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• Balázs Imre József, Demény Péter és T. Szabó Levente 
2007. május 9-én Kolozsváron, a Tranzit házban 
rendezett Szilágyi Domokos tanácskozáson 
elhangzott tanulmánya.

• Balajthy Ágnes: A költő, akinek eleme a játék
• Petrik Emese: Az önértékelés játéktere
• Szőcs István: Jegyzetek a NYELV ÉS LÉLEK témához
• A NAGY KILOMETRIK

LASZLOFFY A L A D A R
Mi jár a fejünkben?
Nem szeretem, hogy bizonyos tekintetben 

„kollégák” lettek Lincoln elnök és Ferenc Fer- 
dinánd, Zorán Gyingyics és Cavaradossi, a 
Marseilles ben meggyilkolt jugoszláv király 
és Lermontov, Cézár és Jézus, Kennedy elnök 
és Puskin Sándor. De hát, de hát...

Amikor még az efféle az általánosan mű
velt koponyákban cirkuláló tartalom volt, a 
kor tudata, az utca témája, és Victor Hugo 
komputerében ott forgolódott az igazságtevő, 
zendülő, barikádokat építő és megszállva ta r
tó párizsi (európai) polgári népség öntudata, 
akkor még valahogy imigyen lehetett össze
gezni a dolgok állását.

„Mi tulajdonképpen a macska? Kiáltott 
egyik forradalmár. Egy kis korrektúra. Isten 
mikor megteremtette az egeret, így szólt: ni
ni ostobaságot csináltam. És megteremtette a 
macskát. Az egér sajtóhiba, a macska a javí 
tás. Az egér és a macska együtt a teremtés át
nézett és korrigált kefelevonata...”

Hiszen ezek már újságolvasó európai pol
gárok voltak, nem egy közülük maga is nyom
dász. A másik ilyesmiket emlegetett fel, 
hogy az ókori zsarnokölők, Harmodiosz és 
Arisztogeiton, még jóval a marathoni, Európá
ra nézve pozitív kimenetelű csetepaté előtt, no 
meg Brutus, Cromwell, Charlotte Corday va
lamennyien éreztek szorongást a tett után, 
mivel szívünk oly remegő és az emberi élet 
olyan rejtelem, hogy még a közérdekből elkö
vetett, szabadító gyilkosság esetében is, ha 
van ilyen, lelkifurdalást érzünk amiatt, hogy 
megöltünk egy embert, s ez erősebb lehet an
nál az örömnél, hogy szolgálatot tettünk az 
emberiségnek. (Kivéve a határzárak, taposó
aknák, öngyilkos merénylők kiagyalóit, csata
rendbe állítóit.)

A Caesar szóról Brutusra fordult a beszélge
tés, és ilyen mondatok ringtak a barikád lég
terében: „A nagy embereket többé kevésbé 
mindig megugatják, a lángelme valósággal ki 
vánja a sértést. Ahogyan Brutus karddal, úgy 
osztogat igazságot Ciceró a gondolattal. Cae
sar, aki átlépte a Rubicont, királyi vagy majd
nem zsarnoki dolgokat művelt. Huszonhárom 
sebe engem mégis kevésbé hat meg, mint a kö
pés Jézus Krisztus homlokán. Caesart a többi 
szenátor döfte le, Krisztust a szolgák ütötték 
arcul. Sajnos a képlet kimozdíthatatlanul és 
elmozdíthatatlanul érvényes és örök.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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T. SZABÓ LEVENTE

A hallgatás alakzatai: öt kérdés
Öt exkurzusban beszélnék a hallga

tásról. A hallgatás antropológiája egy 
feljövőfélben levő antropológiai projektje 
az utóbbi éveknek. David Le Breton Du 
silance-a csak az egyike azoknak a mun
káknak, amelyek meggyőzően beszélnek 
arról, hogy a hallgatás formái, módoza
tai, használatai mentén mennyi minden 
feltárható az egyéni és közösségi antropo
lógiákból. Az hogy ki, mikor, hol, miért és 
hogyan hallgat, milyen bevett és megtűrt 
formái vannak a hallgatásnak, hogyan le
het beszélni ezekről és az elhallgatott dol
gokról, nagyon kifejezően kirajzolhatja a 
személyközi érintkezés, a státusz, a sze
mélyi mozgástér és kapcsolatrendszer leg
eltérőbb formáit. Érdemes elgondolkod
ni, hogy ez mennyire megsokszorozottan 
igaz lehet olyan társadalmakra, ahol a 
megszólalást nemcsak szabályozzák, ha
nem sokszorosan visszafogják, kiszámít
ják, elnyomják és a megszólalásnak a szo
kásosnál nagyobb a rizikója.

1. A hallgatás antropológiájában 
(amely igencsak szól a megszólalás kü
lönféle formáiról is) privilegizált hely
zetet foglalhatna el a hallgatás mint 
színlelés. A hallgatás és a beszéd mint 
szerepjátszás, és a színlelés mint társa
dalmi gyakorlat az ilyen helyzetekben na
gyon nehezen választható el egymástól. 
A hallgatást a diktatúra szakirodaimá
ban (például az egyébként kitűnő Marius 
Oprea) nagyon gyakran rendelte a tiszta 
ellenállás valamilyen formájához: kétség
kívül a beszéd (például a dicsőítő beszéd) 
megtagadására, a mintegy tiltakozó kivo
nulásra, a rendszer értékeitől való szim
bolikus elzárkózás egyik fontos fajtájára 
gondol itt Oprea, amelyeknek valóban 
komoly egzisztenciális tétje volt. A Szil
ágyi Domokosra döbbenten emlékező Ta
más Gáspár Miklós valószínűsíthetően 
ebben az összefüggésben említi fel, amit 
több visszaemlékezésben is megtalálni: 
hogy Szilágyi Domokos mennyire gyak
ran hallgatott -  akár társaságban is. „Va
lamiért én sokszor találkoztam Szilágyi 
Domokossal Bukarestben. Méliusznál 
(Strada Amiral Bálescu 8), Majtényi 
Eriknél (Intrarea Nicolae Ionescu 13), 
Szász Jánosnál (Strada Mozart 24), Bo
dor Páléknál (Bulevardnl Republicii 77), 
Dankanitséknál (Strada Bati&ordm;tei... 
no, a házszám most nem ugrik be), de a 
leggyakrabban Majtényiéknál, ahol az 
egész erdélyi magyar irodalom kalábe- 
rezett és tarokkozott, s ahol Olga táp
lált valamennyiünket. Szisz — mindenki 
így hívta Szilágyi Domokost -  többnyire 
hallgatott.” (TGM, ÉS 2006. december
22.). TGM visszaemlékezésében azonban 
kegyetlenül kétértelmű ez a hallgatás: 
nem tudni, hogy a hallgatás mikor a re
zisztencia egyik formája és mikor kénysze
rű, akár kegyetlen szerep. Lehet-e árta t
lanul hallgatni egy olyan társadalomban, 
amely kitüntetett társadalmi viselkedés
sé emelte a szerepjátszást? A diktatú
rákban ezért is különösen zavarbaejtő a 
hallgatás: nemcsak a kivonulást, a koope
ráció megtagadását jelölheti, hanem aka

ratlanul, néha cinkos módon fenntarthat
ja a rendszert, vagy a társadalmivá emelt 
szerepjátszásnak egyik formája lesz.

Vajon annak az értelmezése, hogy a 
szerep és a szerepjátszás annyira kese
rű és önmarcangoló formában kerül elő a 
Szilágyi-szövegek némelyikében, kitérhet 
ez elől a körülmény elől? Olvashatók-e 
enélkül a kétértelműség nélkül az olyan 
sorok, mint a „...megvámolják majd, mert 
van, van határ,/amelyen át nem engedik/ 
poggyászomnak gyilkos felét/őrült fe
lét, képmutató felét,/hullafoltos felét, 
zimankós,/havakkal könnyező, halállal/ 
teljes felét, és elválik, igen,/elválik a ha
zugság a reménytől”.

Úgy, ahogyan nagyon nehezen tudnám 
egyértelműsíteni a „fekszem, virrasztók 
/ megverten / Balekség díját / megnyer
tem” (Megvert az Isten), a „Kevés emlé
ken, sok szomorúságon / kívül mit tudtál 
adni? / A kis jót is, mi néha volt, / kész 
voltál eltagadni.” (Magamnak) kétértel
műségét, nagy kérdés, hogy a Szilágyi 
költészetében már korántól erős fogé
konyságot a hallgatás, az elhallgatás, a 
mimikri, a szerepjátszás alakzataira, a 
prozopopeikus eljárásokra le lehet-e vá
lasztani megnyugtatóan arról a bizonyá
ra megdöbbentő tapasztalatról, hogy mit 
jelent az, ha egy társadalom a szerepját
szás elképesztő formáira rendezkedett 
be? Ugyanaz-e, ugyanúgy modernista po
étikai konstruktum-e a szerepjátszó köl
tészet Szilágyinál és az első Forrás-nem
zedék költészetében, mint mondjuk Ezra 
Pound Masken / Personae-jében?

Ne értsenek félre: nem akarom lerom
bolni vagy érvénytelennek tekinteni azt 
a filológiailag jól dokumentálható, szá
mos korabeli emlékezésből kitetsző körül
ményt, hogy az első Forrás-nemzedék és 
ezen belül Szilágyi Domokos a korszak 
körülményeihez képest megdöbbentő
en tájékozott a késő modernizmus és az 
avantgárd alakulástörténetét illetően, 
a külföldi irodalmi mozgások tekinteté
ben. Hogy annyi mindent tud (társaival 
együtt) a szerepjátszó költészetről is. Csu
pán azt kérdezem, hogy egy olyan társa
dalomban, ahol a szerepjátszásnak, a tá r
sadalmi mimikrinek rétegzett kultúrája 
van, nem nehéz-e úgy írni vagy történe
tileg olvasni egy szerepjátszó költészetet, 
hogy a szerepjátszás különféle, intézmé
nyesített formáiról ne vegyünk tudomást. 
Ami látszólag modernista vagy avant
gárd hallgatásnak tűnik a diktatúráról, 
nem kifinomult, többértelmű poétikai for
mája-e a diktatúráról való beszédnek [a 
diktatúra anti-intellektualizmusáról, az 
értelmiségi szerepkörök beszűküléséről]?

2. Meg tudom érteni a hárítást, a fél
reértéseket, az elhallgatásokat, a meg
döbbenést az előkerült Szilágyi Domo- 
kos-jelentések ügyében. A történet azért 
is hallgatásra bír, mivel nyugtalanító
an, rendkívül nehezen szétválasztható- 
an összemosódik benne az elkövető és 
az áldozat. Mert nagyon nehéz kibogoz
ni a tett és felelősség kérdését. Mert nem

lehet eldöntendő kérdéseket feltenni és 
nem lehet eldöntendő válaszokat adni. 
Mert úgy ahogyan a történettudomány
ba a holokauszttal való szembenézés ré
vén, az irodalom történetébe újra nyug
talanítóan visszatérnek etikai kérdések, 
nagyon más formában, nagyon más jelleg
gel mint korábban.

És ráadásul itt van a lépték problémá
ja is: az, hogy arányt tévesztett-e Szi
lágyi ügyének feltárása? Beilleszkedik-e 
abba a logikába, amely hosszú ideig a ro
mániai ügynökügyek sajátos és elgondol
kodtató jellemzője volt: úgy tűnt, hogy 
ügynökök vannak tartótisztek nélkül, 
a felelősség szétoszlik, bűnbakszerű ese
tekben látszik előjönni? Ki kellett volna- 
e (ki kellene-e dolgozni) valamilyen szim
bolikus arányt a közelmúlt feltárásában 
és nyilvánosságra hozatalában? Tényleg 
el kellett volna-e hallgatni a Szilágyi ese
tét addig, amíg a rendszer igazi működte
tőinek, hasznélvezőinek a története feltá
rul, s azok környezetében kellett volna-e 
beszélni róla?

Visszafordítva a kérdést, az ugyan
ilyen nyugtalanító: vannak-e kis ügyek? 
A lépték aránytévesztése jelentheti-e egy
ben azt, hogy nincs értelme beszélni, gon
dolkodni a „kis ügyekről”? Elmosható-e 
a felelősség? Egyáltalán: ki állapíthatja 
meg a felelősséget?

Ugyanide tartozik, hogy hogyan lehet 
egyáltalán beszélni ezekről a sokakat fel
zaklató kérdésekről. Meg lehet-e kerülni 
a túlzás és a magánélet kérdéseit? Aho
gyan a Korunk egy közelmúltbeli ankét- 
jában egyik kollégám fogalmazza meg 
aggályait: vajon paradox módon nem sze- 
rencsés-e a hallgatás, nem veszi-e elejét 
a bulvárosításból fakadó „nyilvános szem
besítéseknek, kibeszélő- és bocsánatké
rő show-knak, annak, hogy az emberi 
nyomorúság minden kis részlete feltárul
jon”. A hallgatás ebben az esetben iszony 
mindattól a nem belátható hozadékától a 
kérdésnek, amellyel járna: attól, hogy a 
hasonló események kikerülhetetlenül a 
botrány történettípusaiban mondhatók 
el bizonyos regiszterekben? Tartózkodás 
attól, hogy a privát jól bejáratott határai 
feloldódjanak. Félelem attól, hogy nem 
tudjuk mérvadó módon eldönteni: mi ta r
tozzék, tartozhat a nyilvánosságra és mi 
„magán” és magánéleti kérdés ezekben a 
történetekben.

Engedjék meg, hogy megfordítsam eze
ket a dilemmákat. Sejthetik, visszafele 
is ugyanilyen nyugtalanítóak számomra 
a dolgok: mit jelent a magánkörülmény, 
a privát szféra, a magánélethez való jog 
és ennek az etikája az 1989 előtti évek 
kontextusában? Csak végképp személy
telenül lehet-e beszélni a közelmúltról, 
elodázhatók-e a személyi felelősségek? 
Egyáltalán: kinek a magánélethez va
ló jogát kell és lehet védeni? Az áldozato
két vagy a tettesekét? De ha nem választ
ható szét az áldozat vagy a tettes, illetve 
az áldozat és a tettes szerepei egybemo
sódnak, akkor mi van? Le lehet-e mon
dani a populáris kultúra regisztereiről 
a múlt feltárásában akkor, ha tudjuk: 
mennyire hatékonyak, de mennyire tor- 
zítóak is ezek? Le lehet-e (vagy le kell-e) 
ezzel együtt végleg mondani a nyilvános
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társadalmi vitáról, ha tudjuk, hogy azok 
a médiumok, amelyekkel ez a vita megte
remthető vagy felerősíthető, egyben radi
kálisan újra is írják a történeteket?

Azt hiszem, igazából ezekből a dilem
máimból érthető' meg, hogy miért tartom 
annyira kifejezőnek az utóbbi évtizedek 
történetírásának egy nagyon erős elméle
ti vonulatát és az meg miért beszél gyász
munkáról a közelmúlt traumatikus élmé
nyeinek feldolgozásában. A trauma és a 
gyász, a történeti emlékezet mint gyász
munka itt van vagy lesz mindannyiszor 
minden mizériájával, kétértelműségével, 
szorongásával ezekben a történetekben.

3. Meg tudom érteni a hallgatást a kö
zelmúlt történeteiről. Én magam is szá
mos dologban csak hallgatni tudok. Nem
csak a tárgyi tudás hiányáról van 
szó, hanem egy-egy adat, körül
mény, versmondat,* alakzat törté
neti pragmatikájáról. Mit nehéz 
feltárni, mit kellene tudni ahhoz, 
hogy érdemben beszéljünk a Szi
lágyi Domokos-szövegek és főként 
számos más szöveg politikájáról?
Először is azt a mozgásteret kelle
ne rendszeresen látni, amelyben 
ezek a szövegek létrejöttek. Azt 
hogy mit jelentett, milyen súlya 
és státusa volt egy adott pillanat
ban egy adott mondatnak? Mikor 
milyen rései voltak a szabadság
nak az irodalmon belül és kívül, 
az irodalmi életben és az irodalmi 
szövegnek? Mikor, mennyire és ho
gyan lehetett nemet mondani az 
irodalmon belül és kívül? Kinek 
és minek lehetett nemet monda
ni? Mit jelentett hallgatni, elhall
gatni, szabadúszni? Mikor és mi
lyen értelemben volt tettértéke a 
beszédnek vagy a hallgatásnak? 
Szeretném egyértelműbben látni, 
hogy a gyerekek beszervezése, a 
családon belüli besúgás, a szoros 
baráti körökön belüli beszervezett- 
ség milyen gyakori volt és milyen 
formákat öltött.

Mit jelent a hitelesség egy tit
kosszolgálati dosszié ese-tében?
Milyen mértékben és mit lehet el
hinni egy ilyen forrásnak?

