vitkovics MihÀly kulcsreg¢nye, A MOSTANI ADEPTUS-ban bÃcsÃzik el egyik tematikÀjÀtÂl ¢s a hozzÀ tartozÂ gondolkodÀsmÂdtÂl, az àinkÀbb jÂt fordÁtani ¢s Àtdolgozni, mint
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gyenge eredetivel bajlÂdniÊ Kazinczy Àltal meghonosÁtott alapelv¢tûl. (Igaz, Kazinczy halÀlÀig Ágy gondolkodott, mÀsok azonban elûbb
elfordultak az egyre nÁvÂtlanabb romÀn müfajÀtÂl, majd azt megÃjÁtva jelentkeztek eredeti müvekkel, mint K´lcsey, FÀy, JÂsika.)
VitathatÂnak lÀtom tehÀt a r¢szlet (m¢ghozzÀ igen r´vid: az eredetiben a 180ä193.
oldalon olvashatÂ r¢szlet) kivÀlasztÀsÀt, mert
egyik kiemelhetû szempontbÂl sem relevÀns.
KultÃrt´rt¢neti szempontbÂl nyilvÀn az
EL¹LJçRñBESZ°D lenne izgalmas; eszt¢tikai
szempontbÂl talÀn valamelyik nagyobb leÁrÂ
egys¢gre vagy a reg¢nyes t´rt¢net eg¢sz¢re
lenne ¢rdemes odafigyeln¡nk. (MÀr amenynyire. Az ADEPTUS... irodalmi ¢rt¢keit tekintve meg sem k´zelÁti BÀrÂtzinak Marmontel
p¢ldÀs elbesz¢l¢seibûl k¢sz¡lt fordÁtÀsÀt, amit
Kazinczy teljes joggal tartott a korabeli prÂza
csÃcsÀnak.) Ennek a r¢szletnek a kiemel¢sekor az lehetett a szempont, hogy legyen a
sz´veg sz¢pirodalmi jellegü, ¢s essen szÂ benne aranycsinÀlÀsrÂl. Ez pedig a mü tÃlzott leegyszerüsÁt¢se.
Szemethy szÀmÀra ez a munka valÂsÀgos
jutalomjÀt¢k. MotÁvumkezel¢s¢nek misztikussÀga, k¢pÁrÀsÀnak enigmatikus, sût sokszor ezoterikus term¢szete t´k¢letesen otthonos a k´z¢pkori tudomÀnyossÀg vilÀgÀban.
RendkÁv¡l izgalmas megoldÀs, hogy a t´bbi
k´tettel ellent¢tben, melyekben a k¢t müv¢sz
k¡l´nÀllÂ blokkokban dolgozik, itt minden
lapon k´z´s kompozÁciÂt talÀlunk. A k¢tf¢le
attitüd azonban annak ellen¢re nyilvÀnvalÂ,
hogy a k¢t grafikus k´lcs´n´sen belerajzol
egymÀs rajzaiba. Nem tudom, milyen munkamegosztÀs szerint dolgoztak, az azonban
lÀtszik, hogy Szemethy szinte minden Bangarajzot a maga k¢pelemeihez k´t´tt, m¢ghozzÀ szÂ szerint: szabÀlyos vonalpÂrÀzokat feszÁtett a motÁvumok k´z¢. A k´t¢seknek ez a rejtelmes hÀlÂzata k¢pezi a rajzreg¢ny epikus
fonalÀt, ¢s ÂrÀk hosszat lapozgathatjuk a
k´nyvet, mÁg ezt a àcselekm¢nyszÀlatÊ k´vetj¡k, an¢lk¡l, hogy egy pillantÀst is vetn¢nk a
lapok aljÀn, bosszantÂ szakadozottsÀgban hÃzÂdÂ sz´vegre. Banga itt nem tesz sokkal t´bbet, mint hogy szÂ szerint illusztrÀlja a leÁrt
esem¢nyeket, groteszk ember- ¢s ÀllatfigurÀi
k´r¢ azonban Szemethy teremti meg azt a
miliût, amelybe helyezve magukbazÀrtsÀguk

¢rtelmet kap. A vÀllalkozÀs eg¢sz¢nek term¢szet¢bûl adÂdik, hogy mik´zben minden lap
´nÀllÂ munka, rendelkeznek egy k¡lsû referencialitÀssal: a sz´vegre vonatkozÀs attribÃtumÀval. Ebben a k´nyvben Banga szociografikus indÁttatÀsÃ szenzibilitÀsa ehhez nem
talÀlt magÀnak anyagot, ´nt´rv¢nyü figurÀi
azonban a k¡lsûleges sz´veg¢rtelmez¢s mintak´vet¢s¢vel m¢gis a sz´veghez k´tûdnek,
grafikusan pedig Szemethy vilÀgrajzai integrÀljÀk ûket. így ez a k´tet egyszerre a legjobb
¢s a leggyeng¢bb darabja a sorozatnak: ezek
a k¢pek mondjÀk a legkevesebbet az illusztrÀlt sz´vegrûl ä kev¢ss¢ tekinthetûk tehÀt vizuÀlis olvasatnak ä, viszont itt teremtûdik a
legszervesebb lÀtvÀnyvilÀg, ¢s a k¢t müv¢sz itt
folytatja egymÀssal a legizgalmasabb diskurzust. A vilÀgteremt¢s pedig alighanem a legt´bb, amit egy (k¢t) illusztrÀtor egy sz´vegmü
¢rtelmez¢s¢hez hozzÀtehet. ögy tünik (persze elfogadva a bizonyÁthatatlan felt¢telez¢st,
mely szerint Banga ebben a sz´vegben nem
¢rezte otthon magÀt), a grafikus tanÀcstalansÀga is mük´dhet az ¢rt¢st gazdagÁtÂ t¢nyezûk¢nt. Felt¢ve persze, hogy ugyanakkor
elementÀris r¢szv¢t ¢s vilÀgtapasztalat vezeti
a kez¢t, irÀnyÁtja vonalait; esetleg m¢lyebb
lelki r¢tegeket aktivizÀlva ek´zben, mint
amiket egy mü szeretete ¢s a vilÀgÀban valÂ
otthonossÀg ÃtjÀn el¢rhet.
*
OSSZIçN °NEKEI nemcsak a XVIII., de a XIX.
szÀzad elsû fel¢nek is legnagyobb hatÀsÃ darabjai. Elsû ¢s a maga idej¢ben nagy hatÀst
tett magyar fordÁtÀsa BacsÀnyi JÀnos munkÀja volt; elûbb k¢t r¢szlete jelent meg ä egy
prÂzai fordÁtÀs ¢s egy hexameteres kÁs¢rlet ä
egymÀs mellett a Magyar Museum elsû k´tet¢ben KassÀn, 1788-ban, majd a (hosszÃ kihagyÀs utÀn ism¢t megjelenû) lap 1792. II. k´tet¢ben a K çRTHON cÁmü r¢sz (vagy ¢nek)
eg¢sz¢ben. Persze a sz´vegegy¡ttesnek ez csak
kis t´red¢ke. Az elsû teljes fordÁtÀs Kazinczy
prÂzai Àt¡ltet¢se ä ebbûl emel ki k¢t r¢szletet
a PRñZA TçR harmadik k´tete. A k´nyv
(OSSZIçNNAK MINDEN °NEKEI HçROM K¹TETBEN, K. F. MUNKçI . Pest, 1815) harmadik k´tet¢t tudomÀsom szerint senki sem lÀtta, furcsa is lenne, mert (egybevetve az angol eredetivel) a teljes anyagot ebben a k¢t k´tetben
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talÀljuk. Heinrich GusztÀv k´zl¢se szerint hÀrom darab hiÀnyzik belûle; ennek azonban az
az oka, hogy Heinrich, irodalomt´rt¢n¢szhez
m¢ltÂ mÂdon, csak a k´nyvek tartalomjegyz¢k¢t olvasta, igaz, azt t´bb nyelven. (L. OSSIAN °NEKEI AZ EREDETI GAEL M°RT°KEN,
ford. FÀbiÀn GÀbor, bev. Heinrich GusztÀv.
Bp., 1903.) A tartalomjegyz¢kbûl pedig ez a
hÀrom cÁm hiÀnyzik.
Az mindenesetre t¢ny, hogy OssziÀn magyarul sokÀig prÂzÀban szÂlalt meg, s Ágy a
Kazinczy-f¢le Àt¡ltet¢s teljes joggal ker¡lt a
magyar prÂzÀbÂl vÀlogatÂ sorozat darabjai k´z¢. Persze a kor fordÁtÂi n¢metbûl dolgoztak,
s Ágy k¢ts¢gbeesetten kerest¢k az alkalmas
versformÀt, az ´t´dfeles jambustÂl a hexameterig. Az eredeti (mÀr amennyire az) Ossian
is prÂzÀba t´rdelve jelenik meg, inkÀbb csak
nagyon impulzÁv prÂzÀnak vagy ingadozÂ
szÂtagszÀmÃ drÀmai jambusnak ¢rzûdik,
versnek kev¢sb¢.
A k´tetben szereplû k¢t k´zepes terjedelmü darab, a K çRTHON ¢s a B ERRATHON a Kazinczy-kiadÀs elsû k´tet¢ben szerepel. (EgymÀst k´vetûen; de, megjegyzem, fordÁtott
sorrendben. Igaz, a sorrendcsere cseppet sem
teszi ´sszef¡gg¢stelenebb¢ a müvet, mint amilyen eredetileg. Ez ugyanis lehetetlen. No
meg Kazinczy sorrendje sincs k´sz´nûviszonyban az angol kiadÀsok¢val, melyeknek
a CARTHON a negyedik, a B ERRATHON a huszonkettedik darabja.) FilolÂgiai szempontbÂl megjegyzendû, hogy ä ellent¢tben p¢ldÀul a Dugonics-k´tettel ä r¢szben modernizÀlt ortogrÀfiÀval k¢sz¡lt. Elmaradtak az
aposztrÂfok ('s, a'), az igek´tû ¢s az ige k´zti
k´tûjel (n¢z-ki), ¢s helyenk¢nt a magÀnhangzÂk ¢kezetei is mÀsok, mint ahogyan a àHelmeczy ¡gyel¢se alattÊ k¢sz¡lt alapkiadÀsban szerepelnek (ûseink Àll ´seink helyett). Hogy ¢rezhetû legyen a k¡l´nbs¢g, az a k¢t mondat,
melyet alÀbb m¢g egyszer id¢zni fogok, Ágy
n¢z ki eredetileg: àLÀttam kûfalaidat, o BalklÃtha; de azok ´sszeomolva voltak ¢s pusztÀk... RÂka
n¢z-ki a' bÀstya' ablakain, 's fej¢re szÀlas gyom nyÃl
a' r´ped¢sekbûl.Ê
A mai olvasÂ k¢tszeresen mulatsÀgosnak
talÀlhatja a müvet ¢s az irÀnta annak idej¢n
megnyilvÀnult roppant lelkesed¢st: egyr¢szt
eszt¢tikai megfontolÀsok alapjÀn, hiszen a
v¢gletekig tÃlhajtott ¢rzelgûss¢ge ¢s pÀtosza