Enélkül igazán tanácstalan va
gyok egy-egy cselekedet, gesztus 
értékét, státusát, jellegét illetően.
Ez nem jelenti azt, hogy végképp 
lehetetlennek vagy értelmetlen
nek látom a róluk való beszédet: csupán 
annyit jelent, hogy a legnagyobb és leg
megdöbbentőbb feltárások, leleplezések 
nem biztos, hogy számomra megnyugtató
an oldják meg a kérdést. Annak a körül
ménynek a tudása, hogy Szilágyi Domo
kos jelentett, mit is jelent igazán. Nehogy 
azt higgyék, hogy bárminek a súlyát el 
szeretném venni (nem mintha úgy gondol
nám, hogy el tudom). A kérdés számomra 
igazából az: amikor tudunk valamit ilyen 
és hasonló esetekben, tudjuk-e igazából, 
hogy mit tudunk?

4. Emlékezzenek: nem kis erővel me
rült fel az utóbbi év vitáiban, hogy ki

beszélhet a közelmúltról és kinek kell 
hallgatnia róla? Az, hogy beszélhet-e a 
múltról hitelt érdemlően, aki nem élte át, 
s az átélés egyben garanciája-e a hiteles
ségnek? Ha hallgatnak azok, akik szem
tanúként beszélhetnének róla, megszólal- 
hatnak-e és hogyan beszélhetnek azok, 
akik gyerekként élték meg, nem élték 
meg vagy pedig csak források különféle 
fajtáiból építik tudatosan újra a múltat?

Engedjék meg, hogy visszafordítsam 
a kérdést: mire láthatott rá a szemtanú 
egy, a közelmúlthoz hasonló rendszerben, 
ahol a társadalmi szerepjátszás, a közélet 
és a közéleti beszéd elfojtása, a félreveze
tő propaganda nagyon nehézzé tette, ha 
nem lehetetlenítette el éppenséggel a rá
látást az épp történő dolgokra? Tudom, 
hogy a diktatúra eltérő időszakaiban a

magánélet, a szűk társasélet informális 
közösségei, a technika sajátos használata 
(például az illegális rádiózás kiterjedt kul
túrája) is hatékonyan alakított ki tágabb 
perspektívát a történésekről, de a felbuk
kanó levéltári források alapján egyre job
ban látható: mennyire behatárolt a szem
tanúság státusa egy ilyen közegben.

Ám emiatt át lehet- és kell-e adni a 
közelmúltról való beszéd privilégiumát 
egyes generációs vagy éppen szakmai 
csoportoknak? El lehet-e hallgatni vagy 
hallgattatni csupán azért, mivel a szem
tanúság nem tökéletes formája és pozíci
ója a múltról való beszédnek, s a diktatú
ra egyes időszakait tekintve meg végképp 
korlátozott perspektívát jelent a múltról?

Át lehet-e hárítani a közelmúltról való be
széd gyakran kényelmetlen szerepét és jo
gát a specialistákra? Ebben az esetben 
a hallgatás könnyen válhat a specializá
lódás és a hárítás egyik formájává: szak- 
tudományos kérdéssé minősítjük a dol
gokat, csak a specialistáknak engedjük 
meg, hogy beszéljenek róla, nem enged
jük szóhoz jutni a korabelieket és a nem 
specialistákat, vagy csak korlátozott ér
vényt tulajdonítunk a perspektívájuknak 
azt vélelmezve, hogy túlságosan is részei 
voltak a múltnak ahhoz, hogy ráláthassa
nak vagy hitelesen megszólaljanak.

Bizonyára rájöttek már: azt szorgalma
zom és amellett keresek érveket, hogy mi
ért és hogyan szükséges szerepet találni 
a különböző identitású csoportoknak a kö

zelmúltról való beszédben. Nem a 
véleménynyilvánítás demokratiz
musának az okán, s azért sem, mi
vel minden mindegy lenne s nem 
lehetne esetenként hierarchizálni 
a megszólalók között. Hanem első
sorban azért, mivel az eltérő iden
titásoknak nagyon más, de egy
formán látványos és kölcsönösen 
segítő szerepük lehet a múlt feltá
rásában és megértésében. Ha pél
dául végre nem játsszuk ki egy
mással szemben a generációkat 
és a közelmúlt generációs megér
tésének a szerepét, akkor arról 
is el lehet kezdeni beszélni, hogy 
milyen értelemben vannak közös 
generációs tapasztalatok a közel
múltról, ebből a szempontból hol 
és hogyan tagolódnak a múltké
peink, s végre feltárulhat a múlt 
megtapasztalásának és konstruk
ciójának egy nagyon sajátos ré
tegződése. A múlt ugyanis nem 
csupán történészi konstruktum, 
hanem társadalmi építmény is, 
számomra legalábbis néhol ugyan
annyira érdekes az, hogy úgy
mond „mi történt egészen ponto
san”, mint az, hogy milyen típusú 
tapasztalatok, képzetek, reprezen
tációk fogalmazódtak, fogalma
zódnak vagy fogalmazhatók meg 
róla. Annál is inkább, mivel magá
nak a kettőnek a viszonya nagyon 
távolra vezet: segíthet megérteni, 
hogy egy adott társadalom mikor, 
mit kezdett vagy nem kezdett ön
magával, a tapasztalataival. 

Ugyanígy nem látom szeren
csésnek kijátszani a szemtanúságot a 
szakmával szemben. És nemcsak azért, 
mert nyugodtan egybe is eshet. Nemré
giben az irodalom oral history-jének, 
egyfajta oral literary history-nek a kidol
gozását szorgalmazva próbáltam meg be
szélni arról, hogy ha az irodalomtörténet 
nem kezd valamit a szóbeli forrásokkal, s 
a dilettáns, pontatlan megnyilatkozás kö
rébe utalja át őket, például a közelmúltat 
illetően nagyon értékes forrásoktól esik 
el. De nemcsak erre gondoltam, amikor 
néhány mondattal korábban arról beszél
tem, hogy nem lesz szerencsés, ha a múlt-

folytatás a 4. oldalon
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ról való beszédet áthárítjuk a szakma ber
keibe. Hanem arra is, hogy hogyan lehet 
elejét venni a kérdésről való társadalmi 
hallgatásnak: hogyan ágyazhatok vissza 
a romániai közelmúlttal kapcsolatos kér
dések a közelmúltba? Hogyan kerülhető 
el a társadalmiasított hallgatás nagy lép
tékű formája, az amnézia ezekről a kér
désekről? Hogyan lehet a múlttal kap
csolatos új tapasztalatokat nyugtalanító 
társadalmi kérdésekké, a közelmúlttal 
való társadalmi számvetéssé tenni? A 
társadalmi beágyazottság, a társadalmi 
közbeszéd kereteinek, formáinak megte
remtése híján a közelmúlttal kapcsolatos 
jogi, adminisztratív, politikai döntések, 
szakmai eredmények könnyen zárvánnyá 
válhatnak, ahelyett, hogy alapjaiban kez
denék ki a történelemről való gondolkodá
sunkat.

Látható: az egyes pozíciók, beszédle
hetőségek, identitások szerepének a ki
munkálását szorgalmazom. Úgy látom, 
hogy ezzel nemcsak árnyalni lehetne a 
közelmúltról való beszédet, hanem a be
széd ökonómiáját is meg lehetne teremte
ni: körül lehetne írni az egyes megszóla
lási pozíciók érvényességét, szerepét és e 
szerepek határait, kimunkálva az érzé
kenységet a szereptévesztések, a múlt 
használatával való visszaélések iránt, 
de ugyanakkor azt is, hogy a múltról va
ló beszédből nagyon is fontos szereplők 
iktatódjanak ki, némítódjanak el.

De egyáltalában: hogyan lehet beszélni 
ezekről a dolgokról? (Szakmabeli kollégá
im ne értsenek félre: nem azt kérdezem, 
hogy szakmailag hogyan lehet beszélni 
ezekről a dolgokról?) Azt, hogy mennyire 
megtanultunk hallgatni ezekről a dolgok
ról, jól szemléltetheti, mennyire nehezen 
találunk nyelveket a múltról való beszéd
hez. Újra azt kérem: ne értsenek félre. 
Nem a tudományos beszédet, annak alak
zatait, eljárásait akarom bagatellizálni, 
lehetetlen helyzetbe hozni. Kétségkívül 
a börtönökben elpusztultak, a továbbta
nulástól eltiltottak vagy a beszervezett 
gyerekek statisztikái jóval pontosabban 
és döbbenetesebben kifejező, expresszív 
módozatai lehetnek a közelmúltról való 
beszédnek, mint egy túlzóan személyes 
hangvételű szöveg. A kérdés jóval tágabb: 
milyen nyelveken, milyen regiszterek
ben, hogyan lehet beszélni a társadalmi 
szintű traumatikus élményekről: a ször
nyűségek emberi léptékűvé alakítása, 
azok az eljárások, amelyeket a holokuszt- 
kutatásban Jörn Rüsen detraumatizáló 
szerepűeknek ta rt (az anonimizálás, a ka
tegorizálás, a normalizálás, az esztétizá- 
lás) nem kicsinyítik-e, banalizálják-e el 
közelmúltat?

Van egy nyelv és attitűd, amely még 
ezeknél is jobban aggaszt: a trendi kom
munizmus és ennek a nosztalgikus nyel
ve (ahol nagyon gyakran magának a vi
zuális, auditív nyelvnek a szintaxisa 
nosztalgikus). Emlékezzünk: az utób
bi évnek az egyik legvisszhangosabb ro

mániai értelmiségi vitája (a politika és 
értelmiségi szerepek összekapcsolódá
sát firtató parázs eszmecsere mellett) 
arról zajlott, hogy szétválasztható-e a 
marxizmus és a szocializmus mint elmé
let és mint történeti megvalósulás. Az 
Andrei Ple§u és a nemzedékemhez ta r
tozó Radu Bucurenci vitája azért sem ér
dektelen, mivel az utóbbi által felvetett 
„jó és ártatlan baloldaliság” narratívá- 
ja és ennek a visszhangja kétségkívül a 
nosztalgikus nyelv egy nagyon diszkrét 
formája. Az olyan gyűjtemények, mint a 
ceusescu.org, ahol kommentár nélkül ke
rül egymás mellé Verdery könyveinek 
címlapja és olyan, értelmezés nélkül kí
nált egykori nyomtatott propagandiszti- 
kus kép- és hanganyag, mint Ceau§escu 
beszédei, az Uteci^tii de azi, comuni^tii 
de máine, a Macarale, a Magistrala al- 
bastra, az 1. Mai muncitoresc. Az, hogy 
a Morometii nevű együttes szinte válto
zatlan átvétellel sikerszámmá stilizálta 
a Macarale nevű egykori kommunista 
propaganda-dalt, érzékletesen mutathat
ja, hogy a nosztalgia különféle formái ho
gyan írják felül és szelídítik meg veszé
lyesen a történelmi tapasztalatot. Ebben 
az esetben a beszéd a múltról igazából

a hallgatásnak és az elhallgatásnak az 
egyik formája.

5. De hogyan lehet beszélni akkor a kö
zelmúltról? Milyen nyelveket és logiká
kat lehet találni hozzá? Egy olyan nyelvet 
és logikát említenék fel, amelyet diszk
rét, érzékeny és érzékletes beszédmód
nak látok, s amely jól mutathatja, hogy 
a múlt tudományos feldolgozásán kívül 
még mennyi formája lehet a közelmúlttal 
való társadalmi szembenézésnek.

Emlékezzünk, az angolszászoknál a 
posztkoloniális attitűd, a gyarmatosí
tás különféle formáit, az orientalizmust, 
az okcidentalizmust feltáró, arra ref
lektáló gondolkodás eredetileg nem a 
posztkoloniális kritikával kezdődik, ha
nem nagy sikerű és hatású, kitűnően meg
írt, a pigeon identitást játékba hozó regé
nyekkel. Ugyanígy, még amielőtt Hayden 
White híressé vált könyve megjelenne a 
történelem elbeszélt jellegéről, a múlt po
litikáiról, a korai angolszász historiográ
fiai metafikció / áltörténelmi regény már 
provokatívan viszi színre ezt a tapaszta
latot. És ez csak két olyan tapasztalat a 
közelmúlt kulturális életéből, amikor a 
szépirodalom a tudományos diszkurzív ta
pasztalatot megelőzve vagy ahhoz képest 
provokatívabban, hatékonyabban tett ta
pasztalat és közbeszéd tárgyává olyan 
kérdéseket, amelyekről korábban csak 
hallgatni lehetett.

Távol álljon tőlem, hogy ideologikus 
programmá tegyem a szépirodalom szá
mára a romániai múlttal való szembené
zést. Csupán azt kívánom jelezni, hogy 
a szépirodalom egy lehetséges provoka
tív élévé válhat a kérdésfelvetésnek, érzé
keny és érzékletes nyelvet hozhat létre a 
kérdésről.

Paradox módon a szépirodalom néha job
ban beszél a brutalitásról, az embertelen
ség csúnyaságáról, a dilemmákról mint 
maga a kutatás. Nem akarom felszámol
ni, tagadni a kutatás és a tudományos gon
dolkodás érvényét és hatékonyságát, csak 
három dologra gondolok: 1. a művészet 
problémát hozhat létre a múltból s exp- 
resszíven, érzékien felépítheti, megkonst
ruálhatja, érzékelhetővé teheti az egykori 
traumatikus élmények természetét. Míg 
a történettudomány komolyan küszködik 
ezzel, nagy esély mindez a művészeti al
kotásmódok számára. 2. a történeti emlé
kezés nem egysíkú: a szakszerű történeti 
kutatás, a jó kiállítás épp úgy hozzátarto
zik, mint a művészeti alkotás. A művészet 
ebben az értelemben a történetíráshoz ha
sonlóan a szó legnemesebb értelmében 
vett társadalmi emlékezetté válhat. Mind
ez tovább rétegezheti a múltra való emlé
kezés lehetőségeit, nyelvet adhat az em
lékezés különféle formáinak, széttartó 
tapasztalatainak, oldhatja a hallgatást. 3. 
Például Visky András Tanítványokja felől 
jól látható: nem lehetetlen és nem korsze
rűtlen, ha az irodalom vagy a színház be
szél ezekről a kérdésekről.

Szilágyi Domokos lírája kapcsán az 
utóbbi időben igen gyakran fogalmazó
dott meg, hogy ezeknek a szövegeknek 
politikájuk is van, s hogy ezentúl nem le
het a történteket mellőzve olvasni őket. 
Valószínűleg így is van, de nem mind
egy, hogy hogyan. Az a gyanúm, hogy mi
nél többet beszél a kortárs romániai ma
gyar irodalom ezekről a tapasztalatokról, 
minél gyakrabban hozza új helyzetbe az 
1989 előtti időszak mondatait, szerepeit, 
körülményeit, annál tisztábban fogjuk 
látni, hogy Szilágyi Domokos és mások 
szövegei, élettörténetei hogyan mondják 
el ezt a megdöbbentő tapasztalatot.
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A költő, akinek eleme a játék
A játékmotívum értelmezései Szilágyi Domokos költészetében
Játék és költészet: két olyan fogalom, 

amelynek kapcsolata sokakat foglalkozta
tott az ókor bölcselőitől kezdve egészen ko
runk filozófusaiig. A holland gondolkodó, 
Huizinga például így vall Homo Ludens 
című alapművében: minden, ami költé
szet, játékból lett”1, és: „az ember azért ír 
verset, hogy játszhasson.”

A líra nagy clownjai közül most olyas
valakit emelnék ki, aki egyébként is ki
lóg ebből a jókedvű társaságból; hisz Szi
lágyi Domokos az erdélyi irodalom épp 
harminc éve halott „halinaarcú Ham- 
letje”, aki az olvasó számára a Weöres 
Sándor-i, Kormos István-i bölcs derű he
lyett inkább a tragikumot testesíti meg. 
Tragikus sorsa, tragikus ember- és törté
nelemszemlélete ellenére Szilágyi mégis 
játszik, „mindig és minden ellen”, ahogy 
élete vége felé írja.