a mai Ázl¢s szÀmÀra ´nn´n parÂdiÀjÀnak hat;
mÀsr¢szt az¢rt, mert tudjuk, hogy (ha nem
minden aprÂ r¢szlet¢ben is) eg¢sz¢ben biztosan hamisÁtvÀny. Nemhogy a III. szÀzadhoz,
de egyÀltalÀn a àn¢p ajkÀhozÊ is vajmi kev¢s
k´ze lehet. A mü grafikai megformÀlÀsÀnak
attitüdje ehhez a mai szemhez igazodik, amikor groteszk, ironikus elemek tÃlsÃlyÀt mutatja. BÀr ez Szemethyre nem eg¢szen igaz.
Term¢szetesen û sem k´veti a korban talÀn
elvÀrt ´mlengû ÀhÁtat normÀit, rajzainak
alaphangoltsÀga alapvetûen m¢gis, minden
karikaturisztikus vonÀs ellen¢re, megrend¡lt; ¢s ennek kiindulÂpontja a halÀl roppant hatalma. A leginkÀbb megragadÂ ä ennek megjelenÁt¢s¢ben egy¢bk¢nt Kazinczy
ÁrÂi nagysÀga is megmutatkozik ä a pusztulÀs
k¢peiben. Mint: àLÀttam kûfalaidat, Â BalklÃtha; de azok ´szveomolva voltak ¢s pusztÀk. [...] RÂka n¢z ki a bÀstya ablakain, s fej¢re szÀlas gyom
nyÃl a r´ped¢sekbûl.Ê Ezt a gyomokkal benûtt
romot teszi meg kiindulÂmotÁvumnak Szemethy, ¢s nek¡nk, magyaroknak, akik ha
vÀrrÂl besz¢l¡nk, elsûsorban ilyen k¢pek jutnak az esz¡nkbe, ez a motÁvum k´zeliv¢ ¢s
anyagivÀ teszi OssziÀn/Macpherson l¢gvÀrait.
Szemethytûl a lehetû legkev¢sb¢ ¢ppen a term¢szetÀbrÀzolÀst vÀrnÀnk, ¢s a sz´veg hatÀsa
alatt pontosan ezt teszi. Banga lapjai ä ezÃttal
a K çRTHON k¢panyagÀt eg¢sz¢ben Szemethy,
a BERRATHON-¢t Banga k¢szÁtette ä emberÀbrÀzolÀsukban nem k¡l´nb´znek a korÀbbiaktÂl, folytatÂdik azonban a korÀbban mÀr
emlÁtett gravitÀciÂs bizonytalansÀg: a lapok
kompozÁciÂs centruma nem a lap alsÂ ¢l¢re
merûlegesen ÀllÁtott vektor ment¢n keresendû, ahogy az egy grafikai lap eset¢ben term¢szetesnek tünik, hanem valahol a szemhatÀr
vonala ment¢n, a lap m´g´tt ¢rzûdik. Az û
Fion-ghalja ¢ppÃgy, mint a (k´vetkezû) Dugonics-k´tetben ZalÀn ¢s çrpÀd, a legk´zelebbi rokonsÀgban ºb¡ kirÀllyal Àll.
*
Dugonics AndrÀs àkirÀlyi oktatÂÊ (v¢letlen¡l
sem titulÀlta volna magÀt romÀnszerzûnek,
jÂllehet û Árta a kor messze legn¢pszerübb reg¢nyeit, az ETELKç-t, a JñLçNKç-t, AZ ARANY
PERETZEK -et) ¢lete ¢s pÀlyafutÀsa v¢ge fel¢
fordult ism¢t a (mÀr amennyire) nem fikciÂs
müfajok fel¢. Ekkoriban szerkesztette jeles
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mondÀsokbÂl gyüjt´tt feljegyz¢seit, ¢s ekkor
Árta meg a magyarok ûst´rt¢net¢t a rendelkez¢s¢re ÀllÂ forrÀsok alapjÀn ¢s a maga objektivitÀsk¢p¢nek megfelelûen. Mai szemmel
n¢zve naiv mes¢k ezek, de a maguk idej¢ben
(az elsû k´tet 1806-ban, a mÀsodik 1808-ban
jelent meg) nem is lehetett volna tÀrgyilagosabb ûst´rt¢netet Árni adatok hÁjÀn; stÁlusa
pedig a pedagÂgus tapasztalatÀt t¡kr´zi: a
gyerekek a meseszerü sz´vegekkel k´nnyebben boldogulnak, mint a bÀrmennyire is
pontosabb ¢rtekez¢sekkel.
A K °PES PRñZA T çR k´tete mind´ssze
egyetlen fejezet n¢hÀny oldalnyi sz´veg¢t tartalmazza (II. k´nyv 10. r¢sz: ZALçNNAK öJ
MOZTONYI), ¢s a MÀsadik Szakasz elsû r¢sze
elûtt lÀthatÂ t¢rk¢p hasonmÀsÀt, ami itt is jÂ
szolgÀlatot tesz: illusztrÀlja (ha a valÂsÀgot
nem is) Dugonics korÀnak t´rt¢nelmi BalkÀn-k¢p¢t. (M¢g mindig megbÁzhatÂbban,
mint SZERECSENEK cÁmü reg¢ny¢nek t¢rk¢pmell¢klete, mely a NÁlus deltÀjÀhoz helyezi
Babilont.) Sok besz¢lnivalÂ nincs errûl a Dugonics-mürûl (azt leszÀmÁtva, hogy a k´zl¢s
betühü, ¢s az utÂszÂban v¢gre szerepelnek az
alapkiadÀs adatai, a szemelv¢ny forrÀsa).
A k¢t grafikus ezÃttal az egyes sz´vegelemek k´z´tt egymÀs mell¢ ÀllÁtott 8-8 oldalas t´mb´kben teszi k´zz¢ munkÀit. Banga
elem¢ben van: grafikÀi Ãjrames¢lik (persze a
maguk lefokozott, groteszk formanyelv¢n) a
harciasan naiv (ûs)t´rt¢netet, jelenetezû, szituÀciÂt megjelenÁtû dramaturgiÀjuk, az àegyszerre karakteres ¢s valamik¢nt m¢gis karakter n¢lk¡liÊ l¢nyek (N¢meth Lajos: BANGA,
1981) megelevenednek a ànagyszabÀsÃÊ csatajelenetekben. °lvezettel r¢szletezi a csÃcsos
àszittyaÊ sisakokat, g´rbe kardokat, a matyÂ
hÁmz¢sk¢nt az ellens¢gre h´mp´lygû folyamot, nyeszlett, gacsos lÀbÃ lovakat, borostÀs
marabura eml¢keztetû turulokat. Szemethy
is tovÀbbl¢p a figurÀlis, karikatÃraszerü ÀbrÀzolÀsban, ¢s az a kopÀr, pusztulÀs utÀni tÀj,
ami az OSSZIçN lapjain megjelent, itt is Ãjra
¢s Ãjra feltünik. IrÂniÀjÀt ¢s intellektualizmusÀt egyfajta naiv megrend¡lts¢g vÀltja fel;
ugyanakkor lapjai sokszor vÀzlatszerüek, Àtgondolatlanok. ögy lÀtszik, mintha most û
¢rezn¢ magÀt idegen¡l, ¢s nem annyira a
k´nyv Àltal elûhÁvott jeleneteket vizualizÀlja,
mint inkÀbb a magyar elûidûkkel kapcsolatos
egy¢b eml¢keit veszi elû ¢s gondolja Ãjra. Az