Költő és játék, játék és valóság viszo
nyát azonban az idők során újra- és újra
fogalmazza a művész: hisz ahogy arra ta
nulmányában Dobozi Eszter2 is rámutat, 
Szilágyi költői alkatának, ösztönös, zsige- 
reiben élő verselő hajlamának mindvégig 
elidegeníthetetlen része a játék, világné
zetével azonban ez nem mindig tökélete
sen kapcsolható össze, különösen a korai 
években. Nyelvi finomságokra, humorra, 
játékos rímekre itt is bukkanhatunk, de 
a marxista dialektikát lírába öntő Alom 
a repülőréten vagy akár a Kis szerelmes 
himnuszok olvasása után feltehetjük a 
kérdést, amelyet valószínűleg Szilágyi 
is feltett magának: illik-e a lényéből faka
dóan mégiscsak minden helyzetben tekin
télyromboló, saját szabályokat felállító, 
korlátokat nem tűrő játék a történelmi 
haladásba, az „értelmes Rendbe”, ön
maga hasznosságába vetett hitű, József 
Attila-i kötelességtudatú költőhöz? „... a 
játék kívül áll a gyakorlati lét értelmes- 
ségén, a hasznosság és a szükségesség 
légkörén” -  írja Huizinga3 . „Én játszom 
ugyan! de ti! vegyetek komolyan.”-  figyel
meztet a Nyárban a költő maga is.

Játék  m int szerkezet- 
és stílusform áló erő
A játék igazán a megváltozó élet- és 

történelemszemlélet, a rendbe vetett hit 
megrendülésének megjelenésével válik 
fontossá. Az első két Szilágyi-kötet lírájá
hoz szokott korabeli olvasót erősen meg
lephették a Garabonciásban felfedezett 
változások. Ebben a kötetben megszű
nik a Szilágyi-versek eddigi hagyomá
nyos, egynemű alanyisága, szerkezetük 
zártsága: az új, relativizáló értékszemlé
let felszámolja a versekben az egységes 
nézőpontot és a nyelvezet homogenitását: 
s ezzel együtt lehetőség nyílik a szaba
dabb játékra. A Garabonciás verseire az 
összetett esztétikai minőségnek megfele
lően a nyelvi-stilisztikai sokszínűség jel
lemző: a költő merészen játszik különböző 
korok és csoportok nyelvével, s ugyan

úgy játszik az idősíkokkal is -  Kolozsvár
ra tartó vonatán a méloszi Aphrodité uta
zik, garabonciása motelból csárdába tart. 
A nézőpontváltásoknak, a központozás 
hiányának és az áthajlásoknak köszön
hetően megszűnik a költemények egyér
telmű olvasata: ebben a kötetben nincse
nek már axiómaszerű kijelentések, nagy 
igazságok, csupán többféleképpen is ér
telmezhető megállapítások. Igazi áttö
rést Szi-lágyi költészetében azonban az 
1967-es A láz enciklopédiája, ez a hatal
mas költemény-montázs jelent, melyben 
az alkotó úgy rendel egymás mellé tánc
szót és szonettet, népi ráolvasást és rap- 
szodikus gondolati költeményt, ahogy a 
kisgyermek játszadozik a tempera színeit

kevergetve: csakhogy ez a szerkezeti-sti
lisztikai játék nagyon is tudatos, a rela
tivizáló értékszemiélet poétikai kifejezé
sére szolgál. A játék révén felbomlanak 
a határok, egymásba folyik tragikum, ko
mikum, abszurd és groteszk, így jön létre 
a versekben uralkodó összetett esztétikai 
minőség, s ennek hordozójává válik a ver
sek bravúros szójátékokkal, pazar rímek
kel telitűzdelt nyelvezete is. A láz enciklo
pédiájának sokszínűsége legteljesebben 
a Don Quijote szerenádjában mutatkozik 
meg: ez a zseniális, humoros-groteszk tra- 
vesztia tobzódik a nyelvi játék különböző 
eszközeiben, s feszültségét az állandóan 
felbukkanó, mégis mindig váratlan hatá
sú stílusváltások adják:

„ma vánkos és ma dunna, 
ma lángos és ma rozsdás 
csillag, mit meg nem unna

lesmirglizni a postás,
madonna, makaróni
madonna, lelkimosdás”

Csak úgy áradak a bókok, hogy aztán 
egy hirtelen áthajlás, sőt szakaszváltás 
bontsa meg; a ritmust, máshol meg ellen
tétes értékű kifejezéseket -  szeretetlegye- 
ket -  vagy idegen eredetű szavakat kap
csolnak össze a tercínák cifra, andalúz 
romantikát árasztó tiszta rímei, s így 
kerülnek a különböző minőségek egy ne
vezőre, így kapnak a szavak új, csak a 
vers nyelvi univerzumában érvényes je
lentést. A költő a szavak azonos alakját 
vagy tövét is bevonja ebbe a karneváli for
gatagba: nála „a sárga hold! ma sáriik” s 
e „derék még derék volt”. Flaszter és hold
világ, reklám és tüzes csitkó, utcaszéli 
vulgaritás és rokokó érzelmesség mosó
dik össze a versben, melynek mindent 
relativizáló értékszemlélete egy szintre 
emeli a legkülönfélébb értékeket: ezt a vi
szonylagosságból adódó kiegyenlítődést 
tükrözi a lovag abált szalonnát és akadé
miát egymás mellé állító végrendelete is. 
A nyelvi játék itt tehát azzal (is) oldja fel a 
Szilágyi-Don Quijote alakjából áradó fáj
dalmat, a tercína eredetileg 11 szótagos 
sorait megcsonkító keserűséget, hogy egy 
új fajta szemléletet közvetít, amelyet már 
posztmodern értékszemléletként jelölhe
tünk meg. Szilágyi költészetét ugyanis 
-  ahogy azt róla írott kitűnő könyvében 
Cs. Gyimesi Éva állapítja meg4 -  pályája 
derekától kezdve két világszemlélet össze
ütközése határozza meg: a moderné és a 
posztmoderné. Egyszerre érvényesül mű
veiben a modern ember tragikus, a rend 
összeomlását, a diszharmóniát megta
pasztaló látásmódja, és a posztmodern 
kor mindent relativizáló, az antinómiá
kat egy szintre rendelő iróniája. A játék 
tehát egyes Szilágyi-versekben -  így eb
ben a szerenádban -  az intertextualitás 
megteremtésével, a maga speciális hagyo
mány- és időkezelésével, az értékeket le
fokozó, egy szintre rendelő nagyvonalú 
relativizmusával már a posztmodern ér
tékpozíció kifejezőjévé válik.

Játék  és  in tertex tu a litá s
A pálya csúcsterméke, az erdélyi s egy

ben az egyetemes magyar irodalom kivé
teles kincse az 1967-es Búcsú a trópusok
tól című Szilágyi-kötet. A hitnek A láz 
enciklopédiájában, sőt a Garabonciásban 
megkezdődő elvesztése ebben a kötetben 
válik totálissá: a költő immár végképp 
leszámol az értelmes lét lehetőségével, 
a történelem célelvűségével, az emberi 
szellem önmegvalósító törekvéseivel, hol 
a tragikus pátosz, hol a mindent lefoko
zó irónia hangján. A kötet verseiben ez 
a két minőség, a tragikum és az irónia 
csap össze, s így jön létre ez a monumen
tális, minden ízében szintézist hordozó 
költészet.

A Búcsú a trópusoktól költeményeinek 
szerkezete ennek jegyében minden eddi
ginél bonyolultabb, az eddigi nézőpont
váltásos, nyelvi-stilisztikai sokszínűsé
get a Bartók Amerikában című versben 
már megcsodált utalástechnikával gazda-
> » »  folytatás a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról 
gítja a költő, így hozván létre a montázs
technikával ún. intarziás, vagy Kapiller 
Ferenc5 szavaival élve, palinódiás szer
kezetű műveit. Az intertextualitás meg
jelenésével a játék funkciója tehát még 
inkább kibővül ebben a kötetben: hisz a 
szövegköztiség különböző eljárásainak 
játékjellege tagadhatatlan, s az idézetek 
beemelése a versbe Szilágyinál tipográfi
ai játék. A kötetnyitó Haláltánc-szvit képi 
megjelenése alapján igazi neoavantgárd 
költő művének tűnik: kereszt alakba sze
dett ÓmagyarMáriasiralom-idézet, aláhú
zások, kiemelések, oszlopok, bekeretezett 
újságcikkrészletek alkotják a vers testét. 
Nem csoda hát, hogy a kortársak, a kri
tikusok is ebbe az irányzatba sorolták 
be őt. Szilágyinál azonban nézeteim sze
rint többről, illetve másról van szó, mint 
kísérletező kedvű, neoavantgárdnak ke
resztelt kortársainál. Az ő esetében a 
vizualitás sohasem válik elsődlegessé, s 
költemény-montázsának egyes darabjai 
nem az esetlegesség révén kerülnek egy
más mellé. Tudatosan, szigorúan építke
zik az idegen és a saját szövegekből: nála 
az idézetek szerves kapcsolatban állnak, 
módosítják, árnyalják, vagy éppen ellen
tétükre fordítják egymás jelentését, el
helyezésüknek, egymás mellé kerülésük
nek tehát fontos célja, jelentésgazdagító 
funkciója van. így a Haláltánc-szvitben 
a krisztusi megváltással biztató, a Pél
dák könyvé bői származó szavakat a ne
gatív történelmi példák ellenpontozzák 
-  ilyen a buchenwaldi bűnös öngyilkossá
gáról szóló cikk - , a művön végigvonuló 
kirekesztő középkori esküszöveg látószö
géből a keresztyénség is álértéknek tű
nik, s ebben a szövegkörnyezetben Jézus 
utolsó szavai is az emberi kiszolgáltatott
ságot és a megválthatatlanságot sugall
ják. Az idézetek tehát valójában a külön
böző antinómiák egymással szemben álló 
pólusait képviselik, s úgy oltják ki egy
más jelentését, mint mínuszjel a plusz
jelét, egyfajta kétszeres parafrázisként, 
a szövegek közti párbeszéd posztmodern 
jelenségét megtestesítve. A játék így még 
erőteljesebben szembesít a költői szó, a 
nagy igazságok relatív voltával. Az idéze
tekkel való tipográfiai játszadozás, a for
ma tehát látszólag neoavantgárd költőről 
tanúskodik, de ez csak a felszín: a játék 
szövegeket párbeszédre bíró, különböző 
hagyományokat egymásra vetítő jellege 
már posztmodernitásról árulkodik.

Játék  és szójáték -  
a lázad ás eszközei
„A szabályok csak azért vannak, hogy 

legyen mit áthágnunk” -  fogalmaz Szil
ágyi a kései Fények az éjszakában című 
versében, s ez az axióma egész életművé
re vonatkoztatható. A közérthetőség kö
vetelményei, az avítt konzervatizmus el
len lázad, a tipográfiai formák a kihívást 
még élesebbé teszik a Hogyan írjunk ver
set című „használati utasítás”. A vers
ben szereplő, dilettantizmust parodizáló 
„kozmopolita” és „tősgyökeres” dalvariá
ciók konkrét hadüzenetek, gunyoros frics
kát jelentenek a korszak, a nemzetiségi

irodalom egy-egy túlságosan merev, meg
kövesedett nézeteket valló intézménye 
számára, így Hajdú sógor sem más, mint 
Hajdú Győző, az Igaz Szó főszerkesztő
je, aki rengeteg Szilágyi-verset utasított 
vissza, s illetett a „közérthetetlenség” 
vádjával (s a közérthetetlenség itt általá
ban valami olyasmit jelentett, ami nem 
illeszkedett az irodalompolitikai elvárá
sokhoz). A hadüzeneteken túl azonban 
egyetemes üzenettel is bír a Hogyan ír
junk verset. Szilágyi világában nem a har
mónia honol: az „abszolútum szertefoszlá- 
sa” kaotikussá és kiismerhetetlenné tette 
— „van klinikai halál biológiai halál... va
gyis a halál sem biztos csak az hogy nem 
élünk örökké” - , de a költőt továbbra is 
próbálják visszahúzni, megkötni, mester
séges, régen hitelét vesztett rendbe kény
szeríteni az irodalmi elvárások. A kor 
túlszaladt a szabadságon, az irodalmi 
kortársak szűkebb köre pedig lemaradt. 
A játék azonban az az állapot, amelyben 
a költő mégiscsak megélhette egyéni és 
poétikai szabadságot, hisz „...a játék sza
bad, maga a szabadság” -  írja Huizinga6, 
és pontosan ezt sugallja Szilágyi verse, 
melyet egy utolsó fintorként csak azért is 
a gyermekkori mondókával zár le.

Nyelvi játékszenvedélye aztán a kötet 
záró darabjában csúcsosodik ki: az Ez a 
nyár nem más, mint a nyelv totális birtok
bavétele, pompázatos, szenvedélyes vallo
más, s e mögött a szóképek dzsungelétól 
vett búcsú csontig hatoló fájdalma húzó
dik meg. A költő tehát ebben a montázs
versben végképp szakít a tradicionális 
költészettel. A nyelvi leleményekben tob
zódó, ironikus, depoetizáló szövegek, a 
halandzsabetétek, groteszk képek, s a lát
szólag hagyományos, valójában a szóképe
ket parodizáló keserű hangvételű dalok 
mind-mind a költő már jóval korábban ki
bontakozó tapasztalatait összegzik: azt, 
hogy ebben a modern-posztmodem világ
ban a hagyományos költészet folytatha- 
tatlan, hisz szavai erőtlenek -„porcelán 
szinesztéziák/ közt pucér halál tántorog”, 
„agyó', langyos metaforák” - , s a káosz 
eme századában már nem alkalmasak az 
olvasó kihívásának megválaszolására. Ar
ra azonban a Dsida Jenő Nagy csütörtöké t 
parafrazáló sorok is rámutatnak, hogy a 
búcsú nem jelent elszakadást magától a 
költészettől, a költő „kérges reménnyel” 
ugyan, de az áldozatvállalás lehetőségét 
sem megkerülve küzd egy teljesen új po
étika létrehozásáért. Szilágyi tehát már 
nem elégszik meg a hagyományos eszkö
zökkel, de épp az elégedetlenségből faka
dó indulat vezérli őt a játszadozásra, kí
sérletezésre, egy új nyelv kialakítására, s 
ez adja formabontó verseinek izzását.

S hogy mi lesz ennek az új nyelvnek a 
legfontosabb alkotóeleme? A kortársak és 
elődök „metaforizmusával” szakító költő 
művészetében -  ahogy arra Tőzsér Árpád 
mutat rá7 — a szóképek helyét az eddig mel
lőzött szójáték veszi át, így lesz a létkér
dések egyre súlyosabbá válásával mégis 
egyre jelentősebb a játék szerepe. Tőzsér 
a posztmodern létérzékelés kifejezőeszkö
zeként mutatja be a Szilágyi Domokos-i 
szójátékot, mely a hasonló jelenségek kö
zött párhuzamot vonó metaforával ellentét
ben olyan dolgokat kapcsol össze, melyek

között az analógia csak a hangalakok vé
letlen egyezésén alapszik. Tőzsér szerint 
így valósul meg az „als ob-”, a „mintha”- 
költészet, melynek jegyében a költő nem 
az „azonosulás költői eszközeivel” tagadja 
meg a világot, hanem a totális kívülállás, 
a vers lehetetlenségére rámutató abszolút 
negatív magatartás jegyében. Itt ébredhe
tünk rá arra, hogy kezdeti fogalmak, a 
Rend, a Cél, a determináltság kikopnak 
Szilágyi terminológiájából, s ezzel együtt 
tudatából is: a szójátékok egy olyan világ
ra hoznak felszínre, melyet nem irányít 
semmi, csak a véletlen, az esetlegesség.

Játék  m int létform a
A következő kötetekben -  a Felezőidő- 

ben és a Sajtóértekezletben háttérbe szo
rul a nyelvi-stilisztikai játékosság, Szi
lágyi Domokos megdöbbentő szépséggel 
vall azonban a játékról mint a magáról 
a költői létformáról A dolgokról egy földi 
szellemnek című versében. Érdemes itt 
egy hosszabb szakaszt is kiemelni, mely a 
Szilágyi Domokos-i ars poeticát fogalmaz
za meg, egyenlőségjelet téve költészet és 
játék közé:

A költő (aki jobb híján, 
belenyugszik, hogy így nevezzék, 
pedig jól tudja, mily nevetség), 
aki se Megbízott, se fényes 
nagykövet vagy Letéteményes, 
csak végtelenséggel játszó véges, 
s hiszi tán, hogy az értelem: 
végessel játszó végtelen; 
aki mindig, mindig csak: vár még -

a költő, aki tüzes árnyék, 
amely két pólus között átég; 
akinek eleme a játék 
(elég véres életelem -

mint, mondjuk a történelem) -: 
játék, mindig és minden ellen.