eredm¢ny bizarr, a k´tetben m¢ly, megrendÁtû lapok vÀltakoznak az emlÁtett gyeng¢bb
munkÀkkal.
*
A sorozat eddigi utolsÂ k´tete a KÂnyi JÀnos
àegy¡gyü hadi szolgaÊ prÂzai ÀtdolgozÀsa, ami
egy (Gy´rgy Lajos k´zl¢se szerint) a Meroving-korszak Floovent-mondÀjÀbÂl sarjadt, a
XIII. szÀzadban hÃszezer soros chanson de
geste-ben feldolgozott, majd l¢nyegesen megr´vidÁtett ¢s n¢pk´nyvk¢nt k´zkedvelt reg¢nyes mese alapjÀn k¢sz¡lt. Az çRTATLAN MöLATSçG... a korban n¢pszerü mesereg¢ny
reprezentÀnsa: az ikreket sz¡lû kirÀlyn¢t hÀzassÀgt´r¢ssel gyanÃsÁtjÀk, ¢s el¡ld´zik az
udvarbÂl; egyik gyermek¢t egy majom, a mÀsikat egy oroszlÀn, majd azzal egy¡tt egy
griffmadÀr ragadja el, ¢s egy szigetre ejti. BÀmulatos v¢letlen folytÀn a k¢ts¢gbeesett anya
is ¢ppen erre a szigetre hajÂzik, ¢s fiÀt a megszelÁd¡lt oroszlÀn tÀrsasÀgÀban JeruzsÀlembe
utaztatja. A mÀsik gyermeket haramiÀk viszik
PÀrizsba, ott elûbb m¢szÀros, majd nemzeti
hûs lesz, s a t´rt¢net v¢g¢n az egyik fiÃt az
angolok, a mÀsikat a spanyolok koronÀzzÀk
kirÀlyukkÀ.
Az eredeti, 1785-´s kiadÀs TOLDAL°K -Àban
k´zli EPIKURUS ¢letrajzÀt is. A K °PES PRñZA
TçR ´t´dik k´tet¢bûl ez a r¢sz kimaradt (nem
nagy kÀr ¢rte), maga az alapsz´veg azonban
teljes eg¢sz¢ben olvashatÂ. Erre a k´tetre
v¢gre azt lehet mondani, hogy sz´veg¢t tekintve egy nagyon r¢gÂta hozzÀf¢rhetetlen
mü mostantÂl forrÀsk¢nt hasznÀlhatÂ, gondozott, betühü sz´vegkiadÀsa. Akkor is fontos ez, ha a sorozatot elsûsorban grafikai vÀllalkozÀsnak tekintj¡k. De ¢ppen enn¢l a k´tetn¢l maga a koncepciÂ is vÀltozni lÀtszik.
Az ´t´dik k´tetben a sz´veg arÀnya a grafikÀkhoz viszonyÁtva legalÀbb hÀromszoros.
Ebben a k´tetben a rajzok helye a lapok gerinc fel¢ esû felsû negyede. Ez sokkal koncentrÀltabb kompozÁciÂt, sokkal fegyelmezettebb ¢s Àtgondoltabb motÁvumkezel¢st tesz
sz¡ks¢gess¢. Nincs t´bb¢ lehetûs¢g nagy ¡res
fel¡letek kompozÁciÂs elemk¢nt valÂ szerepeltet¢s¢re vagy a mozgÀsok gravitÀciÂt torzÁtÂ vektorainak mük´dtet¢s¢re a k¢palkotÀs
szervezûelvek¢nt. Igaz, Banga olykor tovÀbbra is kÁs¢rletezik ilyesmivel, kompozÁciÂinak
lelke azonban nem ez, hanem a koncentrÀlt,
eszk´ztelen, szÂfukar k¢pfogalmazÀs, mely-

Figyelû ã 1197

ben az alakok mintegy egymÀshoz szorulnak,
s a n¢ha mell¢j¡k ker¡lû attribÃtumok menten a figurÀk testk´zel¢be ker¡lnek, funkcionÀlni kezdenek, kapcsolatot teremtenek az
alakokkal, ¢s egymÀshoz füzik ûket. Szemethy talÀn eg¢szen az 1970-es ¢vekben k¢sz¡lt k´nyv- ¢s meseillusztrÀciÂinak vilÀgÀig,
a pÀlyÀjÀn fordulÂpontot jelentû Lautr¢amont-illusztrÀciÂk elûttre nyÃl vissza ezeken
az aprÂ, ´sszefogott rajzokon. °vezredek formakincse elevenedik meg, az antikvitÀs, a fekete alakos vÀzak¢pek alakjai, a k´z¢pkori
kelet miniatÃramüv¢szet¢nek motÁvumai mellett a kÂdexek miniatürjei ¢s az ûsnyomtatvÀnyok fametszetei id¢ztetnek meg, persze
mindig mai lelk¡lettel, id¢zûjelesen, az ´reg
Picasso àkultÃrautÀnisÀgÀnakÊ szellem¢vel
egybecsengve. Summa summarum: a k´nyv
nagyon sz¢p, gazdagon ¢s ¢rtûn illusztrÀlt
sz´vegkiadvÀny. °s nem t´bb. Ahogy a kÁs¢rletez¢s eredm¢nyre vezetett (ez persze nem
Ágy mük´dik, de az ember gondolkodÀsa javÁthatatlanul finalitÀselvü, egy folyamat pillanatnyilag utolsÂ stÀdiumÀt akaratlanul is c¢lk¢nt t¢telezi), Ãgy meg is szünt a vÀllalkozÀs
´nmagÀn tÃlmutatÂ jellege, ¢s a grafikus
anyag visszatalÀlt a maga keretei k´z¢. így ez
a beteljes¡l¢s (mondhatnÀm, ha ez volna a
sorozat utolsÂ k´tete, de a müv¢szek folytatni
szÀnd¢koznak munkÀjukat) prekoncepciÂnkbÂl kiindulva akÀr kudarcnak is tünhet. Errûl
azonban a vÀllalkozÀst ÀltalÀban tekintve alkothatunk v¢lem¢nyt.
*
Mind egy lehets¢ges hermeneutika, mind a
hagyomÀnyos, anekdotÀzva tÀrsadalmi ´szszef¡gg¢seket keresû irodalomt´rt¢net jelent¢sk¢pzû lehetûs¢geivel ´sszehasonlÁtva a BangaäSzemethy-f¢le transzformÀciÂs-dekonstrukciÂs kÁs¢rlet szükebb ¢s egysÁkÃbb jÀt¢kteret
teremt. Szemethy meta- ¢s patafizikus enigmatizmusa, BangÀnak a maga karakteress¢g¢ben is egyenarcÃ karikaturizmusa, jelenetezû mentalitÀsa gyakorlatilag csak egyetlen
k´zelÁt¢smÂdot enged¢lyez a sz´veghez: az
ironikus, lefokozÂ, nem minden leereszked¢s
n¢lk¡l r¢szv¢tteli attitüd´t. Ezzel az elszeg¢nyÁtû hatÀssal azonban egy mÀsik, nagyon
erûs er¢ny ÀllÁthatÂ szembe: a k¢t müv¢sz
szuver¢n vilÀgk¢pzû ereje, mentÀlis autonÂ-