A műben kristálytisztán összegződik 
az, hogy miért is olyan fontos a játék, mi
ért lesz életelem. Szilágyi lényének, lét
szemléletének tragikumát ugyanis a hit 
hiánya adja. Versek sorában tagadja meg 
az Abszolútum létezésének, a megváltás
nak, a túlvilágnak a lehetőségét, művei
ben mégis mindig ott rejtőzködnek az ir
racionális tartalmak, hisz arról a költőről 
van szó, aki szerint: „...csak az igaz, ami 
végtelen! minden véges megalkuvás’*. Ver
seinek világát olyan monumentális ellen
tétpárok határozzák meg, mint az örök 
és a véges, a minden és a semmi, a szel
lem és a test, és ahhoz, hogy az ellentétes 
minőségeket össze tudja kötni, a hit aján
dékára lenne szüksége, mely átível az el
lentétek közti szakadék felett. Hit híján 
a költő számára csak az a lehetőség ma
rad, hogy „az anyag és az eszme közt a fél
úton”, „kétpólus között átégve”, sem egyik, 
sem másik véglet -  például sem a tiszta 
ateizmus, sem a keresztyénség mellett -  
megállapodva mozogjon. Azaz játsszon. 
(Gadamer a játék lényegének tartja a so
ha be nem fejeződő, ide-oda mozgást.) így 
Szilágyi Domokos szellemi ingamozgása 
maga a játék, melyet keserű iróniával, a 
feleslegesség tudatával játszott, mindig a
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racionalitást s az irracionalitást elválasz
tó keskeny határcsíkon, ahogy azt Hatá
rok című versében is bevallja.

A játék  felhőtlen  
p illan ata i
A nagyszabású, bonyolult létfilozófi

ai problémákkal viaskodó, már-már a lí- 
raiság határait feszegető' költemények 
után meglepó'en más a Felezőidé', mely 
a sokszor eró'teljesen személyes hangvé
telnek, a zárt, klasszikus formákból su
gárzó harmóniának köszönhetó'en válik 
kivételes Szilágyi-kötetté. A szerelmes 
versek érett szépsége, zeneisége, kosz- 
tolányis rímjátéka lenyűgöző: apró ötle
tektől válik ez a szépség olyan könnyed
dé, őszintévé és emberivé. Elég egyetlen 
szótő, s ennek változataira egy egész ver
set épít a költő: „csüggök rajta csügge- 
detlen, /csügg ő rajtam csüggeteg” írja a 
Percben. A szerelmes versek mellett telje
sen más világot képviselnek azok a csu- 
pa-csupa játék travesztiák, paródiák, 
melyek egy-két darabja a mai posztmo-

válnak: „Henna Hanna, én szívem, ébre
dezzél,/ Vár az Alpok hágcsója, csaj, te 
édes,/ Vár palankin és a havas csúcson 
túl/Római seregek” -  szól a szapphói vers
szak egész másképp, mint Horatiusnál. 
Ez a felszabadult játékosság érvényesül 
az Utóhangnak, a vers és a sekély szót 
egymásra vetítő, s ráadásként kéjre is 
utaló bravúrjában is: „Könnyű voltam, 
akár versek. (Akár e versekély.)”.

A hol ironikus, hol groteszk stílusha
tás uralkodik a Zuboly és a Falstaff cí
mű travesztiákban is, melyekben Szi
lágyi mágusként bánik a nyelvvel: a 
szavakat kifacsaró, az idegen kifejezése
ket is felhasználó, a banalitásig tökéle
tes rímeket kínáló költői leleményesség 
mutatkozik meg minden egyes soruk
ban. Nála az „antarktisztek! buzgón an- 
tarktisztelegnek”, ráadásul „meg a dzse- 
tek meg parmezán/ de kivirulnak még 
az ám”. Külön pikantériája a költő rím
alkotásának, hogy a rímek gyakran egy
mástól nagyon távol álló kifejezéseket 
kapcsolnak össze, a szavak kiejtésén 
alapulnak, vagy egy-egy váratlan áthaj- 
lás ad rájuk lehetőséget. A költemények

Ö reg  ördöggel

dem alapkövének is tekinthető. A játék 
itt szerepjátékként, afféle poétikai far
sangolásként is megjelenik, amelyben 
az alkotó kibújhat saját énjének szorítá
sából, felszabadultan halmozhat bravúrt 
bravúrra, csillogtathatja meg nyelvi hu
morérzékét egy fiktív, vagy valóban lé
tező alak bőrébe bújva. így készül el a 
Lilla Vitézre emlékezik, Szilágyi sajátos, 
Csokonainak emléket állító verse. Érde
mes a játék kapcsán megemlíteni a Vál
tozatok egy képzeletbeli Weöres-versre da
rabjait is a Tengerparti lakodalom című 
1978-ban megjelent kötetből. Szilágyi 
Domokos a nagy kolléga verseinek han
gulatát viszi tovább a „henna-gyehenna, 
Hanna-Hannibál” szavak játékán alapu
ló, a legkülönbözőbb formában megjele
nő stílusvariációkkal. Szi-lágyinál az 
óklasszikai strófák a modern, hol gro
teszk, hol pajzán nyelvi humor terepévé

nyelvezete pedig maga a szintézis: bele
szőtte a költő a fennkölt, olykor dagályos 
stílus kifejezéseit, éppúgy mint a vulga- 
ritást megjelenítő argót, a modern civi
lizáció nyelvi termékeit ugyanúgy, mint 
az archaizáló vagy tájnyelvi alakokat. 
Létrehoz tehát egy teljesen egyedülálló, 
korok és stílusok szintézisét megterem
tő nyelvi univerzumot, melyben a sza
vak egészen sajátságos, csak ebben a kö
zegükben értelmezhető jelentést illetve 
funkciót kapnak, s ráadásul ezekben a 
művekben teljesen feloldódik a lírai én: 
a költő alanyiságának helyét átveszi a 
„tisztán nyelvi identitás különös minő
sége”9. (Cs. Gyimesi Éva.) így lesz tehát 
a vers a menedék, a személyes sorsprob
lémákon való átlépés, egy másik lét meg
tapasztalásának eszköze, s egyben, a 
különböző korok szókinesének egybemo- 
sásával, egymásra vetítésével a posztmo
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dern, relativizáló időszemlélet megteste
sítője.

A játék azonban az utolsó pályasza
kaszban sem válik felületessé: arra, hogy 
milyen súlyos gondolatok húzódnak meg 
a könnyedség maszkja mögött, a Játékok 
I  II. mutat rá. Ezekben a létösszegző igé
nyű, ars poetica érvényű versekben -  
ahogy azt Dobozi Eszter10 is megállapítja 
-  Szilágyi Domokos tulajdonképpen min
dent összefoglal, amit a játék jelentett 
számára. Rámutat a játékra mint a sze
repekben való megnyilatkozás eszközére 
(„Európát játszottam. Kusza játék. Észa
kot, Délt, Keletet, Nyugatot.”), vagy úgy 
mint gyógyírra, menekülési lehetőség
re. „A játék kábít, álmot ad.” -  vallja be, 
mert számára a játék ösztönös út a tudat 
által mindig leszorított transzcendens
be, a realitáson túliba. „Játsszuk, ami 
nincs, de lehetne. / Játsszuk, ami nincs, de 
szeretne/ lenni.” -  vallja másutt, az örök 
még nem elégedettség sóhajával. A játék 
révén kapcsol össze hagyományt és mo
dernséget, múltat és jövőt. „Játsszuk ami 
nincs, ami volt! játsszuk, ami nincs, ami 
lesz.” A játék tehát kivetül Szilágyi költé
szetének minden egyes rétegére, s ezzel 
együtt létezésének minden aspektusára, 
s ezért is tűnnek a rezignált, mégis eltö
kélt Szilágyi-sorok -  „játsszuk, ahol ját
szanunk adatott” -  egy egész élet mottó
jának.

Nevezhetjük őt poéta doctusnak, lehet 
elismerésre méltó például a művészi szer
kezetét kialakító tudatossága, de mégis, 
ami miatt lírájának világa annyira egye
di, s ami miatt akkora élményt nyújt egy- 
egy versének olvasása, az tiszta, ösztönös 
játékossága, mely még a hatalmas létfilo
zófiai költemények intellektuális útvesz
tőiben való barangolást is élvezetessé 
teszi. Mindemellett érdemes arra is figyel
nünk, hogy az eltelt harminc év ellenére 
Szilágyi Domokos lírája pontosan a já
ték, s annak már posztmodernnek tekint
hető jellegzetességei miatt szorosan kap
csolódik a kortárs lírához. Ma, amikor a 
transzszilván posztmodern fontos szerep
pel rendelkezik irodalmi életünkben, ér
demes felgöngyölíteni az Orbán János 
Dénestől és még inkább Kovács András 
Ferenctől induló szálakat, hogy eljus
sunk ahhoz az alkotóhoz, akinél mindez 
elkezdődött: Szilágyi Domokoshoz.
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RIGAN LORAND
E p ik u rosz
disznaja
Hellenisztikus 
bölcseleti témák 
Horatius költészetében
Mikor az ég derült, és nem zavarja 

egyetlen felhő sem, ostobaság volna azt 
kívánni, hogy még derültebb legyen. A 
nyugodt derű, a létezés puszta örömének 
állapota a legtöbb, a legfőbb jó, amit em
ber elérhet: nem fokozható és nem foko
zandó. Ez a bizonyos létállapot egyszer
smind a tökéletes bölcsesség állapota is, 
összhangban azzal a maitól egészen el
térő felfogással, amit a filozófiáról leg- 
késó'bb a hellenisztikus kortól kezdődő- 
en vallottak, jelesül, hogy az elsősorban 
nem holmi teoretikus diskurzus többé- 
kevésbé elkötelezetlen, öncélú művelése, 
hanem sokkal inkább életmód, konkrét 
életforma.1 így filozófusnak számíthat 
nemcsak az, aki önálló rendszereket dol
goz ki, hanem az is, lett légyen bár rab
szolga vagy szabad, államférfi vagy költő, 
aki bölcshöz méltó boldog életet igyekszik 
élni. A hellenizmusban minden egyes is
kolát, életközösséget egy-egy egzisztenci
ális döntés alapoz meg. Mondhatni, ha a 
filozófia a bölcsesség szeretete, ez a bizo
nyos bölcsesség számukra mindenekelőtt 
az életmódban ölt testet; sőt, a bölcsesség
ről mint életformáról alkotott kép nem is 
annyira különböző az egyes iskolák ese
tében. Az összes szekta a tökéletes lelki 
nyugalom állapotaként definiálja ezt, a 
filozófiai diskurzus pedig az emberi félel
mek egy-egy terápiás lehetőségeként jele
nik meg. Mindannyian megegyeznek ab
ban, hogy az emberiség a szorongások és 
a nyomorúság állapotában van, mert tu
datlan. A rossz azonban nem a dolgokban 
magukban, hanem a dolgokkal kapcsola
tos hamis értékítéletekben, a mi viszo
nyulásunkban keresendő, az embereket 
tehát oly módon kell kezelni, hogy az ér
tékítéleteiket módosítjuk.

Albius Tibullushoz írott levelében Ho
ratius nemes egyszerűséggel csak disznó
nak nevezi magát, méghozzá Epikurosz 
csordájából valónak (Epicuri de grege 
porcum), akinek kövérségén, sima, ápolt 
bőrén jót lehet nevetni, mint ahogyan ta

lán illik is azon, aki az élvezetet legfőbb 
életcéljának tette meg. Máskor, három év
vel később, Maecenas felkérését vissza
utasítva arra hivatkozik, hogy a költé
szettel és egyéb kedvtelésekkel ő immár 
szakított, és most inkább egyfajta bölcse
leti tőke felhalmozásának szenteli ma
gát; ámde, ha a házi istenéről, mesteré
ről kérdeznék, úgy ilyeneket nem tart. 
Néha annyira szigorú önmagához, mint 
az igaz erény bármely szolgálója, más
kor pedig Szókratész tanítványa, kürénéi 
Arisztipposz érvét vallja magáénak, aki 
az érzéki gyönyörök ápolását, valamint 
szeretőjéhez, a szép Laiszhoz fűződő vi
szonyát így védte meg azoktól, akik kor
holták miatta: „Én birtokolom őt, nem 
ő engem. Hisz a legkiválóbb dolog nem 
az, ha nem használjuk ki a gyönyöröket, 
hanem az, hogy uralkodunk rajtuk, és 
nem hajolunk meg előttük.” Horatius te
hát a legszívesebben valahol a télen-nyá- 
ron darócruhában járó, mezítlábas Szók
ratész erkölcsi szigora és Epikurosz, a 
disznópásztor állítólagos élvhajhászata 
között foglalna helyet. Mindkettőt, sőt 
mindkettőnek a fordítottját is tartalmaz
za a bölcs emberről szóló, tipikusan szto
ikus gondolatmenet horatiusi paródiája 
ugyanazon levélben. A valóban bölcs em
ber, mint írja, már-már Jupiterhez fogha
tó: gazdag, szabad és megbecsült, egészsé
ges (ahol a latin sanus egyaránt jelenthet 
testi egészséget és lelkit, józan gondolko
dást) — hacsak nincs meghűlve! Követke
ző levelében, az ifjú barátjához, Lollius 
Maximushoz intézettben másként fogal
maz ugyanerről: ha a korsó nem tiszta, 
bármi kerül belé, megsavanyodik.

A második Lollius-levél Horatius élet- 
filozófiáját, ha ugyan van ilyen, bőveb
ben fejti ki. Sokféle olvasmánya köze
pette, mondja, az ember rákérdezne, 
hogy mármost milyen mester szerint él
je saját életét. Az ő imája nem más, mint 
hogy legyen meg neki továbbra is mind
az, amit már birtokol, vagy akár keve
sebb is, csak hogy a hátralévő időt, már 
ha még adódna, magának élhesse, s ha 
elegendő könyve, egy évre való eledele 
megvan, nem kell szorongni többé. Jupi
terhez fohászkodni csak azért érdemes, 
amit ő ad és vesz. O ad életet, ő ad java
kat, de én adom meg magamnak a szoron
gástól mentes életet (aequuam animum). 
Értelmetlen azért imádkozni, mondják 
az epikureusok, amit az ember önmagá
nak megadhat, márpedig az „egyenlő”,

egyenletes lelket nem az istenek adják, 
hanem mi magunk. De hogyan lehetne 
egyenlő a lélek az idő vonatkozásában, 
ha annak lényege éppen az önmagam
hoz mért különbségnek a tapasztalata? 
Ha az idő egyetlen egy nappá zsugorodik 
össze, és ezáltal mintegy visszaveszi ma
gába a jövőt, a pillanatban (carpe diem). 
Nyilvánvaló összhangban van ez a bizo
nyos, agyonidézett horatiusi megfogal
mazás az epikureus tanítással, amely 
kezdettől fogva az ember boldogságát gát
ló halálfélelem, a saját végessége felet
ti kétségbeesés kiiktatására törekszik, 
amennyiben a jövő bizonytalan fenyegeté
sével a jelenleg átélt élvezet abszolút evi
denciáját, a végesség mint olyan minden 
öncsalástól mentes felvállalását, mi több, 
igenlését állítja szembe.2

Szatíráiban Horatius többször ostorozza 
a rivális sztoikusok erkölcsi fegyelmét, pél
dául azt a paradoxont, miszerint minden 
egyes helytelen cselekedet egyenértékű. A 
sztoikus bölcs persze feketén-fehéren látja 
a kérdést, az erény elérése nála mindent 
vagy semmit alapon működik: a bölcs eré
nye abban áll, hogy birtokában van az er
kölcsi tudás teljes rendszerének. Emiatt az 
erényt nem is lehet túl könnyen elveszíte
ni, másrészt azonban minden egyes eltérés 
az erkölcsi ideáltól nagyon komoly eltérés 
(amint a sztoikusok mondják, fél méter
rel a tenger felszíne alatt ugyanúgy meg
fulladsz, mint a tenger fenekén), úgyhogy 
valójában mindegy, hogy gyümölcsöket lo
punk-e vagy istenszobrokat. Végletesen 
egyszerű formában ezt a jellemzően kér
lelhetetlen etikai álláspontot a sztoikusok 
úgy fogalmazták meg, hogy aki egyszer el
kezdett szaladni, annak nehéz lesz megáll
ni, Horatius azonban itt is, nem kevésbé jel
lemzően, árnyalatokat lát. Többször vissza 
is tér a sztoikusokra a Szatírák második 
könyvében, a hetedik szatírában például 
egy rabszolga által hagyja bírálni magát 
(hisz éppen szaturnáliák ideje van, ami
kor ezt szabad), aki rámutat, hogy az úr 
igazából saját szenvedélyei tehetetlen báb
ja, és hogy csak a bölcs ember valóban sza
bad, önmagában teljes, sima és kerek (te
res atque rotundus). Korántsem arról van 
szó tehát, hogy a költő a sztoikus álláspon
tot nem értené, vagy azzal esetleg ne rokon
szenvezne, hanem arról, hogy a sztoikus sa
piens eszménye saját bevallásuk alapján is 
jóformán elérhetetlen (történetileg nem is
meretes egyetlen sztoikus sem, aki a sapi
ens vagy szophosz büszke címét magának
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tulajdonította volna), s hogy a valós emberi 
lény a horatiusi.