miÀja, olvasatuk egyedis¢ge, egyszeris¢ge, ´nt´rv¢nyüs¢ge.
Az ellent¢t tovÀbb is feszÁthetû. A legszigorÃbb, legk´t´ttebb olvasÀs az irodalomt´rt¢n¢szi olvasÀs. Ebben kell a legt´bb hÀtt¢rismeretet, a legrigorÂzusabb filolÂgiai attitüd´t
felt¢telezni. A legszem¢lyesebb ÁrÀs pedig a
àk¢pÁrÀsÊ. A grafika szignatÃrÀi minden elem¡kben egyszeriek, szem¢lyesek. MÀrmost: a
K °PES PRñZA TçR olyan müveket tesz k´zz¢, melyeket k¢t ¢vszÀzada jÂszer¢vel csak
szakemberek olvastak. A minden Áz¡kben determinÀlt, filolÂgusi, irodalomt´rt¢n¢szi olvasatok egy¡ttÀllÀsa mÀra majdhogynem zÀrt
paradigmÀt teremtett, pusztÀn megszokÀsbÂl. A grafikusok megk´zelÁt¢se errûl nem
v¢ve tudomÀst alkot Ãj, ´nt´rv¢nyü szempontrendszert az olvasÀshoz, ¢rtelmez¢shez.
Mell¢helyezû fel¡lÁrÀsuk valÂjÀban f¡ggetlen a
hagyomÀnytÂl, egy mÀsik hagyomÀnynak, az
ironizÀlÂ fel¡lÁrÀs hagyomÀnyÀnak rendszer¢hez illeszkednek, s ennek k´r¢be vonjÀk a
kiemelt irodalomt´rt¢neti vizsgÀlÂdÀs eg¢sz¢t.
Szemethy rajzai azt mutatjÀk, hogy (futÂlag a recepciÂeszt¢tika kategÂriÀjÀt k´lcs´nv¢ve) a müv¢sz mindegyik irodalmi alkotÀs
elolvasÀsakor horizontvÀltÀst ¢lt meg: vilÀgÀt
¢s ût magÀt is megrendÁtette az elolvasott sz´veg, ¢s errûl a bensû folyamatrÂl igyekszik
beszÀmolni grafikÀi f¡z¢r¢vel, melyek egyfajta olvasÂnaplÂvÀ Àllnak ´ssze. Epikus term¢szet¡k abbÂl adÂdik, hogy egy kontinuus t´rt¢n¢st, a müv¢sz lelkiÀllapotÀnak vÀltozÀsait
besz¢lik el olvasÀs k´zben, pontrÂl pontra.
Banga munkÀit figyelve ilyesmit nem tapasztalunk. Az û vilÀga, vilÀgk¢pe ¢s lÀtÀsmÂdja,
Ãgy lÀtszik, rendÁthetetlen; ezzel ¡tk´zve a
sz´vegek maradnak alul ä joggal, hiszen aligha nevezhetûk remekmüveknek. Ha Szemethy attitüdje az elfogadÀs, befogadÀs, intellekutÀlis tovÀbbvitel volt, akkor BangÀ¢ (ism¢t mÀshonnan k´lcs´nz´tt szÂval) a dekonstrukciÂ lehet. Rajzain a groteszk lÀtÀsmÂd, a csorba, elhasznÀlt kell¢kek, rozsdÀs
kardok ¢s romos ¢p¡letek a müvek avÁttsÀgÀra vilÀgÁtanak rÀ, mintegy cervantesi kontextusba ÀllÁtva ûket. A klasszikus eszm¢nyeket, a nagysÀg, fens¢gess¢g, pÀtosz ideÀljÀt az
ember ´r´k silÀnysÀgÀval, alkotÀsainak romlandÂsÀgÀval szembesÁti Banga, s Ágy munkÀ-
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ja nyomÀn az illusztrÀlt sz´vegek mintegy
magukba omlanak, eszm¢nyi vÀz-szerkezet¡k megsemmis¡l a visszafel¢ irÀnyulÂ tekintet kritikus pillantÀsÀnak àsÃlyaÊ alatt.
A müvek t´rt¢net¢nek egy szakasza lezÀrul ezzel: nem lÀthatjuk ûket t´bb¢ por ¢s hamu lepte szobroknak, melyek a feled¢s v¢detts¢g¢ben vÀrjÀk a tisztogatÂ kezet ¢s az ¢rtû pillantÀst. Azok a müvek, melyek meg vannak fosztva az ism¢telt ÀtrombolÀs adomÀnyÀtÂl, a neml¢t egy fajtÀjÀnak ÀllapotÀban
vannak. Ebbûl az ÀllapotbÂl valÂ kilendÁt¢s¡k
eszk´ze az Àt¢rtû fel¡lÁrÀs, melynek kit¡ntetett
eszk´ze a mÀs müv¢szeti eljÀrÀssal valÂ megk´zelÁt¢s; ¢s igaz ez a legk¡l´nb´zûbb elhomÀlyosult jelent¢sü-¢rtelmez¢sü sz´vegekre
is. El¢g arra gondolnunk, hogy a B °CSI K °PES K RñNIKA k¢pei hogyan mes¢lnek el egy
a leÁrtaktÂl sok ponton elt¢rû, nem k´zvetlen¡l a sz´vegbûl, hanem az Àt¢rtett hagyomÀnybÂl eredû mÀsik t´rt¢netet; vagy hogy
a hermeneutika fogyat¢kossÀgai ¢s a papok
analfabetizmusa folytÀn egyre feledettebb¢
vÀlt SZENTíRçS-t hogy emelte ki az egyre nagyobb ismeretlens¢gbûl a BIBLIA PAUPERUM
k¢pÁrÀsa. Nem is besz¢lve tÀvolibb p¢ldÀkrÂl,
mint a K ORçN sz´veg¢nek ¢s kalligrÀfiÀjÀnak
kapcsolata.
F´l¡lÁrja-e Banga Ferenc ¢s Szemethy Imre grafikus vÀllalkozÀsa a XV III. szÀzadi irodalomnak azt a müegy¡ttes¢t, mely az olvasÂk´z´ns¢g lÀtÂsz´g¢bûl immÀr mÀsf¢l-k¢t
¢vszÀzada kiesik, a filolÂgusok ¢rdeklûd¢s¢re
pedig ¢ppen valamikori tÃlzott n¢pszerüs¢ge
miatt nem tarthat szÀmot? Vagy a k¢pek mell¢j¡k helyez¢se csak valamelyest ¢rdekesebb¢
teszi az ¢rdektelenn¢ vÀlt sz´vegeket? Esetleg
az eg¢sz nagyszabÀsÃ vÀllalkozÀs a k´z´ns¢g
kegyeibûl kiesett müvekkel egy¡tt mer¡l
vissza a k´nyvtÀrak alagsori polcaira? Ez az
a k¢rd¢s, amire senki sem vÀlaszolhat az olvasÂk helyett. Mert ä ahogy H. R. Jauss id¢zi
¢s eg¢szÁti ki Walther Bulst szavait: àSoha
egyetlen sz´veget sem Ártak meg az¢rt, hogy filolÂgusok olvassÀk ¢s ¢rtelmezz¢k filolÂgiailag, illetve...
t´rt¢n¢szek t´rt¢netileg. ...Az irodalmi mü elsûdlegesen hozzÀ [az olvasÂhoz] szÂl.Ê Ebben az esetben pedig az olvasÂnak m¢g csak olvasnia
sem kell. El¢g, ha a k¢peket n¢zegeti.
Bodor B¢la

F¹LD °S °G
Szergej Mihajlovics Eisenstein: VÀlogatott
tanulmÀnyok
VÀlogatta, szerkesztette, az elûszÂt ¢s a jegyzeteket
Árta: BÀrdos Judit. FordÁtotta: Berkes IldikÂ
¢s SzilÀgyi Zsuzsa
çron KiadÂ, 1998. 296 oldal, 1290 Ft
Andrej Tarkovszkij: A meg´r´kÁtett idû
Szerkesztette: ZalÀn Vince.
FordÁtotta: VÀri Erzs¢bet
Osiris, 1998. 244 oldal, 1280 Ft
à°n p¢ldÀul alapjaiban nem ¢rtek egyet Eisenstein
munkamÂdszer¢vel, filmkockÀkba rejtjelezett elm¢leti formulÀival. Az a mÂd, ahogy ¢n megjelenÁtem
a n¢zû szÀmÀra a magam tapasztalatÀt, gy´keresen
elt¢r az eisensteinitûl. BÀr az igazsÀg kedv¢¢rt hozzÀ kell tennem, hogy Eisenstein egyÀltalÀn nem t´rekedett arra, hogy bÀrkinek is Àtadja sajÀt tapasztalatÀt, vegytiszta formÀban szerette volna Àtadni
eszm¢it ¢s gondolatait. SzÀmomra teljesen idegen az
eff¢le filmes koncepciÂ. A montÀzs ter¢n bevezetett
elm¢leti diktÀtum pedig v¢lem¢nyem szerint alapjaiban semmisÁti meg azt a hatÀst, melyet a film a
k´z´ns¢gre gyakorolhatna. Megfosztja ugyanis n¢zûj¢t attÂl a lehetûs¢gtûl, hogy a sajÀtjak¢nt, m¢lyen
szem¢lyes, sajÀt tapasztalatk¢nt ¢lje Àt mindazt, ami
a vÀsznon az idûben meg´r´kÁtve t´rt¢nik, ¢s ily
mÂdon teremthessen kapcsolatot a sajÀt ¢lete ¢s a
filmvÀsznon ÀbrÀzoltak k´z´tt.Ê (Tarkovszkij,
181.)
LÀtszÂlag keresve sem talÀlhatnÀnk a szovjet-orosz filmt´rt¢netben k¢t elt¢rûbb gondolkodÀsÃ rendezût, mint Eisenstein ¢s Tarkovszkij. MÀs ideolÂgiai hÀtt¢r, mÀsfajta t´rt¢nelmi korszak, egymÀst kizÀrÂ po¢tikai elvek s mindenekelûtt a müvek k¡l´nb´zû vilÀga ä ¢g ¢s f´ld, mondhatnÀnk n¢mi k´ltûi
tÃlzÀssal, pontosabban f´ld ¢s ¢g, amennyiben Eisenstein e vilÀgi müv¢szet¢t Tarkovszkij minduntalan a lÀthatÂ valÂsÀgon tÃlra figyelû alkotÀsaival szembesÁtj¡k. Az Eisensteint elutasÁtÂ fenti id¢zet Tarkovszkij k´nyv¢bûl tehÀt csak a j¢ghegy csÃcsa, amely a k¢t
alkotÂ szembenÀllÀsÀt ä Tarkovszkij r¢sz¢rûl
az utÂd jogÀn ä manifeszt mÂdon is megfogalmazza. Ha azonban alaposabban szem¡gyre vessz¡k a k¢t ¢letmüvet, illetve a sajÀt
müv¢szet¡ket, müv¢szi gondolkodÀsmÂdju-

Figyelû ã 1199

kat reprezentÀlÂ k´tetek ÁrÀsait, arra a meglepû tapasztalatra jutunk, hogy e k¡l´nbs¢get szeml¢ltetû j¢ghegynek csak csÃcsa van s
legfeljebb m¢g n¢hÀny kisebb lehasadt t´mbje; a lÀthatatlan nagyobbik r¢sz nemhogy kiteljesÁten¢ a k¢t alkotÂi attitüd szembeÀllÁtÀsÀt, hanem sokkal inkÀbb egymÀsra utaltsÀgukat bizonyÁtja. A j¢ghegyhasonlat tehÀt
megt¢vesztû ä s talÀn ¢ppen ez¢rt jogosult: a
lÀthatÂ r¢sz valÂban nem Àrulja el, mi is hÃzÂdik a m¢lyben.
Mindebbûl nem az k´vetkezik, hogy Tarkovszkij t¢ved, amikor ¢lesen elutasÁtja Eisenstein müv¢szi elveit. A sajÀt szempontjÀbÂl
igaza van ä mint ahogy nyilvÀnvalÂan igaza
volna Eisensteinnek is, ha elm¢let¢nek premisszÀibÂl fiktÁv Tarkovszkij-kritikÀt ÀllÁtanÀnk ´ssze. A (term¢keny) f¢lre¢rt¢st itt sokkal inkÀbb az okozza, hogy mindk¢t müv¢sz
´nmagÀra keres magyarÀzatot a mÀsik bÁrÀlatÀban; Eisenstein p¢ldÀul ä s ezzel t¢rj¡nk
is vissza àa fikciÂ erdej¢bûlÊ ä a pÀlyatÀrs Dziga Vertov dokumentumfilmes mÂdszer¢nek
indulatos elutasÁtÀsÀban.
Eisenstein ¢s Tarkovszkij müv¢szetelm¢lete mindenekelûtt ´n¢rtelmez¢s¡kbûl fakad, a
müv¢szet feladatÀt annak lÀtjÀk, aminek ûk
prÂbÀlnak megfelelni, ÀllÁtÀsaik elûzm¢nye ä
¢s sohasem k´vetkezm¢nye ä a müv¢szi alkotÀs. A fogalmi k´vetkezetess¢get m¢g Eisenstein elvont analÁzisein sem lehet szÀmon k¢rni, Tarkovszkij hangja pedig eleve szem¢lyes,
vallomÀs jellegü, mÀr-mÀr profetikus. Mint
àfilmelm¢letekÊ ä a meghatÀrozÀs Eisenstein
k´zismert montÀzselm¢let¢re is csak igen
nagy megszorÁtÀssal ¢rv¢nyes ä igen tÀvol Àllnak egymÀstÂl, mint alkotÂi po¢tikÀk, mühelyvallomÀsok, a mozgÂk¢pi kifejez¢smÂd
lehetûs¢geivel ¢s hatÀraival k¡szk´dû rendezûk t´preng¢sei ugyanakkor jÂval t´bb k´z´s
vonÀst hordoznak. Mintha mÀs-mÀs Ãton
igyekezn¢nek ugyanahhoz a c¢lhoz. S mivel
elm¢let¡k egyenlû müv¢szet¡k dedukciÂjÀval, az ¢letmü ÁrÀsos fejezeteinek elemz¢s¢t is
¢rdemes a c¢l felûl ¢rtelmezn¡nk. Az akaratlanul is egymÀsra utalÂ jegyek feltÀrÀsa Ágy
nem a k¢t klasszikus ´sszeb¢kÁt¢s¢hez, hanem ¢ppen sajÀt müv¢szetk¢p¡k megismer¢s¢hez vihet k´zelebb.
E gondolatkÁs¢rlet forrÀsa k¢t, k´zel egy
idûben megjelent k´nyv, Eisenstein V çLOGATOTT TANULMçNYOK cÁmen kiadott ÁrÀsai, va-

lamint Tarkovszkij A MEG¹R¹KíTETT IDý cÁmü k´tete. Noha elt¢rû jellegü kiadvÀnyokrÂl van szÂ, a szerkesztûi ig¢ny hasonlÂ: ÀtfogÂ k¢pet adni az alkotÂk filmmüv¢szettel
kapcsolatos n¢zeteirûl. Az Eisenstein-k´tet
´sszeÀllÁtÂja, BÀrdos Judit elûszavÀban meg is
fogalmazza, hogy a rendezû àsz¡let¢s¢nek szÀzadik (halÀlÀnak ´tvenedik) ¢vfordulÂjÀn az Eisenstein teoretikus munkÀjÀt m¢ltÂ mÂdon reprezentÀlÂÊ vÀlogatÀst kÁvÀn az olvasÂknak ÀtnyÃjtani. Az elsû film, a SZTRçJK forgatÀsÀnak
¢v¢ben (1923) ÁrÂdott AZ ATTRAKCIñK MONTçZSç -tÂl A SZíNES FILM cÁmü utolsÂ, 1948-as
ÁrÀsig az egyes korszakokat leginkÀbb reprezentÀlÂ tanulmÀnyok k´zl¢s¢vel a k´nyv a
rendezû teljes ¢letmüv¢t Àtfogja. A tanulmÀnyok ä egy kiv¢tel¢vel ä korÀbban is olvashatÂk voltak magyarul, de legt´bbj¡k ma
mÀr nehezen hozzÀf¢rhetû kiadvÀnyokban,
ahol a fordÁtÀsok gyakran nem is az eredeti
sz´vegek alapjÀn k¢sz¡ltek. A V çLOGATOTT
TANULMçNYOK most Ãj vagy javÁtott fordÁtÀsban teszi k´nnyen el¢rhetûv¢ Eisenstein legfontosabb ÁrÀsait. Nem okoz ugyan meglepet¢st ä erre a dicsûs¢gre a teoretikus ¢letmü
MagyarorszÀgon szinte teljesen ismeretlen
k¢sûi ´sszefoglalÀsa, a NEM K¹Z¹MB¹S TERM°SZET cÁmü befejezetlen tanulmÀnyk´tet kiadÂja szÀmÁthat ä, de csalÂdÀst sem: a jÂl dokumentÀlt, eligazÁtÂ jegyzetekkel ellÀtott,
sz¢p kiÀllÁtÀsÃ k´nyv valÂban m¢ltÂ mÂdon
reprezentÀlja Eisenstein ¢letmüv¢t. Nem kellett ennyire szerteÀgazÂ feladattal megbirkÂznia a Tarkovszkij-k´tet szerkesztûj¢nek,
ebben az esetben ugyanis csak egyetlen neh¢zs¢g adÂdott, de az annÀl nagyobb: fellelni
¢s megszerezni a k´nyv eredeti k¢ziratÀt. HasonlÂ cÁmü, k¡l´nb´zû sz´vegeket egybefüzû
Tarkovszkij-k´nyv ugyanis mÀr szÀmos nyelven jelent meg (ezekbûl magyarul is olvashatÂk r¢szletek k¡l´nb´zû folyÂiratokban), a
magyar kiadÀs azonban a pÀrizsi Tarkovszkij
Int¢zet autentikus orosz nyelvü k¢zirata
alapjÀn k¢sz¡lt. A k´nyv´n a rendezû 1970tûl halÀlÀig dolgozott, s mivel ÀltalÀnos müv¢szeti ¢s filmnyelvi fogalmak ment¢n rendszerezte gondolatait, k¢sûbbi tapasztalatait
minduntalan visszavetÁtette a korÀbban leÁrtakra; sajÀt filmjeinek ¢rtelmez¢s¢re az Ãjabb
tapasztalatok nyomÀn ciklikusan visszat¢rt.
A MEG¹R¹KíTETT IDý Ágy inkÀbb naplÂ vagy
elm¢lked¢s, semmint tanulmÀnyk´tet a film-
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k¢prûl vagy a filmidûrûl; k´zelebb Àll BuÄuel, Fellini vagy Bergman ÁrÀsmüv¢szet¢hez. Nem v¢letlen, hogy elutasÁtva a teoretikusok ä vagy az avantgÀrd müv¢szek, Ágy
Eisenstein ä keresû beÀllÁtÂdÀsÀt, Tarkovszkij
talÀl. A MEG¹R¹KíTETT IDý egy szellem ÃtjÀnak dokumentuma, amely hatÀrozottan tart
valahonnan valahova: a k´nyv ZçRSZñ cÁmü
utolsÂ fejezete müv¢szi v¢grendeletk¢nt juttatja nyugvÂpontra a gondolatmenetet.
Eisenstein ¢s Tarkovszkij müv¢szetk¢pe
egyarÀnt ideologikus ä s ez talÀn meghatÀrozÂbb müv¢szi gyakorlatuk szempontjÀbÂl,
mint a k´z´tt¡k hÃzÂdÂ ideolÂgiai k¡l´nbs¢g. Eisenstein müv¢szi avantgardizmusa
egyenlû (legalÀbbis amÁg ezt a hatalom eltürte) politikai avantgardizmusÀval, a müv¢szetet ä s ezen bel¡l àlegfontosabbk¢ntÊ a filmet
ä elsûsorban az agitÀciÂ eszk´z¢nek tekinti.
Mindez nem jelenti szÀmÀra azt, hogy ezzel
a müv¢szetet valamif¢le alkalmazotti sorba
taszÁtja: a müv¢szi alkotÀs feladatÀt, ¢rtelm¢t
a tÀrsadalmi tudat befolyÀsolÀsÀban lÀtja.
Meglepû ¢s jellegzetes hasonlattal szeml¢lteti
a müv¢szet feladatÀt A FORMA MATERIALISTA
MEGK¹ZELíT°S°NEK K°RD°S°HEZ cÁmü ÁrÀsÀban: àA mi ¢rtelmez¢s¡nkben a müalkotÀs [...]
elsûsorban olyan traktor, amely a kijel´lt osztÀlyirÀnyban szÀntja fel a n¢zû pszichikumÀt.Ê
(Eisenstein, 67.) Ha eltekint¡nk a àkijel´lt osztÀlyirÀnyÊ valÂsÀgos t´rt¢nelmi k´vetkezm¢nyeitûl, ¢s az ideolÂgiai c¢lt elvont eszmek¢nt
t¢telezz¡k ä ahogy ezt a korszak avantgÀrd
müv¢szei is tett¢k, mindaddig, amÁg az ideolÂgiai hatalom k¢pviselûi nem szembesÁtett¢k
ûket az eszm¢k nagyon is valÂsÀgos k´vetkezm¢nyeivel ä, nos ebben az esetben mÀris fontos filmelm¢leti probl¢mÀval szembes¡l¡nk:
mik¢ppen tud a konkr¢t k¢pekkel dolgozÂ
filmmüv¢szet elvont ÀllÁtÀsokat megfogalmazni. Eisenstein korai elm¢lete ¢s müv¢szete ennek a c¢lnak a jegy¢ben formÀlta ki
az elsûsorban montÀzsra szervezûdû filmi
k´zl¢smÂdot. A montÀzs ugyanis az a filmnyelvi eszk´z, amely a konkr¢t k¢pek ´ssze¡tk´ztet¢s¢vel l¢trehozhatja a k¢pen nem lÀthatÂ absztrakt gondolati tartalmat. A àbesz¢dszerüÊ (n¢ma)film teoretikus v¢gpontja
Eisensteinn¢l A TýKE megfilmesÁt¢se lett volna, amelyben a film v¢gre eljut az àanyagÊ (ti.
a felv¢tel tÀrgya) àmegvet¢s¢igÊ, azaz a tiszta fogalomig. Jellemzû, hogy Eisenstein ehhez a