Ennek az embertípusnak a betelje
sülését ugyanezen könyv hatodik szatí
rájában találjuk. Az újdonsült, büszke 
villatulajdonos Maecenas sürgölődő ke
gyeltjének életformáját a falura költö
zött költő függetlenségére, vagyoni és 
emberi határaival való elégedettségére, 
a vizek és az erdők társaságára cseré
li oda-vissza, miközben az epikureusok 
rejtőzködő és ennélfogva istenekhez mél
tó életviteléért imádkozik, melyet a ve
le egyenrangú társakkal, barátokkal él
het, kvázi más istenek körében, nem a 
mindennapiról pletykálkodva, hanem fi
lozófiai dialógust folytatván velük. Be
szélgetéseik témái korántsem lesznek ki
zárólag epikureus fogantatásúak: önzés 
és barátság összefüggéseinek vizsgálatát 
a Nikomakhoszi etika nyolcadik és kilen
cedik könyveiben találjuk, a legfőbb jót 
már Cicero De finibusa előtt is keresték, 
az egyetemes erény és a hétköznapi élet 
egyedi helyzeteinek feszültsége pedig ép
penséggel a gyakorlati észhasználat régi 
problémája. A bölcseleti kérdések felveté
sének alaphelyzete (a visszavonult, mér
tékletes gyönyöröket élvező baráti társa
ság) mégis kimondottan epikuroszi.

Az egyébként igen kevéssé ismert 
borüszthenészi Biónra való hivatkozás 
(Sermones Bionaei), aki a hagyomány sze
rint mindenki számára érthetően, egy
szerűen beszélt, jelzi azt is, hogy ez a 
fajta, horatiusi filozofálás a népszerű mo
ralizáló beszédmódhoz híven szívesebben 
gondolkodik akár két egér fabulájában, 
mintsem elvont fogalmi viszonyokban, 
továbbá, hogy teszi ezt önironikusan, és 
nem fontoskodva, korántsem a valódinak 
mondott filozófushoz méltó fogalmi szigor
ral, sőt, hogy a platóni és cicerói dialógu
sok néha eléggé mesterkéltnek tűnő szín
padait sokkal otthonosabb környezetre 
cseréli. Már-már cinikus bölcselőhöz mél
tó humor és szégyen nélküli őszinteség 
jellemzi; márpedig a cinikusok tudvale
vőleg a filozofálás határesetét, annak (he
geli fordulattal szólva) megszüntetve való 
megőrzését képviselték: önálló elméleti 
tanítást nem is fejtettek ki.

Az ironikus persona, bár kitűnően illett 
a szatírák szerzőjéhez, az ódák (Carmina) 
írója számára, aki régebbi maszkját immár 
a vatesére, a közösség, vagyis az Augustus 
kori Róma tanítójának, s egyben a meg
újult állam erkölcsi és politikai eszményei 
hirdetőjének a szerepkörére cserélte, nem 
lesz megfelelő. Első négy ódáját Horatius 
eleve nyilvános személyekhez intézi, az 
utolsóban pedig saját költői teljesítményét 
a római közösségi események egyik legma- 
gasztosabbikával, a győztes hadvezér meg
ünneplésével hozza összefüggésbe. Itt nem
csak Maecenasnak, szűk baráti körének 
ír magánszemélyként, hanem a teljes poli
tikai közösségnek. De a vates nem folytat
hat rejtőzködő, visszavonultan epikureus 
életmódot, így aztán helyzete némileg bo
nyolódik. Horatius mint magánember alig
hanem még mindig epikureus, nyilvános 
szereplőként azonban egyre több sztoikus 
elemet integrál költészetébe, gyakran sze
repelteti a hivatalos vallás Augustus által

kedvelt istenségeit, és olyan bizalommal 
szorgalmazza a hagyományos római eré
nyeket, mintha a rájuk vonatkozó filozófiai 
reflexiót sohasem ismerte volna meg. Ez az 
új hang már nem annyira könnyeden, ne
vetve tanít, hanem az állami intézmények 
különösen a templomokban és az istenek
ben megtestesülő méltóságával.

A kétfajta alapállás néha ötvöződik. 
Horatius, a múzsák papja (sacerdos) új ta
nítást hirdet; elismeri, hogy vagyon, ha
talom és fényűző életmód részei a római 
életformának, de felhívja a figyelmet ar
ra is, hogy félelem és szorongás forrásai le
hetnek. Csakhogy, bár magánemberként 
megelégedne a maga Epikuroszával, váte- 
szi költőként Róma eljövendő államférfija
it, polgárait tanítania, nevelnie is kell a 
nyilvános felelősségvállalásra. A szövegek
ben körvonalazódó megoldás szerint ez a 
bizonyos felelősség felvállalható, amennyi
ben a polgár képes ellenőrizni szenvedélye
it és vágyait egy anyagi javakban szerény, 
ám erényekben, mindenekelőtt a katonai 
bátorság erényében annál gazdagabb élet
formában. Jellemzőnek tekinthető erre az 
epikureus előfeltevések alapján értelmez
hetetlen, erőltetettnek és mondvacsinált
nak ható sor: dulce et decorum est pro pat
ria móri. Az epikuroszi felhangot hordozó 
dulce, az érzéki és intellektuális magánél
vezetek legfontosabb jelzője szublimált for
mában egy másik, nyilvánosabb szeman
tikai mezőbe kerül át, ahol a sztoikus 
kötelességetika decorumával egyesül a ha- 
zafiság jegyében.

A Maecenas-óda rá is mutat erre a fe
szültségre. Versének címzettjét a városi 
forgatagtól távol eső villájába hívja meg
pihenni, majd felidézi a politikai gondok 
nyomasztó súlyát, szorongásait, melyek 
a nyilvános szereplőt terhelik. Megfon
tolásai a kiismerhetetlen jövőre vonat
kozó megállapításba torkollnak, s ezt te
kintetbe véve, konkludál, jobb, ha az idő 
Tiberis-folyamát az ember magára hagy
ja folyni, mert csak a jelen bizonyos. így 
élni: uixi (éltem) minden egyes napon, a 
csalfa Fortunától függetlenedetten. Más 
ugyanis az állam hajójának rakományát 
szállító kapitány lelkiállapota és az óce
án közepén, szélcsendben ringatózó hajó
sé. Nem is biztos, hogy a kettő kibékíthe
tő. Olyan létparadoxon fogalmazódik itt 
meg, amelyre se Cicero, se Seneca nem ta
lált jobb megoldást -  az elméleti és a cse
lekvő ember együttes, egy személyben va
ló létezésének paradoxona. Mindkét fél 
beteljesületlen félember a másik nélkül, 
ám azzal egyidőben sem képes létezni. 
Kimondottan sztoikus elem a szegénység
gel házas filozofikus lény Fortunát illető 
elutasítása; Fortuna, a szeszélyesen női

esetlegesség hajánál fogva rángatása, 
megerőszakolása a cselekvő, férfias virtu 
jegyében csupán a reneszánsztól, Machia
vellinél lesz kimondottan javallott bölcse
leti elv, habár azt minden szükségtelen 
elméleti alapvetés nélkül már jóval Hora
tius kora előtt gyakorolták, amint arra 
Machiavelli maga rámutat. A gyönyörök 
reálpolitikusa, Horatius, ami a halálhoz 
való viszonyát illeti, sohasem önmagá
ban, hanem a tavasszal, a megújuló élet
tel való összefüggésében gondolta el azt. 
Az elkerülhetetlen, teljes bizonytalansá
gában mégis biztosan fenyegető vég a je
len pillanatnak ad kimeríthetetlen, abszo
lút értelmet. A jelenre való szorítkozás 
talán nem ellensúlyozhatna ekkora terhe
ket, mert az élvező megszűnése minden 
lehetséges élvezet lehetőségfeltételének 
a megszűnése is. Az élvező azonban csak 
úgy élvezhet időt, ha az ég minden egyes 
este örökre beborul.

Jegyzetek
1 Az antik filozófiára mint életformára vonat

kozó tézist a legerőteljesebben Pierre Hadot: 
Qu’est-ce que la philosophie antique? Editions 
Gallimard, Paris, 1995. képviseli, aki a könyv cí
mében megfogalmazott kérdésre azt válaszolja, 
hogy az nem annyira elméleti spekuláció, mint 
inkább egyfajta (pogány) lelkigyakorlat, tényle
gesen megélt tapasztalat. Lásd ehhez Horatius 
és általában az Augustus korabeli költők kap
csán Mark Morford: The Roman Philosophers: 
From the Time of Cato the Censor to the Death 
of Marcus Aurelius. Routledge, London, 2002. 
131-161.

2 Nem egy klasszikus szerző számára is csak 
sovány vigasznak számít ez a bizonyos, epiku
reus megoldás. Ellene vethető, hogy a halál utá
ni büntetésektől való félelem, amelynek kiküszö
bölésére az epikureizmus nemtörődöm, boldog 
istenekről szóló érvei, valamint a halál semmis
ségét bizonyítóak törekedtek, korántsem volt 
már Epikurosz, és főként Lucretius korában 
annyira elterjedt (csak egy babonás öregasszony 
lehetne ily tudatlan, hogy ama dolgoktól féljen, 
amelyektől állítólag félnünk kellene, ha nem ta
nultunk volna természettudományt, mondja Cice
ro: Tűse. I, 48); és hogy a halhatatlan lélek halál 
utáni sorsától való rettegés hamis célpont, hi
szen nem amiatt szorongunk, hogy a halálunk 
után kellemetlen körülmények között folytat
juk majd a létezést, hanem magától a megszű
néstől (még ha meg is győződtünk arról, hogy 
a halottaknak nincs mitől félniük, s hogy az Al
világra vonatkozó leírások mesék, újabb szoron
gás támad, mert az emberek nemcsak attól fél
nek, hogy majdan az Alvilágban lesznek, hanem 
attól is, hogy nem lesznek sehol sem; Seneca: Ep. 
LXXXII, 16). Persze az emberek rendszerint azt 
állítják, nem hatnak rájuk a babonás előítéletek
ből származó félelmek: jólét idején így nyilatkoz
nak, ám ínséges időkben egészen másként véle
kednek (Lucretius: De rerum natura, III, 48). 
Másrészt a teljes megszűnéstől, a jövő lezáru
lásától való félelmet ellensúlyozhatja az elmúlt 
örömök emléke, amelyekkel kapcsolatban a ve
seköves Epikurosz alighanem a legszebb, első 
látásra korántsem magasröptű sorait írta barát
jához. Hét nap óta nem tudván vizelni és olyan 
kínokat élve meg, amelyek az embert utolsó nap
jához közelítik, minden fájdalom ellenére boldog
nak mondja magát visszaemlékezvén azokra a 
beszélgetésekre, amelyeket vele folytatott (Dio- 
genész Laertiosz, X, 22). Vö. Robert W. Sharpies: 
Stoics, Epicureans, Sceptics: An Introduction to 
Hellenistic Philosophy. Routledge, New York, 
1996. 94. sk.
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demeter ferenc  MMXVIII 
(Drakula átka)

„Megbűnhó'dted már te nép 
a múltad, s jövendőd.”

D rakula

Alighogy elütötte az éjféli óra a péntek ti
zenhárom kezdetét, huhogós kopogást hal
lok az ablakon. Baglyot kaptam.

Azt hittem, megint a Potter-féle Harry 
gyerek helytelenkedik, ó' szokott folyton 
baglyokkal nyaggatni, hogy nem-e írnám 
meg igaz történetét. Már készültem is jó 
magyar szívélyességgel valami nedves-me
leg helyre küldeni, nem mintha valami ba
jom lenne a bagolyfélékkel. Csak a Harry 
gyerekkel.

Baglyokhoz való viszonyomat félelem
mel vegyes csodálatként lehet jellemezni, 
s mint minden ilyesmi, ez is gyerekkorba 
eresztett gyökerekből táplálkozik.

Történt, hogy a tréfás kedvű nagybá
tyám, baglyot fogott valamelyik sötét padlá
son. Én olyan hároméves körül lehettem és 
szent borzadállyal tekintettem a nagy sze
mekkel hunyorgó, forgófejű micsodamadár
ra, magát a sötét mumust láttam benne, fő
leg amikor huhogott.

Köszönj szépen a bagolynak gyermek, kü
lönben elvisz éjjel!

Amúgy sem igen tudtam beszélni akkori
ban, hát csak ennyi kellett nekem...

— Szeszejvusz bádó, énemenek haza! -  s 
azzal usgyé anyám szoknyája mögé.

No, de ez a bagoly, nem olyan bagoly volt. 
Hanem sokkal, de sokkalta baglyosabb. Az
az félelmetesebb. És röhejesebb.

Hölgyeim és uraim, bármennyire is hihe
tetlenül hangzik, ami az ablakpárkányon 
huhogott, maga volt a végtelen isteni hu
mor- és szépérzék absztrakt kifejezése.

A rézfaszú bagoly!
(Érthetetlen számomra az a prűd és hazug 

álmorál, ami folytonos homályra, mondhat
ni underground létformára kényszerítette a 
rézfaszúbaglyot a magyar mitológiai állatkert
ben, pusztán azért, mert rézszínű csőre falli- 
kusra van formázva és nagyobb az átlagnál.)

Hogy nem ért teljesen váratlanul az eset, 
annak kizárólag az a szerkesztő az oka, aki 
időnként teljesen lehetetlen feladatokat ró nya
kamba, mint legutóbb is, amikor azzal jött, 
hogy volna egy nekem való nehéz témája.

Szépen szerkesztett hatásszünet után, 
még azt is mondta, hogy senki másra nem 
bízná, ugye elvállalom.

Miután témalátatlanban kicsikarta belő
lem az elvállalást, okosan használva hiúsá
gom határtalanságát, sikerült kiszedni be
lőle (haha!), hogy Drakula őfelségéről kéne 
írnom.

Nem is olyan lehetetlen, kicsinylettem 
pökhendin a feladatot.

Hétezer karakterben. -  szólt utánam.
Hé... mi?!
Alkudoztam, kilenc, nyolc, de amikor a 

hétezerötszázra is hetet mondott, feladtam. 
Szerkesztővel alkudozni lehet, hogy lehet, 
ha nem költő az illető, de ez meg éppen az. 
Hétezer karakter rengeteg neki.

Nekem meg már alig maradt 5 000.
S hogy ne szaporítsam a fölösleges leüté

sek számát, éppen próbáltam valami rö
vid, ám ugyanakkor bővéres történetecskét 
összehozni a vérszomjas felségről. Nyakig 
kordokumentálósdiban, fogcsikorgatva át
koztam, büdöskurváztam az összepréselt, 
szárazajkú múzsákat, amikor megindult a
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titkos forrás, hogyaszongyahogy Drakula 
sorstárs-állata.

És nem farkas, nem denevér, amint azt 
a felületes, hozzánemértő nyugati barbár
szakértők állítják. Nem, kérem.

Vérfagyasztó huhogásával előőrsként ri- 
asztgatva a tettek helyszínéről az oda nem 
valókat, valószerűtlen külsejének leírásával 
a szavahihető szemtanúk is mocskosszájú 
hazudozókká, mi több, gyanús alakokká vál
takba véres mester tetteinek mesélésekor.

Úgy bizony, ez a valószerűtlen valami, a 
röhejesen gyönyörű, az éjnek évadján daloló 
rézfaszú bagoly huhogott Drakula őfelsége 
előtt és mögött.

Meg az én ablakomban.
-  Buhuhú! Beengedsz, bazeg, vagy 

rámvirrad?! Buhuhú! -  így nekem a Rézfa
szú Bagoly.

A félsztől libabó'rösen, hidegverejtékezve 
ugyan, de beengedtem, mit tehettem volna.

-  Üzenetet hoztam, te búsmagyar, lazulj 
már!

-Nekem... Kitől? -  hülyültem meg telje
sen a lehetetlen helyzetben.

-  Nono, te csak megírod, az üzenet a ma
gyar népnek szól! Hogy mekkora mázlisták 
vagytok... -  mondta és otthonosan bekapta 
a fehéregeremet. -  Bocs, de kicsit éhes va
gyok. Hörcsögöd nincs?

Szóhoz se jutottam, intettem, hogy nincs. 
Szegény Frici, sirattam magamban a Rézfa
szú Bagoly vacsoráját.

-  Akkor adjál szalonnát! Ragadj tollat, pa
pírt, s írjál, tollbamondok. Hagyd a billen
tyűt, nesze itt egy toll! -  nyújtott egyet a sa
játjából.

-  Azt a a tényt, hogy ti, magyarok, átok 
alatt sínylődtök, nem kell bizonyítani, ezért 
tény. S ahol átok van, ott átkozó is. És az ese
tek nagyrészében bűn is. Buhuhuhú, de még 
mekkora! Annyit huhogok, Mátyás király.