v¢gponthoz csak elm¢letileg ker¡lt k´zel,
gyakorlatilag nem: a k¢pek szerencs¢re fontosabbak maradtak a filmrendezû szÀmÀra a
jelszavaknÀl. Sût teÂriÀja is visszal¢pett ettûl
a v¢gponttÂl, ¢s a k¢sûi ÁrÀsokban mÀr az organikus müv¢szi k¢p (obraz) ¢s az ebbûl k´vetkezû k¢rd¢sek (k¢p ¢s hang viszonya, a
szÁn) ker¡l a rendezû ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀba.
Addig, amÁg a k¢p organikus formÀja Eisensteinn¢l inkÀbb csak az utolsÂ, t´red¢kes
ÁrÀsokbÂl kik´vetkeztethetû gondolatcsÁra,
Tarkovszkij eset¢ben eg¢sz po¢tikÀjÀt meghatÀrozÂ fogalom. Az organikus filmk¢p legfontosabb tulajdonsÀgÀnak Tarkovszkij mÀr kezdettûl fogva az idût, pontosabban a filmidût,
az idû csak mozgÂk¢ppel megragadhatÂ
àkonkr¢tÊ folyamatossÀgÀt tekinti: àa filmk¢p
(kinoobraz) l¢nyege szerint nem mÀs, mint az idûben kibontakozÂ jelens¢g megfigyel¢seÊ. (Tarkovszkij, 66.) A montÀzselleness¢g tehÀt egyfelûl a film Tarkovszkij szÀmÀra legfontosabb
tulajdonsÀgÀt, a konkr¢t k¢pek idûbe vetetts¢g¢t hangsÃlyozza, mÀsfelûl e m´g´tt a po¢tikai ¢rv m´g´tt meghÃzÂdik egy ideolÂgiai
¢rv is, amely egyÃttal a rendezû ä egyÀltalÀn
nem rejtûzk´dû ä szeml¢letmÂdjÀra vet
f¢nyt. Szerinte az Eisenstein-f¢le fogalmisÀg
àmegfosztja a n¢zût attÂl a lehetûs¢gtûl, hogy ´nÀllÂ
v¢lem¢nyt alkosson a lÀtottakrÂlÊ. (Tarkovszkij,
118.) TalÀn f´l´sleges is megjegyezni, hogy
Tarkovszkij nem az osztÀlyharcos gondolatokat utasÁtja el ä illetve azt is, de itt nem ez a
l¢nyeg ä, hanem azt a filmi gondolkodÀsmÂdot, amely a k¢pek nem lÀthatÂ tartalmÀbÂl kreÀl rejtv¢nyszerü s ily mÂdon egyetlen
àhelyesÊ megoldÀssal rendelkezû gondolatot.
A nem l¢tezû k´r¡lm¢nyekbûl ¢letre hÁvott
eszm¢k k¢ts¢gtelen¡l szovjet tÁpusÃ diktÀtumÀt megvalÂsÁtÂ mÂdszerrel szemben az û
nem kev¢sb¢ ideologikus po¢tikÀja mÀs irÀnyÃ: mÁg Eisenstein montÀzselve absztrahÀlja
a valÂsÀgot, addig Tarkovszkij àmeg´r´kÁtett
idûjeÊ konkretizÀlja. S ez annÀl is ¢rdekesebb,
mert mik¢nt azt valamennyi filmje ¢s e mostani k´nyve is bizonyÁtja, szÀmÀra az abszolÃt
igazsÀg eszm¢j¢t feltÀrÂ müv¢szet k´zelebb
Àll az etikaihoz, mint az eszt¢tikaihoz: àa müv¢szet funkciÂjÀt abban lÀtom, hogy a spirituÀlis lehetûs¢gek abszolÃt szabadsÀgÀnak eszm¢j¢t fejezze
kiÊ. (Tarkovszkij, 227.) Ezzel l¢nyeg¢ben a
deszakralizÀlt müv¢szetet ä reszakralizÀlt mü-
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v¢szetk¢nt ä ¢ppen a konkr¢t, t¢nyszerü
filmk¢p segÁts¢g¢vel k´zelÁti a hithez ¢s a vallÀshoz. De akÀrcsak Eisensteinn¢l, TarkovszkijnÀl sem az ideolÂgiai-eszmei t´rekv¢s tartalmÀra ¢rdemes figyeln¡nk, hanem annak
filmnyelvi k´vetkezm¢nyeire. Mindk¢t alkotÂ
gondolkodÀsÀban az idû¢ a fûszerep ä noha
a filmk¢pnek ezt az ´sszetevûj¢t lÀtszÂlag csak
Tarkovszkij hangsÃlyozza. Eisenstein szegmentÀlt filmmondatai idûben (¢s t¢rben) elk¡l´nÁtett k¢pekbûl Àllnak ´ssze, ahol a jelent¢s ¢ppen az Àltal a fogalmi k¢nyszer Àltal
¢p¡l fel, hogy az idûbeli folytonossÀgukbÂl
kiragadott k¢pek ä amelyek ily mÂdon n¢lk¡l´zik a film szÀmÀra elsûsorban adott narratÁv, azaz az idû szempontjÀbÂl kronologikus-kauzÀlis logikÀt ä mÀsfajta ¢rtelemkeres¢s fel¢ taszÁtjÀk a n¢zût. Ez a fajta filmnyelv
tehÀt nem pusztÀn àosztÀlyharcosÊ alapon provokatÁv, hanem àgrammatikailagÊ is: a k¢psorok elûsz´r is a beÀllÁtÀsok hosszÀval, aztÀn
kompozÁciÂjukkal, illetve az ´nmagukban is
dinamikus megÀllÁtÀsok kompozicionÀlis hangsÃlyainak elmozdulÀsÀval, a mozgÂ hangsÃlyok egymÀst k´vetû beÀllÁtÀsokban kialakulÂ
viszonyÀval s v¢g¡l, e àfiziolÂgiaiÊ hatÀsok lek¡zd¢se utÀn a k¢pek fogalmi ´ssze¡tk´ztet¢s¢vel, az intellektuÀlis montÀzzsal k¢nyszerÁtik ki ä Tarkovszkij szerint k¢nyszerÁtik
rÀ a befogadÂra ä a jelent¢st. Nem v¢letlen,
hogy a korai montÀzselvek jegy¢ben k¢sz¡lt
Eisenstein-filmek szakÁtani tudtak az ¢ppen
akkor kanonizÀlÂdÂ klasszikus hollywoodi elbesz¢l¢smÂddal, mindenekelûtt az individuÀlis fûhûsre ¢p¡lû dramaturgiÀval. A kollektÁv
hûs fogalmÀt persze nem pusztÀn ez a filmnyelvi lehetûs¢g hÁvta ¢letre, hanem àa burzsoÀ film individualista fabulaanyagÀnakÊ (Eisenstein, 66.) elutasÁtÀsa. (Ezen a ponton ism¢t
az ideolÂgiai ¢s filmnyelvi szempontok sz¢p
ä ¢s sajnos r´vid ideig tartÂ ä harmÂniÀjÀra
csodÀlkozhatunk rÀ.) S ezt az ´sszef¡gg¢st
igazolja a folytatÀs is: ahogy Eisenstein egyre
t´bbet foglalkozott a montÀzs sejtjeivel, a àfiziolÂgiaiÊ fÀzissal, az egyes beÀllÁtÀsok k¢pi
tartalmÀval, Ãgy t¢r vissza (pontosabban Àt)
a J°GMEZýK LOVAGJç-ban ¢s legfûk¢ppen a
RETTEGETT I VçN k¢t r¢sz¢ben a hagyomÀnyos, individuÀlis hûsk´zpontÃ, lineÀris elbesz¢l¢shez. Eisenstein konstruktÁv tÀrsadalmi
ideolÂgiÀjÀval szemben tehÀt Tarkovszkij müv¢szetvallÀsossÀga a filmk¢szÁt¢s szempontjÀ-

bÂl rekonstruktÁv magatartÀst elûv¢telez. S
valÂban, a müv¢szet teremt¢sjelleg¢t, a lÀthatatlan szellemi tartalmak lÀthatÂvÀ t¢tel¢t
hangsÃlyozÂ Tarkovszkij a dokumentaristÀkat megsz¢gyenÁtû gyakorisÀggal hasznÀlja a
valÂszerüs¢g, a t¢nyszerüs¢g fogalmÀt. àDokumentarista misztikusnakÊ nevezhetn¢nk,
ha l¢tezne ilyen szÂkapcsolat, vagy àmisztikus
dokumentaristÀnakÊ. Tarkovszkij filmjei alapjÀn ä s annyi kritikÀt az¢rt hadd engedjek
meg magamnak: inkÀbb a müveit szeml¢lve,
mint a sokszor ÀltalÀnos semmitmondÀsig hev¡lt k´nyv¢t olvasva ä m¢gis l¢tezûnek tünik
ez az ´ssze nem illû fogalompÀr. A paradoxon feloldÀsa vagy, ha tetszik, a misztikum
valÂsÀga az idû fogalmÀban rejlik. àA maga
t¢nyszerü formÀiban ¢s k¡l´nb´zû megnyilvÀnulÀsaiban meg´r´kÁtett idûÊ ä foglalja ´ssze a filmmüv¢szet legfontosabb alapelv¢t. (Tarkovszkij, 62.) Tarkovszkij organikus szeml¢let¢ben
a k¢pi reprodukciÂ valÂszerüs¢ge, t¢nyszerüs¢ge az idû semmilyen mÀs müv¢szettel Àt
nem ¢lhetû konkr¢t tapasztalatÀhoz segÁt
hozzÀ; a folytonos filmidû valÂszerüv¢, t¢nyszerüv¢ avatja a filmk¢pet.
Eisenstein forradalmi müv¢szete szÀmÀra a valÂsÀg t¢nyszerü r´gzÁt¢se tÃlsÀgosan
passzÁv alkotÂi mÂdszer. A korÀbban mÀr jelzett Dziga Vertov-bÁrÀlatÀban mintha egy
Tarkovszkijjal folytatott pol¢mia elûzm¢ny¢t
olvasnÀnk, olyan jÂl illenek a vÀdpontjai az
akkor m¢g meg sem sz¡letett koll¢ga müv¢szet¢re. Vertov hÁradÂfilmjei, filmessz¢i ¢s
mindenekelûtt fûmüve, a müfajilag nehezen
besorolhatÂ EMBER A FELV EV ýG°PPEL ugyanÃgy a montÀzsra ¢p¡l, mint Eisenstein korai
filmjei, ennyiben tehÀt nincs kapcsolat k´zte
¢s Tarkovszkij k´z´tt. Vertov azonban dokumentumfilmes volt; FILMIGAZSçG ¢s FILMSZEM cÁmü dokumentum- ¢s hÁradÂfilmjeiben
a korabeli szovjet valÂsÀg t¢nyszerü k¢p¢t
r´gzÁtette, amibûl a montÀzs segÁts¢g¢vel a
mai fogalmaink szerint dokumentaristÀnak
nem nevezhetû kinematogrÀfus àfilmigazsÀgotÊ (kinopravda) ÀllÁtott ´ssze (ennek hatÀsa
eg¢szen a francia Ãj hullÀm cin¢ma v¢rit¢
mÂdszer¢ig nyÃlik). A montÀzs alapjÀul szolgÀlÂ, az egyes beÀllÁtÀsokra korlÀtozÂdÂ dokumentarizmust Eisenstein azzal utasÁtja el,
hogy az pusztÀn szeml¢lûd¢s. àNek¡nk pedig
nem szeml¢lûdn¡nk, hanem cselekedn¡nk
kell.Ê ä Majd m¢g hozzÀteszi: ä àNem ÏFilm-
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szemÎ kell nek¡nk, hanem ÏFilm´k´lÎ.Ê (Eisenstein, 70.) A mozivÀszon elûtti szeml¢lûd¢s
ä szemben Vertov kamerÀs ember¢nek (EMBER A FELV EV ýG°PPEL) szeml¢lûd¢s¢vel ä
majd Tarkovszkij müv¢szet¢ben valÂsul meg.
ý ugyanis nem csak a felv¢tel tÀrgyÀnak
t¢nyszerüs¢g¢vel ä sût elsûsorban nem avval
ä jÀrul hozzÀ a szeml¢lûd¢s ÀllapotÀnak kialakulÀsÀhoz: idût is ad hozzÀ.
Idûben tagolt k¢pek jelent¢s´sszege, illetve a tagolatlan idû k¢p¢nek jelent¢se ä a filmforma szempontjÀbÂl a (film)idû ¢rtelmez¢s¢nek ebben a kettûss¢g¢ben foglalhatÂ ´ssze
az ideolÂgiÀk m¢lyÀramÀban hÃzÂdÂ alkotÂi
po¢tikÀk l¢nyege. S ha eltekint¡nk attÂl,
hogy ez a tÀvolsÀg Eisenstein k¢sûi eszt¢tikÀjÀban cs´kkenni fog, a V çLOGATOTT íRçSOK
elm¢leti àt´rzsanyagÀbanÊ is talÀlunk olyan
k´z´s metaforÀt, amely mindk¢t alkotÂ szÀmÀra a mozgÂk¢pi jelent¢s sajÀtossÀgÀt jelenÁti meg. Ez a k´z´s metafora a japÀn k´lt¢szet ûsi formÀja, a haiku. Eisenstein A FILMKOCKA M¹G¹TT cÁmü ÁrÀsÀban a montÀzs fogalmi jelent¢s¢nek elûk¢p¢t kutatva jut el
elûbb az ideogrammÀhoz, majd a haikuhoz,
amelyben àk¢t-hÀrom anyagi jellegü r¢szlet egyszerü ´sszekapcsolÀsa teljesen befejezett, mÀs ä pszicholÂgiai ä jellegü k¢pzetet keltÊ. (Eisenstein,
102.) A haiku egyes sorai megfelelnek a film
elk¡l´n¡lû beÀllÁtÀsainak, a rendkÁv¡l lakonikus, ugyanakkor szeml¢letes jelent¢s azonban csak a hÀrom ä ´nmagÀban is ¢rtelmes
s fogalmilag egymÀstÂl teljesen f¡ggetlen ä
sor egy¡ttes¢bûl j´n l¢tre. A r¢szekbûl fel¢p¡lû egys¢get Eisenstein ugyan àmontÀzsmondatoknakÊ nevezi, azt is hangsÃlyozza,
hogy az ideogrammÀkkal szemben a haiku
kev¢sb¢ fogalmi, de à¢rzelmi t´lt¢se m¢rhetetlen¡l felerûs´dikÊ. (Eisenstein, 102.) Tarkovszkij a haikuban a fogalmisÀg hÀtt¢rbe
szorulÀsÀn ¢s az ¢rzelmi t´lt¢sen tÃl elsûsorban a szeml¢let k´zvetlens¢g¢t, pontossÀgÀt
s ebbûl k´vetkezûen ä ¢s Eisensteinnel ¢ppen
ellent¢tben ä a forma megbonthatatlan egys¢g¢t ¡nnepli. SzÀmÀra tehÀt a japÀn k´lt¢szet e formÀja nem a r¢szekbûl ´sszeÀllÂ tagolatlan eg¢sz, hanem a r¢szekre nem bonthatÂ tagolatlan eg¢sz p¢ldÀja. AmÁg a szeml¢lûd¢stûl
oly tÀvol ÀllÂ, a vilÀg ¢s a gondolkodÀs minden megnyilvÀnulÀsÀban konfliktust, az ´szsze¡tk´z¢s attrakciÂjÀt keresû ¢s ezekbûl az
egyetlen ¢s v¢gsû ¢rtelmet kiolvasÂ Eisen-

stein a haiku àbeÀllÁtÀsainakÊ ´sszess¢g¢bûl
kiolvashatÂ jelent¢sre figyel, addig Tarkovszkij szerint àa haiku k¢pei ´nmagukon kÁv¡l semmit sem jelentenek, ezzel egy¡tt m¢gis olyan sok
mindent kifejeznek, hogy v¢gsû ¢rtelm¡ket nem lehet megragadniÊ. (Tarkovszkij, 104.) Mik´zben
a lÀthatatlan lÀthatÂvÀ lesz (Eisenstein), a lÀthatÂ visszautal a lÀthatatlanra (Tarkovszkij).
T¢r ¢s idû filmbeli egy¡ttÀllÀsÀban f´ld ¢s ¢g
´ssze¢r. Lehet, hogy Eisenstein ¢s Tarkovszkij a k´r k¡l´nb´zû pontjairÂl tekintenek az
eg¢szre, az azonban bizonyos, hogy ugyanazon a k´r´n Àllnak.
Gelencs¢r GÀbor

A HOLMI POSTçJçBñL
LEV°L
WILHEIM ANDRçSNAK
Kedves AndrÀs!
Amikor megk¢rtelek, hogy sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl Árj nek¡nk Szabolcsi Benc¢rûl, term¢szetesen nem ÂdÀra
gondoltam, hanem olyan essz¢re, mely mai
szemmel reÀlisan ÀbrÀzolja Szabolcsi jelentûs¢g¢t, valÂsÀgos arÀnyaiban mutatja meg
munkÀssÀgÀnak mulandÂ ¢s p¢ldaszerü elemeit. Magad is azt Árod, hogy az utÂkor k´teless¢ge àa Szabolcsi müveiben f´llelhetû illÃziÂk
felismer¢se ¢s meg¢rt¢se, ¢s a most mÀr kellû idûbeli
tÀvlat birtokÀban maguknak a müveknek a m¢rlegel¢se, t´rt¢neti helyzet¡knek ¢s jelentûs¢g¡knek
´sszem¢r¢se valÂdi, a mÀnak is szÂlÂ hozamukkalÊ.
TalÀn nem jogtalanul felt¢telezem, hogy ezzel sajÀt feladatodat is kijel´lted. Meglep,
hogy ehhez k¢pest csak az illÃziÂk felismer¢s¢re ¢s meg¢rt¢s¢re, a müvek t´rt¢neti helyzet¢re, ezzel jÀrÂ korlÀtaira koncentrÀlsz, s
mÀr a müvek t´rt¢neti jelentûs¢g¢t sem mutatod meg, a mÀnak szÂlÂ hozamukat pedig
hatÀrozottan elvitatod. írÀsodat furcsa ellentmondÀs jellemzi: cÁme ä PROLEGOMENA SZABOLCSI öJRAOLVASçSçHOZ ä azt sugallja, hogy
Szabolcsi ÃjraolvasandÂ, s ki is mondod,
hogy a zen¢sz szakmai k´zv¢lem¢ny feladata
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volna az elemzû munka, a Szabolcsi hagyat¢kÀval valÂ konfrontÀciÂ, mÀsfelûl az ¢letmüvet mÀr a maga korÀban is anakronisztikusnak, mÀra pedig teljesen elavultnak mutatod
be, tehÀt nem vilÀgos, hogy mi¢rt is k¢ne Ãjraolvasni. Ha az Àltalad adott k¢p a teljes
igazsÀgot jelenti, akkor a t´rt¢nelem ¢s a tudomÀnyt´rt¢net igazsÀgos Át¢lete, ha àSzabolcsi Bence ¢letmüve ma egyÀltalÀn nincs jelen a magyar zenei k´zgondolkodÀsbanÊ, s ezzel elint¢zettnek is tekinthetû a Szabolcsi-k¢rd¢s.
Csakhogy p¢ldÀul az EURñPAI V IRRADAT-rÂl
m¢gis mint remekmürûl besz¢lsz, s a ànaivÊ
olvasÂ eset¢ben megengeded, hogy jÂ n¢hÀny tanulmÀnya àhasznos olvasmÀnyÊ lehet, s
ezekbûl az olvasmÀnyokbÂl àrengeteg hasznos
indÁttatÀst lehet nyerniÊ, àmintaszerüen ´sszevÀlogatott informÀciÂkat, valÂban virtuÂzan kezelt
anyagokatÊ, s bÀr a szakmabeli nem ¢rheti be
a ànaivÊ olvasattal, neki is megengeded, hogy
àszeretheti, sût csodÀlhatja ezeket az ÁrÀsokatÊ.
Mi¢rt? KizÀrÂlag àa sokszor irodalmi ¢rt¢kü megmunkÀlÀsÊ miatt? Mi az, hogy àpusztÀn olvasmÀnnyÀÊ avultak? Mi¢rt olvassuk olvasmÀnyainkat? Nem az¢rt, mert valamilyen indÁttatÀst
m¢giscsak kapunk tûl¡k? Azt Árod: àAmi munkÀibÂl figyelm¡nkre ¢rdemes, nem az aktuÀlis munkÀk lÀbjegyzeteiben hivatkozandÂ t¢zis, vagyis
olyan eszk´z, amelyet ¢rvel¢seinkben felhasznÀlhatunk, hanem tanulmÀnyozÀsra m¢ltÂ tÀrgy: tudomÀnyos vizsgÀlatok t¢mÀja, t´rt¢neti t¢ny.Ê Mi¢rt
m¢ltÂ a tanulmÀnyozÀsra? Nem az¢rt, mert
olykor Ãgy ¡t ki a tudomÀnyos vizsgÀlat, hogy
a t´rt¢neti t¢ny ma is aktuÀlis? °s csak t¢zisekre szoktunk hivatkozni? (A t¢zis az ¢rtelmezû szÂtÀr szerint a tudomÀnyban àhosszabb
gondolatmenet, munkaterv, tanulmÀny t´m´r
´sszefoglalÀsaÊ.) A àmintaszerüen ´sszevÀlogatott
informÀciÂkÊ, a àvirtuÂzan kezelt anyagokÊ mellett szerinted is àa megfigyel¢sek ¢less¢ge, az
asszociÀciÂk gazdagsÀgaÊ jellemzi Szabolcsi müveit. Megannyi hivatkozÀsra ¢rdemes, ¢rvel¢seinkben felhasznÀlhatÂ mozzanat. Nem szÂlva a talÀlÂ, mi t´bb, megvilÀgÁtÂ megfogalmazÀsok t´meg¢rûl. Avagy a magyar zenetudomÀny valamennyi müvelûje olyan magas fokon birtokolja az egyetemes kultÃrÀt, az
anyagkezel¢s virtuozitÀsÀt, az ¢les megfigyel¢s k¢pess¢g¢t, az asszociÀciÂs k¢szs¢get, a
fogalmazni tudÀst, hogy mindebben mÀr
nem kaphat àk´zvetlen indÁt¢kotÊ SzabolcsitÂl,
s mindennek p¢ldÀit mÀr nem ¢rdemes esz-