Mátyás király?! Buhuhu, buhuhu, az 
egyetlen, az igazságos, a bécsverő Mátyás, a 
Corvinák és egyebek megalkotója, a magyar 
Napkirály. Törökverő Hunyadi János legki
sebb fia, akiről, mondhatnátok, buhuhú, 
hogy román származású volt, na ő az, aki el
követetett egy rút galádságot. Buhú.

Mióta megy nektek rosszul? Mikor volta
tok ti, magyarok, utoljára csúcsközeiben?

Buhuhugye, ki se kell mondani a választ... 
S ha akkor volt jó utoljára, azóta rosszul 
megy, buhuhugye... Huhúhullámvölgy.

-  A hatást megelőzi az ok, nem kell ah
hoz rézfaszú bagoly, hogy kiderüljön a nyil
vánvaló, csak éppen gondolkodni kéne. 
Buhúh!- látott neki a Rézfaszú Bagoly a 
szalonnának, negyedkilós falatokkal.

-  A déli harangszó királyfényes fia uj
jat húzott az éjfél sötét hercegével, azaz, 
magyarán mondva, Mátyás, az Igazságos, 
meg-szegte adott szavát és börtönbe vetette 
Drakulát. Van még? Szalonna? Az egér jobb 
lenne.... Buhú.

Behoztam a másik tábla szalonnát.
-  Huhú, cseresznyefával van füstölve! 

Börtönbe... Drakulát. Nagy virtus, mi... 
Buhuhú, ugye hogy bár maradt volna ez a 
kicsi tett benne a nagy emberben... Hadd 
hallom, mit tudsz róla?

-  Mátyás király volt az, aki....
-  Buhúhu, hagyd békén, nyugodjon, meg

bocsátottunk már rég neki. Drakulát kér
dem, nem a Matyikét.

Drakulából vizsgáztat a Rézfaszú Bagoly!

-  Öööö, Vlad Tepes, Bram Stocker, vér, 
vámpír...

-  Eszed tokja, buhuhú, mint egy ameri
kai Transzilvániában. Buhuhú, mindjárt 
jössz a fokhagymával, meg a karót a vám
pír szívébe, mi?!

-  Keresztet! — tudálékoskodtam ostobán.
-  Háháháhuhú! Hühühülye...- forgat

ta fejét, hasát csapkodva szárnyával -  A szí
vükbe, bühühü... — tátogott azzal a bizonyos 
csőrével. -  No hallám rajzolj nekem egy szí- 
vecskét!

Ha bezsonghat egy rézfaszú bagoly, ak
kor ez bezsongott, állapítottam meg, s raj
zoltam neki egy szívecskét, amilyet a levele
zőlapokra szokás.

És egy segget is!
Segget is neki, mit csináljon az ember egy 

bezsongott rézfaszú bagollyal, éjnek évadján.
-  Most idesüss, huhú! -  böffent, aztán kö

pött. — Ilyen a szív, látod, te meg két segget 
rajzoltál. — s azzal bekapta megint.

A Frici szívét.
-  Keresztet a vámpír szívébe annyi 

mint... -  nézett rám vizsgáztatón.
-  ... karót a vámpír seggébe. S a fokhagy

ma? -  jöttem bele a stréberségbe.
-  Buhuhú, most őszintén, te nem hány

nád el magad? Ha éppen nem fokhagymáz- 
tál be magad is?

-  És a vérszívással mi van?
-  Buhuhú, hát az igaz, a vámpírok csak

ugyan elszívják az ember vérét. Ebből élnek.
-  Drakula is?
Buhú, kibújt a magyar a zsákból, tisztá

ra, mint a Hollós kolléga. Totál bedőltetek 
a szászok rémmeséinek, hallod-e, hanem ők 
jól leszívták, mutatóba se maradt belőlük! 
Kellett nekik vámpírokkal cimborálni... Ve
lük hitették el először a vámpírok azt, hogy 
Drakula vámpír. Buhuú!

-  Szóval nem az?
-  0?! Ő a vámpírok réme, félnek is tőle, 

mint a tüzes karótól, a Karóstól. Ha elkapja 
valamelyiket, annak annyi. Karót kap a seggi- 
be, s szép lassan, míg meg nem hal, mindent 
bevall a többiről. Mert sokan vannak, gyorsan 
szaporodnak, mint a tetvek. Buhuhú, ha nem 
lenne Drakula... Buhú, akkor ti emberek sem. 
És ha annak idején a Mátyásotok nem dugja 
belé a nagy orrát, Drakula komám elintézte 
volna őket, mind egy szálig.

-  Hogyhogy?
-  Buhúhát úgy, hogy ezek 666 éven

te nagygyűlést rendeznek, s olyankor 
vámpírkutyakötelessége mindegyiknek ott 
lenni. S a komám már azt is tudta hogy hol... 
Hát ezért átkozott meg titeket magyarokat 
Drakula, mert megakadályoztátok küldeté
se teljesítésében, bazeg! Buhuhú! 555 és fél 
évre, azaz 6666 hónapra. Huhuhú, erőst ke
mény átkot mondott, senki más nem élt túl 
még egy ilyet, csak ti! -  huhogta elismerően. 
-  Már nem sok van hátra, bírjátok ki, ezt üze
ni komám Drakula, merthogy az átkot még 
maga az átkozó sem tudja feloldani, ha ilyen, 
mint amilyet reátok mondott. És megsúgom 
neked, megpróbálta, bár tudta, hogy lehetet
len, még Trianon előtt, buhúbizony. Hanem 
azért ti is hibásak vagytok, hallod-e... -  kö
pött megint. -  Nesze, itt az egered.

Tényleg Frici volt, összevisszagörbült szőr
szálakkal, nyálasán, tántorogva, kábultan.

-  Vigyázz, hogy írod meg, nehogy ne 
higgyék el! Amennyire neki vagytok 
búhuhúsulva, képesek vagytok átkozottak
nak maradni átok után is... Pedig milyen 
finom szalonnátok van! Szervusz bádó, én 
elmenek! -  búcsúzott el tőlem a Rézfaszú Ba
goly és huhogva nekilendült az éjszakának.

Buhuhh, buhúhú!
Én pedig kiszámítottam, hogy mikor lesz 

a Drakula Átkának Vége Év. Es beleírtam 
a címbe, annyit tán elolvas az is, aki nem 
hisz az átok végében.

Corpus delictim a Rézfaszú Bagoly tolla, 
meg is mutathatom, azóta csak azzal írok, 
azaz ezzel, amivel most, hatszázhatvanhat 
leütéssel többet a rendeltnél.
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Értelm iségi szerepkatalógus 
Szilágyi Domokos műveiben
Milyen értelmiségi figurák, és milyen 

szerepekben bukkannak fel Szilágyi Do
mokos életművében? A problémafelvetés 
elsősorban azért fontos számomra, mert 
annak a Szilágyi Domokos-képnek a ki
alakulása érdekel, amelyik az előkerült 
dokumentumok alapján feltételezhető' 
ügynök-üggyel megbomlik. Kissé leegy
szerűsítve a kérdést, a következőképpen 
fogalmazható meg: vajon miből alakul/ 
alakult ki az a Szilágyi Domokos-imázs, 
amelyik nem fért össze a kollaboráns képé
vel? A művek is alakították a képet, vagy 
csak a személy maga? Azokkal együtt per
sze, akik a személyről szóló történeteket 
az utókorra hagyományozzák...

Szilágyi Domokos 1967-ben, Történetek 
húsz éven felülieknek címmel megjelente
tett egy prózakötetet. Az értelmiségi sze- 
repmodellek a kötet elbeszéléseiben, kar- 
colataiban tematikusán is követhetőek. 
A verseiben (amelyek nyilván ismerteb
bek, mint prózája), a megjelenített szere
pek kevésbé elválaszthatóak a megszóla
lásmódtól.

A preferált értelmiségi attitűdöt kiin
dulásképpen két példa alapján kívánom 
bemutatni. Az egyik a gyermekekhez va
ló viszonnyal összefüggésben teremti meg 
ezt az attitűdöt. Szilágyi István visszaem
lékezése szerint: „az ún. nagy szellemek 
körében kínálkozó »olümposzi csevelyek« 
alkalmait is kerülte; néha viszont szíve
sen ottfeledkezett valamelyikünk két-há- 
romesztendős kisgyereke mellett a szoba 
közepén a szőnyegen”.1 Az itt leírthoz ha
sonlójelenettel a Szilágyi Domokos-próza- 
kötetben is találkozunk: éppen egy ilyen
nel indul a kötet: „A fiatalember kézen 
fogta a két gyereket, és lement velük a 
kertbe. A kert egyik sarkában volt a ház: 
leterített pokróc; körülötte földbe tűzdelt 
vesszők jelképezték a falat, elöl pedig, 
két vessző között egy nagyobb rés: az aj
tó. A fiatalember lefeküdt a házban, lábát 
kinyújtotta az ajtón. A gyerekek leültek 
mellé.” {Veréb, 5. o.).

A másik példa egy Székely János-cikk- 
re válaszoló vitairatból való. Székely Já
nos a beat-nemzedék koncepcióját támad
ta az Üvöltés című antológia alapján. 
Szilágyi Domokos egyrészt a beat-nem- 
zedék (és lényegében a hippi-ideológia) 
védelmében szólal meg, másrészt a Szé
kely-szöveg érvrendszerének ellentmon
dásosságára figyelmeztet. Székely gon
dolatmenetének összefoglalása után a 
centrum-periféria logika problematikus- 
ságát ugratja ki: „Végső soron: az antológi
ában »egy periferikus társadalmi képződ
mény ábrázolja önmagát«. Kár, hogy nem 
derül ki: a) kikből áll a periferikus társa
dalmi képződmény; b) kikből áll a közpon
ti társadalmi képződmény; c) az-e a baj, 
hogy ez a periferikus társadalmi képződ
mény önmagát ábrázolja; vagy pedig d) 
az-e a baj, hogy e periferikus társadal
mi képződmény nem központi társadalmi 
képződmény(eke)t ábrázol.”2 Ugyanebben

az írásban, amely eredetileg 1968-ban 
jelent meg az Előre című napilapban, a 
kábítószerfogyasztással kapcsolatban is 
leíródik egy meredek mondat: „Hogy a 
beatnikek munkakerülők? Lehet. Civil
ben. De hogy 1-2-3-4 könyv megírása 
nem nevezhető éppen munkakerülésnek 
-  azt Székely János is tudja. Marihuánát 
szívnak? Persze. De miért nem szívok én 
marihuánát? Mert Bukarestben nem le
het kapni. New Yorkban lehet. Ez is meg- 
gondolkoztató ”3

Mindkét példából egy nonkonformista 
attitűd bontakozik ki: annak megítélésé
ben, hogy mi a „centrum”, Szilágyi Domo
kos különvéleményt képvisel. Különösen 
a Székely János-írás érvrendszerének 
szétszedéséből látható, ahogy valójában a 
centrális pozíció relativizálhatóságának 
problémáját veti fel egy konkrét ügy kap
csán. Ne döntse el valaki „hatalmi” pozí
cióból — látszik mondani a Szilágyi-szö
veg —, hogy mi tekintendő centrális, és 
mi periferikus (vagyis a Székely-szöveg 
logikája szerint érdektelen) témának és 
életformának. Ugyanennek a logikának 
feleltethető meg, ahogy az „olümposzi cse- 
vely” és a gyerekek játéka közül a számá
ra „centrális” viselkedés mellett dönt. Az 
értékek hierarchiája ebben a kontextus
ban spontán, nem előre megszabott, kö
zösségi opciók szerint alakul ki.

Tágítva a vizsgálódás körét, érdemes 
ezt a viszonyulást egyfajta generációs tu
datra vagy legalábbis csoporttudatra vo
natkoztatni. A periféria problémájának 
és a periféria látásmódjának megfeleltet
hető talán egy beszédmód is, amely nem 
hierarchikus abban az értelemben, hogy 
a beszélő „felülről”, kiemelt pozícióból szó
lalna meg. Szilágyi Domokos nemzedéke 
számára ez fontos önmeghatározási szem
pont: végső soron egy értelmiségi szerep 
körvonalazása, amely nem kíván saját 
beszéde számára kiemelt státust, legfel
jebb a megszólalás reflexiós szintje alap
ján különíthető el más beszédformáktól. 
Egy Hervay Gizellával folytatott beszélge
tésben Huszár Sándor azt veti fel, hogy 
a Hervay, Szilágyi Domokos, Lászlóffy 
Aladár csoportja másképpen viszonyul 
a „nagy kérdésekhez”, mint a náluk idő
sebb generáció. Hervay Gizella elfogadja 
ezt a megkülönböztetést, és különféle be
szédformáknak felelteti meg a lehetséges 
értelmiségi attitűdöket: „ma is az vagy, 
aki voltál: világmegváltó. [- mondja 
Hervay Huszárnak.] Nézd: Szász Jánosék 
szónokoltak, ti prédikáltatok. Mi beszélni 
akarunk. A világmegváltás nekünk póz. 
Mi megérteni akarjuk a világot. Ez nem 
kevesebb. Ti közéleti életet éltetek, mi él
tük a köz életét. Ti eszmékhez akartatok 
hűségesek lenni, mi az élethez. Ezért va
gyunk mégis két nemzedék.”4 A beszéd, a 
szónoklat és a prédikáció más-más szere
peket feltételez a beszélő részéről.

A költői szerep kiemeltségét olyan gesz
tusokkal rombolta Szilágyi Domokos a

kortársi beszámolók alapján, amelyek 
az említett „beszéd”-modalitást hangsú
lyozták a szónoklatéhoz képest. Vissza
emlékező írásában Hervay Gizella arról 
beszél, hogy Szilágyi zsigerből utasítot
ta el az előítéleteket, közhelyeket, meg
merevedett dogmákat. Időnként strandpa
pucsban jelent meg olyan helyeken, ahol 
mások cipőben jártak, a rádió egyik évfor
dulós ünnepségén pedig A tücsök és a han
gya című versét mondta el.6 Ebben a tü
csök segélyért folyamodik a főhangyához, 
amikor télen már nem talál magának 
egyéb ennivalót. A főhangya reakciója a 
költészetre irányuló hatalmi elvárást mu
tatja meg, illetve azt a jellegzetes szótárt 
is, amely a hatalmi pozíció jelölője:

-  Kétségtelen, az ön éneke kell!
Ön azért dalos, mert ön énekel,
s ön azért énekel, mert ön dalos,
ön egy lelki műbútor-asztalos,
s működik a felül-
építményen belül,
egyszóval: tükröz,
hozzáadja a valóságot a betűkhöz.
Mint látja, én önt meg próbálom 
érteni -  nos, kérvényét approbálom.

A hangya a maga sajátos módján tehát 
része a hatalmi rendszernek. Ennek az 
önironikus szövegnek az elhangzása vi
szont egy formális, ünnepélyes közegben 
kétségkívül a megértés szólama mondjuk 
egy szónoklaté hoz képest.

Általánosabban tehát azt lehetne 
mondani, igazából nem az értelmiségi 
szerepek „ábrázolása” által hangsúlyos 
Szilágyi Domokos nonkonformizmusa, 
hanem magában a beszédmódban képző
dik meg az értelmiségi szerep. Abban a 
hangnemben, amely egy szerephez, egy 
figurához rendelődik. Ez a hangnem te
hát az iróniáé -  amely olykor tragikus 
irónia (ahogy Cs. Gyímesi Éva hangsú
lyozza Szilágyi-értelmezéseiben, különö
sen az Alom és értelemben),6 olykor egysze
rűen felszabadult, játékos irónia. (Mint a 
Történetek húsz éven felülieknek kis szö
vegeiben, a Liánéban, vagy Az szépséges 
Arzéna... című írásban például.)