k´zk¢nt felhasznÀlnia ¢rvel¢seiben? Ha igen,
az nagyon ´rvendetes.
A konkr¢t tÀrgyszerü kritika, amit Szabolcsi müv¢rûl adsz, igaz ä de nem a teljes igazsÀg SzabolcsirÂl, s ez¢rt, v¢lem¢nyem szerint,
m¢lyen igazsÀgtalan vele szemben. HatvanybÃcsÃztatÂjÀt id¢zve azt Árod: àAligha lÀtta
mÀsban a maga szerep¢t, hivatÀsÀt, mint abban,
hogy Ïa vÀlsÀgok viharÀn kereszt¡l hüs¢ges tanÃ
¢s lelkes staf¢tak¢nt elhozhassa ¢s Àtadhassa egy
gazdag kulturÀlis hagyomÀny kincseit az elk´vetkezû Ãjnak, az igaz ´r´k´snek kez¢beÎ.Ê Nos, tÀrgyi
kritikÀd ¢rv¢nyess¢ge sem vÀltoztat azon a t¢nyen, hogy Szabolcsi Bence ezt a szerepet, hivatÀst bet´lt´tte. K¢t gazdag kulturÀlis hagyomÀnyt k´zvetÁtett: a àklasszikusÊ kultÃrkincset a maga Àltal k¢pviselt tudomÀnyt´rt¢neti irÀny àparadigmÀjÀbanÊ. Annak, hogy
a k´vetkezû generÀciÂk hogyan v¢lekednek
errûl a kettûs-egy hagyomÀnyrÂl, nincsen viszszahatÂ ereje a szerep, a hivatÀs teljesÁt¢se vonatkozÀsÀban. S ez a szerep, hivatÀs ä mint
megfogalmazÀsÀbÂl is kitünik ä t´bb volt szüken szaktudomÀnyos szerepn¢l, hivatÀsnÀl.
Te ebben az utÂbbi ¢rtelemben, leszükÁtve
tÀrgyalod Szabolcsi Bence ¢letmüv¢t. De ha
figurÀja ¢s müve beszorÁthatÂ volna a szüken
vett zenetudomÀnyba, akkor sz¡let¢s¢nek
szÀzadik ¢vfordulÂja a diszciplÁna bel¡gye volna, nem pedig sz¢lesebb ¢rtelemben vett kulturÀlis ¡gy ä akkor nem k¢rtem volna megeml¢kez¢st rÂla egy nem zenetudomÀnyi, hanem ÀltalÀnos kulturÀlis folyÂirat szÀmÀra.
Szabolcsi Bence mük´d¢se legalÀbb k¢t alapvetû probl¢mÀt ¢rint. Mindenekelûtt azt,
hogy lehet-e egyÀltalÀn besz¢lni a zen¢rûl.
Lehet-e Ãgy besz¢lni a zen¢rûl, hogy az ne
legyen zavarÂan inadekvÀt a tÀrggyal, ¢s az
Ãgynevezett àmüvelt olvasÂÊ, tÀgabban: a
müvelt k´z´ns¢g szÀmÀra is ¢rthetû legyen.
Szabolcsi Bence munkÀssÀga ezt a k¢rd¢st,
an¢lk¡l, hogy elm¢letileg felvetette volna,
gyakorlatilag igenlûen vÀlaszolta meg, m¢gpedig olyan fokon, amilyenen nÀlunk sem
elûtte, sem utÀna senki¢ sem. Ezzel f¡gg ´szsze a mÀsik probl¢ma: lehets¢ges-e a zen¢vel
kapcsolatban a szakmainÀl sz¢lesebb k´zv¢lem¢ny, a zen¢rûl valÂ tudÀs k´zvetÁthetû-e a
zenetudomÀnybÂl a sz¢lesebb kultÃrÀba, integrÀns r¢sz¢v¢ tehetû-e az ÀltalÀnos kultÃrÀnak? Szabolcsi Bence mük´d¢se jÂvoltÀbÂl a
zenei probl¢mÀk a kulturÀlis ä divatos szÂval
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¢lve ä diskurzus tÀrgyÀvÀ vÀltak. Fontosabb
azonban mindk¢t probl¢mÀt t´rt¢nelmi fonÀkjÀrÂl lÀtni. Szabolcsi Bence utÀn MagyarorszÀgon fokozatosan megszünt a zen¢rûl valÂ olyan besz¢d, amely m¢ltÂ a tÀrgyhoz, ¢s
a müvelt k´z´ns¢g szÀmÀra is mond valamit;
Szabolcsi Bence utÀn a zenei probl¢mÀk
megszüntek foglalkoztatni a szakmainÀl sz¢lesebb k´zv¢lem¢nyt; a zene, a zen¢rûl valÂ
gondolkodÀs ¢s diskurzus ma nem integrÀns
r¢sze a magyar kultÃrÀnak. Megszünt a k´zvetÁt¢s az ÀltalÀnos kultÃra ¢s a zenetudomÀny k´z´tt. Ennek leglÀtvÀnyosabb jele a
zenei k´nyvkiadÀs totÀlis ´sszeomlÀsa. 1989
utÀni megrend¡l¢s¢bûl kibontakozva MagyarorszÀgon ma virÀgzik a k´nyvkiadÀs ä az
egyetlen diszciplÁna, amelyik nem tud rÀ
nyomÀst gyakorolni, a zenetudomÀny. Mert
a k´nyvkiadÀsra nyomÀst csak keletkezû müvekkel lehet gyakorolni. A magyar zenetudomÀnyban ä szemben mÀs orszÀgok zenetudomÀnyÀval ä nem sz¡letnek müvek, melyek a
zenei probl¢mÀkat, a zen¢rûl valÂ tudÀst a
szaktudomÀny hatÀrain tÃl is kommunikÀlni

hivatottak a tÀrsadalommal. EmlÁted, hogy
Szabolcsi àtev¢kenys¢g¢bûl eredeztethetû a mai magyar zenetudomÀny, minden er¢ny¢vel ¢s ´r´kletes
hiÀnyossÀgÀvalÊ. Nem tudom, hogy milyen
´r´kletes hiÀnyossÀgokra c¢lzol, az azonban
bizonyos, hogy a mai magyar zenetudomÀny
n¢hÀny alapvetû hiÀnyossÀga ¢ppen nem
Szabolcsi tev¢kenys¢g¢nek az ´r´kl¢se, hanem ennek az ´r´ks¢gnek a feladÀsÀbÂl k´vetkezik. A zen¢rûl valÂ kulturÀlis diskurzus,
¢rtelmes k´zbesz¢d veszni hagyÀsa ä SzabolcsirÂl szÂlva tartÂzkodom a fouch¢i cinizmustÂl ä t´bb, mint hiba: bün.
ögy v¢lem, sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl nem m¢ltÂ Szabolcsi Benc¢rûl csak mint szükebb ¢rtelemben vett zenetudÂsrÂl besz¢lni. A figura, az ¢letmü csak
teljes kulturÀlis kontextusÀban kapja meg
arÀnyos jelentûs¢g¢t.
BarÀtsÀggal
Fodor G¢za
(Wilheim AndrÀs tanulmÀnya jelen szÀmunk 1100. oldalÀn olvashatÂ.)
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