Szilágyi Domokos iróniájában ott rejlik 
a felülemelkedés lehetősége, de főképpen 
a távolításé, a reflexióé. Ez az irónia pedig 
nem csupán verseiben és prózájában nyil
vánul meg, hanem esszéiben is. Az aláb
bi, Walt Whitman legszebb verseinek elő
szavából vett idézet azért is érdekes, mert 
egy kiemelkedő értelmiségit (Einsteint) 
egy ironikus mondatával jellemez, össze
kapcsolva mintegy Whitman és Einstein 
kortársak általi, külsődleges megítélését: 
„1882. március 1-jén Massachusets állam 
igazságügyminiszterének utasítására az 
államügyész »indítványozta« a kiadónak, 
hogy szüntesse be a könyv forgalmazását 
az »erkölcstelen irodalmat« tiltó törvény 
alapján. (A följelentés a New England- 
i Erkölcstelenség Ellen Küzdő Társaság
tól érkezett. -  Rómát is a capitoliumi li
bák mentették meg -  mondotta Einstein, 
jó fél évszázaddal később, midőn egy ame
rikai nőegylet tagjai tüntető felvonulá
son tiltakoztak egyik előadása ellen.)”7 
Ennek az attitűdnek az önironikus, sze-

> > > > >  folytatás a 12. oldalon
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» » >  folytatás a 11. oldalról 
repet is látni engedő variánsaként olvas
ható például a Bolyai János Vásárhelyütt 
zárlata: „Mi több -  nem emelek kalapot 
a sarki mészáros előtt.” Itt a gesztusnak, 
amellett, hogy nem veszi figyelembe az el
várásokat, nem túl nagy a tétje sem. Épp 
ezért villan meg benne egy pillanatra az 
önmagukra mint „nagy” emberekre tekin- 
tőknek az olykor tapasztalható kisszerű- 
sége.

A Történetek húsz éven felülieknek kis
prózáiban és rövid színjátékaiban Szi
lágyi többnyire afféle „nemzedéki” prob
lémaérzékenységet mutat: a felbukkanó 
értelmiségi figurák jórészt fiatalok, pá
lyakezdők. Megjelenik itt is, elsősorban 
az Ót tojás és az Ilonka című elbeszélések
ben az a nagy téma, amelyik majd Mózes 
Attila Egyidejűségek című 
kisregé-nyében lesz talán 
a legemlékezetesebb: a fia
tal értelmiségi idegen/falu- 
si környezetbe kerüléséről 
van szó. (Ez egyébként az 
ekkortájt írt Üllő, dobszó, 
harang című Szilágyi Ist- 
ván-regényben is központi 
probléma.) Az első Forrás
nemzedék pályakezdése
kor, Bálint Tibor, Szilágyi 
István, Pusztai János no- 
vellásköteteiben gyakran 
tűnt fel a régi és az új vi
lág szembeállítása -  ezek 
többnyire egy-egy öreg, il
letve fiatal szereplő sze
mélyébe sűrűsödtek. Az 
értéket nyilván az új képvi
selte ebben a világképben, 
ami azt is jelentette, hogy 
a régi világnak, tehát az 
öregeknek kellett az újtól, 
vagyis a fiataloktól tanul
nia. Tanulságos, ahogy 
ez a viszonyrendszer fino
man felülíródik az Öt to
jás című elbeszélésben. A 
fiatal, falun dolgozó orvos
nő nem fogad el a betege
itől ajándékot. Egy öreg
asszonyhoz járva (igazából 
beszélgetni, nem is annyi
ra kezelni őt) be kell lát
nia, hogy a rögzült szoká
sok megváltoztatásában 
van valami fölösleges, ér
telmetlen és kilátástalan.
A történet vége, hogy elfo
gadja az öregasszony által neki kínált öt 
tojást. A történetet értelmezhetjük úgy, 
mint amelyben az „új” értelmiségi belát
ja, hogy a „régivel” való emberi kommuni
káció fontosabb, mint a mindenáron való 
megváltoztatás igénye.

A másik történet, az Ilonka szerkeszté
si bravúrja, hogy a falun élő értelmiség 
napjait két perspektíva, két szövegműfaj 
felől mutatja meg: az egyik a tipikus ter
melési riport szemléletmódját, szóhasz
nálatát követi (később Parti Nagy Lajos 
írásai imitálták hasonló módon a naiv, di
lettáns beszédmódot): „A mérnök fiatal 
ember, férfias arcán kirajzolódnak a vo
nások. Szeretettel sétál föl és alá a sző
lőbokrok közt, ahol kollektivisták sürög-

nek. (...) — Három éve dolgozom a munka 
mezején. A főiskoláról egyenesen idejöt
tem. Sámi elvtárs -  szól az egyik dolgo
zónak - , azt a vadhajtást legyen szíves le
metszeni. Szeretem itt. Most fejeztük be 
a vadonatúj székházunkat, és nemsoká
ra fölhúzódik az istálló szintén.” (Ilonka) 
A másik perspektíva közelről, a bensősé
ges barát szemszögéből láttatja ugyanezt 
a falun dolgozó mérnököt -  párbeszédek, 
magánlevelek megnyilatkozásait is meg
mutatva. A kétféle szöveg egymásmellet- 
tisége parodisztikus hatást kelt, bár a 
történet „bensőséges” rétege egyébként 
nagyon is komoly: szerelmi ügy.

Érdemes még megemlíteni azt a kis 
szöveget is, amely akár a reál értelmi
ség és humán értelmiség perszonálunió- 
jának travesztiájaként is felfogható. Az 
Archimédész című szövegben ugyanis a

nagy karriert befutott fizikai törvény 
felfedezője verset írni ül be a kádba. Mi
után több versformát végigpróbál, létre
jön végül a végső poéma, amely az ismert 
módon kezdődik: „Minden vízbe mártott 
test,/kisangyalom”. Látható, Szilágyi Do
mokos iróniája nem mindig tragikus, játé
kai nem mindig komorodnak „holt-súlyos
sá”. Kockázat nélkül állítható, hogy Bajor 
Andor mellett, mintegy mellékesen, ő a 
korabeli erdélyi magyar irodalom legje
lentősebb parodistája.

A fenti példákat összegezve az is meg
figyelhető még, hogy Szilágyi Domokos
ban működik egyfajta felvilágosodás
eszmény, ha nem a szónok pozíciójából 
történik is a „felvilágosítás”. Szilágyi

gyakran a tudatlanság, a sznobizmus iro
nizálásához fordul inkább. Tartózkodni 
próbál az indulatos, szenvedélyes fellépés
től. Ezt többek között T. S. Eliot váloga
táskötetéhez írt jegyzeteiből is kiolvas
hatjuk, áttételesen: „Igaz, a líra szó nem 
a legszerencsésebb: Eliot eszménye a sze
mélytelen, tárgyias költészet — szemben 
a csupa-indulat, csupa-ideg, szenvedé
lyes magatartással, amely a hozzánk kö
zelebb eső tájakon honos.”8 Nem nehéz ki
olvasni ebből a mondatból, hogy melyik 
koncepció áll hozzá közelebb.

Tovább gyarapíthatnám a példákat, de 
talán ezek alapján is megfogalmazható 
már valamiféle konklúzió. Az az imázs, 
amelyik Szilágyi Domokosról kialakult 
az elmúlt évtizedekben, a saját művekben 
konstruált szerepekkel és a róla konstru
ált képpel is egybevág. A tipikus szerep- 
modell szövegeiben az (ön)ironikus töp- 
rengőé, akitől a modernizáló/felvilágosító 
szakemberi szerep sem idegen. Életmű
vében a hatvanas évek második felétől 
egyértelműen követhető a nonkonformiz- 
mus, a parodisztikus műfajok, a kis törté
netek felé történő elmozdulás.

A verseiben felbukkanó szerepkataló
gusban főként művészek szerepelnek, 
ezek figurája pedig leggyakrabban a 
megszólalás módja alapján rekonstruál
ható pontosan. Prózájában nem csupán 
művészek tűnnek fel, viszont hangsú
lyosan generációs élmények felé fordul: 
fiatal értelmiségiek problémáira össz
pontosít. (Tudjuk természetesen azt is, 
hogy nem zárult be a nemzedéki élmény
körbe: az Öregek könyve egyértelmű re
meklés.)

Szilágyi Domokos hatalommal való 
együttműködésének „feldolgozását” a fen
tebb körvonalazott szerepmodellek hang
súlyossága is nehezíti. Nem könnyű össze
egyeztetni ezt a képet azzal a ténnyel, 
hogy ugyanez az ember — nem tudjuk, 
pontosan milyen körülmények között -  
ügynökjelentéseket is írt. Alighanem to
vábbi részleteknek, iratoknak kell fel
bukkanniuk a levéltárakból ahhoz, hogy 
az egész történet megértésére valóban le
gyen esély.
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D E M É N Y  P É T E R

Miért Kolumbusz?
Magány és színvonal összefüggései 
Szilágyi Domokos költészetében

pédiája című óriáspoémában láto ttHölgyeim és uraim , a magány film 
jé t forgatom le Önök előtt, azét a m a
gányét, amely Szilágyi Domokos költé
szetében végig jelen van és többször is 
igencsak jelentős verseknek a motor
ja. Ilyen versek a ta lán  1974-ben író
dott W hitman-változatok is, amelye
ken Szilágyi és Palocsay Zsigmond 
dolgozott száz évvel az eredeti után, 
s amelyek címe: Kolumbusz imája. 
Azért használtam  a „talán” szót, m ert 
a kötetekben a keltezés u tán  kérdőjel 
következik -  nos, szeretném, ha  ezt 
a kérdőjelet odaképzelnék az 
előadásom fölé is, hiszen nem 
jó tú lzo ttan  m agabiztosnak 
és egyértelm űnek lenni, főleg 
akkor nem, ha  költészetről be
szélünk.

Ha modellszerűen gondolko
dunk, két típusú magányról 
beszélhetünk. Az egyik az, 
amely ta lán  az 1958-ban szüle
te tt  .Búcsúban jelenik meg elő
ször. „Kicsit ijedten integettél,
/ m int ak it veszély fenyeget, / 
s ott m aradtam , hogy hiányod
ban / fölfedezhessem lénye
ged.”, és más-más módon, de 
ide tartozik  a Halál árnyéka. 
Rekviem  (1960), a Viszonylag 
(az 1965-ös Szerelmek táncá
ból), vagy a Garabonciás is (a 
hasonló című, 1967-es kötet
ből). Mindössze néhány idéze
te t szeretnék felhozni érvelé
sem alátám asztására: „vonító 
vonatok vonszolják vérző tes
tem et / vérző testünket / orszá
gok vérző testén  át.” (Halál ár
nyéka. Rekviem)', Viszonylag  
boldog lehetek, / hogy törődhe
tem  veletek... (Viszonylag); „ó 
szülém lelkem valahol mindig 
nappal van” (Garabonciás).
Olyan példák ezek, amelyek 
azt bizonyítják, e versek be
szélője (minden halál, viszony
lagosság és űzöttség ellené
re) bízik a közösségben, bízik 
abban, hogy a közösségen belül tud  
tenni a közösségért, abban, hogy tud  
hatni a közösségre; és van mellette va
laki, aki feltétel nélkül elfogadja őt. A 
többes szám nem értetlen, ellenséges 
vagy egyenesen kirekesztő, a szörnyű 
múlt vállalható és feldolgozható.

Ez az érzés azonban később meg
változik. A Don Quijote szerenádjá
ban olvashatjuk (nem mellékesen: az 
1967-es Emeletek avagy a láz enciklo-

napvilágot, annak  része, s m indannyi
an  tudjuk, a láz belülről m ardossa 
az embert): „...aki a szélmalommal / 
küzdött s m egveretett”. Nem állítom, 
hogy ez a m ásik típusú m agány első 
megjelenése, de kétségtelenül h a tá 
sosan fogalmazza meg azt. Ha a fen
ti kijelentések tükrében olvassuk, 
ak ár azt is m ondhatnánk, a kiábrán
dulás bejelentése ez, annak  bevallása, 
hogy a közösséget illető minden illú
zió csalókának, ham isnak  bizonyult.

Ennek a vallom ásnak a holdudvará
ba sorolhatjuk például a Haláltánc- 
szvitet  (Búcsú a trópusoktól, 1969), a 
Bartók Amerikábant  (Sajtóértekezlet, 
1972), a Pogány zsoltárokat (Felezőidő, 
1974), az Öregek könyvét (1976), a posz
tum usz Apokrif Vörösmarty-kézirat 
1850-bői című költeményt és a Törpe 
eclogát (Tengerparti lakodalom, 1978), 
nem szólva a megrázó s ez idő szerint 
a költő utolsó műveként számon ta r 
to tt Megvert az Istenről (1976. augusz

tus). Ism ét néhány idézet: „a vádlott 
nem rokonom a vádló / nem rokonom 
/ nem rokonom az áldozat sem tanús
kodom.” (Haláltánc-szvit); „Aki alkot, 
visszafele nem tud lépni -  / s ha  m ár 
kinőtt minden ruhá t, / meztelenül bor- 
zong a végtelen partján , / míg fölzár
kózik mögé a világ.” (Bartók Am eriká
ban)', „Veled vagy nélküled haladna / 
a szekér -  egyre megy, / hogy hegyre 
völgy, vagy völgyre hegy, / hogy föld 
suvad, hogy szakad ég: / ez is, az is 
csak szakadék.” (.Apokrif Vörösmarty- 
kézirat...) A m agány mély, k iú tta lan , 
életfogytiglani; a beszélő nem remél
het m egértést a többiektől.

Ehhez a vonulathoz tartozik  a Ko
lumbusz imája két változata is, amely
nek Mentség és magyarázat című be
vezetőjét érdemes teljes egészében 
idézni: „»1863 januárjában  W hitm ant 
szélütés éri; bal karja  és lába meg

bénul... Betegségénél ta lán  
még nagyobb csapást jelen
te tt anyjának 1873-ban be
következett ha lála ... Lelki 
nemessége ezekben a súlyos 
években új oldaláról m utat
kozik meg. 1874 közepén állá
sát is elveszti, amelyet bénu
lása óta helyettessel töltött 
be.

Első életrajzírója szerint 
négy éven keresztül á llan 
dóan szembe kellett néznie 
a halállal, a vissza-visszaté- 
rő kínos szenvedéssel, a sze
génységgel, m ialatt a nagy- 
közönség megvetéssel vagy 
közömbösen fordította el tőle 
arcát... A legmagasabbren- 
dű egyéni hősiességről te tt 
tanúságot -  teszi hozzá Dr. 
Burcke, az orvos és jó barát.«

»E katasztrófák ha tása  
a la tt írja  meg egyik legmeg
rázóbb költeményét, a Kolum
busz imáját, amely hangula
tában  és eszmei ta rta lm ában  
csak a vak Milton híres szo
nettjével és Sámsonjával ha
sonlítható össze. A hajótörött 
Kolumbusz sorsában saját, 
félbeszakadt költői pályáját, 
reményeinek m eghiúsulását 
énekli meg -  de a költemény
ből rendíthetetlen optimiz
mus, a befejezetlen életmű 
biztos tu da ta  és a halállal va

ló megbékélés sugárzik« -  írja Szenczi 
Miklós.

Ezt a W hitm an-verset fordítottuk 
le, illetőleg írtu n k  rá  változatokat. A 
vállalkozás sikeréről döntsön az olva
só.”

A W hitm an-párhuzam  tovább á r
nyalja Szilágyi Domokos „második 
típusú m agányát”: ő nem an n ak  a 
pszeudotranszilvanista hitnek a költő-
» > »  folytatás a 14. oldalon
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» > »  folytatás a 13. oldalról 
je, mely szerint minden szenvedő em
ber és közösség természetesen és feltét
lenül é rtéket terem t (vö. kagylóban a 
gyöngy, súly a la tt a pálma), sokkal in
kább arról, hogy a szenvedést ta rtá - 
sosan vagy ta r tá s  nélkül egyaránt le
het tű rn i, és ezeknek a verseknek a 
beszélője szeretné, ha  az első változat 
kegyelmében részesülhetne. Szilágyi
nál egyébként nemhogy „rendíthetet
len optimizmus”, hanem  Isten sincs; 
m int Cs. Gyímesi Éva írja a műről: 
„Jóllehet külsőleg imaformája van, 
ez a vers nem a h it párbeszéde vala
mely személyes Istennel, hanem  a rá 
ció tusakodása ellenfelével, ak it saját 
korlátáink tudatából alkotott és 
akkor rombol le, am ikor akar. 
Szilágyi Domokos istene tehát 
nem más, m int fikció, egy eleve 
fiktívként tételezett végső é rte 
lem...”2 Semmilyen vigaszt nem 
rem élhetünk.

Az előadásom címében emlí
te tt „színvonal” tehát legalább 
annyira emberi, m int amennyi
re alkotói -  a jelentős művész 
vagy felfedező jelentős ember is, 
olyan ember, aki szembeszáll 
az élettel. Ha végiggondoljuk 
Szilágyi Domokos „listáját” (az 
1969-es Kortársunk, Arany Já 
nosban és több verse mottója
ként Babits, Jónás próféta, B ar
tók, Bolyai János, W hitman, 
Kolumbusz, Radnóti stb.), akkor 
el kell fogadnunk ezt az állítást, 
azzal a kiegészítéssel, hogy ezek 
az emblematikus személyiségek 
lírájában nyilván úgy jelennek 
meg, ahogy a költő lá tta  őket.

Érdemes szemügyre venni 
Palocsay Zsigmond változata
it. Az ő Kolumbuszának Iste
nével kapcsolatban nem m erül
nek fel kétségek, s így magánya 
is más. „...topogj, tapogass, / 
nézz meg engem” -  mondja a 
hajós, s a szöveg a továbbiak
ban a „testem hajója” metafo
rá t működteti: „Testem hajóján 
kajla az árboc, / testem  hajóján 
kapca-fityula / minden vitor
la ...” A későbbiekben kiderül: 
„...bicskát fen sokélű tek in tettel / to r
komra minden emberem...” Két meg
jegyzés kívánkozik ide. Egyrészt: Szil
ágyi változataiban a tengerész és az 
Ur nincsenek olyan viszonyban, hogy 
egyik a m ásikat megérinthetné. Más
részt: Palocsaynál az ezoterikus kife
jezések (kapca-fityula, tömítőkóc stb.) 
rést ütnek az egzisztenciális, m inden
kire egyformán leselkedő egzisztenci
ális m agány falán. Palocsay Kolumbu
sza szakszerűbb -  éppen azért kerül 
közelebb a reményhez, m ert hisz a 
mesterségében.

Érdekes, hogy 1974-es kötetében, 
A következő ütközetben Lászlóffy Ala
dár is közöl egy Kolumbuszról szóló 
verset, amely azonban m ár a címé-
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ben a közösséget hangsúlyozza: Ko- 
lumbuszok. A mű beszédhelyzete is 
alapvetően különbözik a korábban 
elemzettektől, hiszen ez a szöveg az 
idő folyamatáról, elődökről és utó
dokról, a szóról m int az emberek kö
zötti -  lehetséges, megvalósítható -  
kommunikáció eszközéről beszél: 
„mennek a h írek  haza, napkeletre”.

Mindezt azért ta rto ttam  fontosnak 
elmondani, hogy jelezzem, mennyire 
másképpen lehet viszonyulni ugyan
ahhoz a helyzethez, történethez, alak
hoz, motívumhoz -  ami persze logikus, 
hiszen egymástól radikálisan különbö
ző költői világokba lépünk be, mégsem 
á rt hangsúlyozni. Ugyanezt figyelhet

jük  meg a m ára klasszikus költők ese
tében. Ady magányában a gőgnek és a 
m agam utogatásnak legalább akkora a 
szerepe, m int a meg-nem-értettség mi
atti fájdalomnak, gondoljunk például 
a Sem utódja, sem boldog őse...vagy az 
Északi ember vagyok című versre. Gon
dolom, Szilágyi Domokost éppen ez a 
gőg és ez a színpadiasság irritá lha tta  
annyira Ady alakjában.

Talán József A ttila az, akivel a leg
több joggal lehetne rokonítani. Em lí
te tt Arany-monográfiájában az (íme, 
hát megleltem hazámat...) záró sza
kaszát hozza fel annak  bizonyítására, 
hogy ha nem gyakoroljuk, hanem  él
jük  a költészetet (!), „a legegyszerűbb 
fogalmazás a legtöményebb művésze

te t közvetíti.”3 És m indketten, József 
A ttila és Szilágyi Domokos is, úgy él
ték, hogy haln iuk  kellett...

Végül két irányba szeretnék ajtót 
vagy inkább kisablakot nyitni. Az 
egyik irány a filozófia. A Sziszüphosz 
mítoszában Camus azt mondja: „Csakis 
a fóldhözragadtság és a költőiség egyen
súlya teszi lehetővé, hogy az érzelem 
tisztánlátással párosuljon.” És azért 
kell tisztán látnunk, hogy megértsük: 
„Csak egyetlen igazán komoly filozófiai 
kérdés van: az öngyilkosság.”1

A m ásik a pszichológia. Joachim 
Gneistnek a border-line-szindrómá- 
ról szóló kötetében olvastam egy páci
ens követelődző könyörgését és a hoz

zá fűzött m agyarázatot: „Ne 
jöjjenek közel hozzám! Köz
ben a tekintete  valósággal szí
vott magához.”5 A folyamatos 
határon-levés tipikus monda
ta  ez: szeretnék belül lenni, de 
nem tudok, és ezért úgy teszek, 
m intha nem is akarnék. Tanul
m ányában Cserne István amel
le tt érvel, hogy József A ttila 
borderline-szindrómában szen
vedett,6 s azt hiszem, egy szak
értő  Szilágyi Domokos eseté
ben is k im uta thatná  e lelki kór 
jellemzőit.

M indezt azért szerettem  vol
na elmondani, hogy világossá 
váljék: szívesebben hiszek a 
belső okoknak, m int a külsők
nek; szívesebben hiszek Szil
ágyi Domokos sorsában, m int 
végzetében. Amivel nem azt 
sugallom, hogy belül a besúgó 
életére vágyott vagy készült; 
meggyőződésem viszont, hogy 
a  magány tap asz ta la tá ra  na 
gyon is „készen volt”, és am i 
tö rtén t, ha  tö rtén t, az „csak” 
m élyítette a m agányát és siet
te tte  a tragédiát. A sarkos kije
lentésekkel („nem besúgó”, „be
súgó”) sem m ire sem m együnk, 
bár term észetesen m egkerül
nünk sem szabad a problémát. 
A rra  kérem  Önöket, a képzele
tü k  és a kombinatív képessé
geik segítségével te rítsék  rá  
az előbb leforgatott m agány
film et az információk rácsára. 

H átha  kiderül valam i; h á th a  m egér
tü n k  valam it.

Jegyzetek
2 Cs. Gyímesi Éva: Alom és értelem. Szilágyi 

Domokos lírai létértelmezése. Kriterion, Buka
rest, 1990, 76.

3 Szilágyi Domokos: Kortársunk, Arany János. 
Polis, Kolozsvár, 2004, 121.

4 Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. = 
Uő.: A pestis. Sziszüphosz mítosza. Európa, Buda
pest, 1992, 283.

6 Joachim Gneist: Szerető' gyűlölség. A 
borderline-szindróma. Európa, Budapest, 1999, 
11 .

6 Cserne István: Mitológia és diagnosztika. Jó
zsef Attila kórképe. Holmi, 1990/6.
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PETRIK E M ESE

Az önértékelés játéktere
(folytatás előző számunkból)

I. ÉJIMÁDÓ
KJ -  — - u u  u u  u

Leplét bár váltva öltse, vesse: 
u - u - u  - - u u
Az én világom nincs már messze. 
U - U - U -  -  -  u
Az én világom el fog jönni: 

u - u -  u - u  -  u 
Hajnaltalan csodás világ lesz, 
u -  -  -  u - u - u  
Az éj sohsem fog elköszönni... 
u - u -  - - -  - u
Egére nem lesz csillag hintve,
-  u  -  -  -  -  u -  u

Én leszek minden gyöngye, kincse,
-  u -  - u u u - u  

Én leszek célja, üdve, átka

És mégis ez lesz legjobb, legszebb:
-  - u -------- --------- u - u

Minden világoknak világa...
- -  -  -  — — u  — u

Akkor már nem lesz semmi múltam,
---------u  -  -  - U  - u

Feltámadok, bár el se múltam, 
u  -  u u  -  - u - u  

Reménykedem, bár mit se várok,

Elzúghatnak mögöttem békén
u  -  u  -  u  -  u  - u  

A többi napderüs világok...
-  - u  -  -  u u - u

Nem törtetek célra, titokra,
-  -  — — u  -  u -  u

Nem lesz szükségem asszonyokra,
-  U U U U U U - -  

Nem keresem, aki megértett,
-  u u u  -  u u - u

Én leszek a szent különélet, 
u u  -  -  -  -  u -  u

A hazug fények megvetője,
u -  u ----------------------- u ---------

A nagy sötétség, szent sötétség 
u u -  - u  u u - u  

Tapadó, bárgyú szeretője.
u  — — -  -  — u — -

Köröttem nem lesz semmi kétség,

Csak nagy sötétség, szent sötétség...
u - u - u  -  u  -  u  

.. .Az éjszakában állva, fázva
-------- u - u  -  u -  u

Várlak, szerelmetes világom,
-  - u -------- - u - u

Minden világoknak világa...

I I
-  -  - u u - u - u

...Fény ad színt a darabka kőnek,
-  -  -  -  u -  u -  u

Fény ad színt minden agyvelőnek.

u  — u  — — -  u -

A fény teremtett, fény teremt 
u -  -  -  -  -  u -

Fejet zsibbasztó végtelent
u - u  - -  - u ---------

S egyetlen egy kis, balga órát, 
u  -  -  — — u  u  — —

Amelyben nyíló tubarózsák 
u  - u - u  u u  -  

Vad illatába olvadunk...
u  — — --------- -  u -
A fénytől élünk s fény vagyunk...

-  u u -  u u u  -  -

...Hejh, temető! Valamikor még 
- U - -  -  u - u

volt a lelkem, fény az álma 
- u  -  u -  u - u —

S íme, most a nagy világosság 
u  -  u - u - u - u  

Kerget belé az éjszakába...
-- ------------------ - u -  u - u

...Légy áldott, legvalóbb legenda 
u  -  -  -  -  - u u

S a szent fény, mely most visszahoz;
u  u u u — — u ---------

Az...az! A sötét volt az első,
-  - U -  -  -  u u

Fényt sohse látott szent káosz, 
u  -  -  u --------u u -

A nincs volt az első igazság,
U - - U - U -

Önmagátszülte szent erény, 
u u u  -  u  —  - u  

A tagadás az első isten 
- - U - -  -  u -

S első hazugság volt a fény.
-  -  -  -  - -  U -  u

Színben pompázik, hazug álmok,
-- --------------- --------- --- - u - u

Gyötrődő gondok gondozója,
- - - u - u  -  -

Hogy káprázón agyamba szállott: 
- - U -  -  u u - u

Elkárhozás volt az az óra... 
u - u  -  -  -  u -  -

Azóta nincs már semmi új fény,
-  --------- -  — u u u

Nem érzek semmi meleget,
— — u u u  - u - u  

Sóvárgom a nagy éjszakákba,
- u  u  -  u  - u u  

Várom a barna felleget,
— — u  — — -  -  -  u

Múltát a színnek, fénynek, vágynak, 
u  — — u  u  - u - u  

Borultát a nagy éjszakának...

I I I .
-  - u - u - u

Hullj, hullj az asztalomra,
-- ---------------- u - u

Nyárnak hulló virága,
-  -  u  -  u - u  

Vadgesztenyék virága...

-  u  -  -  u ---------

Ott a bokroknak alján
-  -  -  -  u - u

Csiklandott lány kacajja,
-  -  u - u  — -

Pár zó, bujálkodó vágy
u  -  u  u  u ---------

Gyalázza meg az estét, 
u - u  -  u  u  -  

Az édes nyári estét...
-  KJ -  -  U -------

Majd lesz est még sötétebb, 
u - u  -  u - u  

Lehull a nyár virága, 
u  -  u  - u - u  

A gesztenyék virága.
-  - u  u u - u

Köd fekszi meg a bokrot, 
u  -  -  - u - u

Hideg lesz majd az este 
--------- u u u  - u u

S elmúlnak a szerelmek...
-  u  -  u  -  -  

Hullj, hullj az asztalomra: 
u  u  u  u  u  -  u  

Szeretem a virágot, 
u - u - u - u  

Az elmúló virágot, 
u  -  -  -  u  -  -

Ilyen szép nyári estén 
u  -  -  -  u  -  u  

Nagy oktondin kiporzik 
u  -  u  -  u  -  -  

S lehull az asztalomra... 
u u u - u -  -  

Az a ficánkoló lány,
-  u  -  -  u  -  -  

Ott a bokroknak alján
-  - u - u  -  u  

Fázódvajár a ködbe,
u u u ------------------ u

Ha jön sötétebb este
-  - u u u - u

S elmúlnak a szerelmek...
- u - u  

Nem hull majd asztalomra
-  -  u  -  u - u  

Vadgesztenyék virága
u  -  u  -  u - u  

S az őszi csöndes esten
-  u  u  -  u  -  -

Én maradok meg itt csak... 
u  -  u  u  u  -  u  

Begázolok a ködbe,
u  u  -  -  u  -  u

A sötét, lomha ködbe,
-  - u u u -  u  

Átgázolom a bokrot, 
u  — u  -  u  -  u  

A száraz, árva bokrot
u  u  -  u  u  -  u  

S bekiáltom a csöndbe,
u --------------------- u  -  u

Az édes, szörnyű csöndbe:
-  - u u u - u  

Elmúltak a virágok,
-  -  u  u  u  -  — 

Elmúltak a leányok:
-  -  u  -  u - u  

Én itt vagyok, maradtam
-  -  u  u  u  -  -

És úr vagyok a csönden.
» » >  folytatás a 16. oldalon
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» > »  folytatás a 15. oldalról
Az Ejimádó vers, már a címében több

rétű feloldhatatlan ellentétpárt hordoz. 
Még a vers elolvasása előtt, az olvasóban 
megfogalmazódnak bizonyos képzettársí
tások a címhez fűződőén, mely két ellenté
tes érzelmi állapot párosítását, és ez által 
a jelentéssík két ellentétes pólusát is hor
dozza. Az összetett szó mindkét elemén be
lül is ellentét feszül. Először az élőlény a 
természetes fényt, a világosságot ismeri, 
amiből az életerőt meríti. Az éj egy zajló, 
fénnyel és ingerekkel telt napszakot köve
tő nyugalmi állapotot, elcsendesülést je
lent, amikor a nap külső fénye lebukva a 
látóhatár mögé az egyénben a belső fényt 
engedi érvényesülni. Az imád ige egy fel
fokozott érzelmi állapotot jelképez. Mind
két elem külön-külön is egy teljes körű él
mény és érzelmi ciklus kifejezői. Ugyanis 
ahhoz, hogy az éjszakát megismerje, már 
megelőzően meg kellett hogy tapasztalja a 
nappalt. Illetve az imádat érzésköre már 
magában foglalja a kívánság, a vágy, a 
szeretet és a hozzájuk kapcsolódó ellentét
párokat, a gyötrődést, a féltést, az elvesz
téstől való félelmet, az ellobbanás, elégés 
veszélyét is. Ez a két szóösszetétel ellenpó
lusaival és rejtett jelentésmezejével kap
csolódva fokozott szövegszervező elemmé 
válik. A költő az éj jelentésmezejének ér
telmezését természeti képek kifejezésével 
kezdi. Már a bevezető gondolat is igazolja 
a címmel kapcsolatos fejtegetéseket. A le
pel alatt történik a mag érlelődése, mely 
bizonyos idő után napfényre kerül, illet
ve azokra a befogadókra vár, akik túl van
nak a káprázatokon, képesek átlátni a lep
len és észreveszik a letisztult értékeket. 
De határozottsága ellenére, némi türelmet
lenséget is kifejez. Például a lepel mit rejt 
még, mi kívánkozik még megmutatkozás
ra, mi az, amit örökre magába rejt, illetve 
a hajnaltalan, a sohasem fog elköszönni. A 
szövegben szereplő legerőteljesebb töltés
sel rendelkező ellentétpárok: az öltse-ves- 
se, el fog jönni-sose fog elköszönni, csillag
gyöngye, üdve-átka.

Az ellentétpárok halmozott felsorolása 
után, a második versszakban, a versszak 
matematikai mértani középsora a szer
vezőerő: „Én leszek a szent különélet”. 
Olyan különélet utáni vágy kifejezése, 
mely elvonulás a világi élettől, ahova már 
a múlt emléke sem kíséri el, célért sem 
kell küzdeni és megértő asszonyokra sem 
lesz szükség. A szent, a vágyott különélet 
már a közelben van, amivel a magány ér
zése is együtt jár. De ez a magányosság 
már nem az önmeggyőzés, az öngyógyí
tás példája, mint Csokonainál A Magá
nossághoz című versében, amely az eu
rópai magánytéma egyik jellegzetes 18. 
századi feldolgozása. Hanem egy olyan 
erőt képvisel, amely már a külvilág erejé
vel feltöltekezett, kiszűrve a keserű erőt, 
és önmagából sugározza a szent erőt, 
melyet beérlelt. Az Éjimádó című versé
ben „már felhangzott az igazi adys „én”- 
hang”(Kenyeres Zoltán, 1998, p.14.). Ezt 
a verset a második kötete tartalmazza az
zal a hat költeménnyel együtt (A csókok 
titka, Vízió a lápon, A krisztusok mártír
ja, Szívek messze egymástól, Az én meny
asszonyom, A könnyek asszonya), melyet 
a költő új címmel áttett az Új Versek cí
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mű kötetébe. A Még egyszer 1903-ban je
lent meg Nagyváradon, ahol Ady a szelle
mi töltekezés és átalakulás éveit élte. Az 
összegyűjtött verseket tartalmazó kötet
ben pedig a tizenharmadik kötetként ka
pott helyet a kötetekbe nem sorolt versek 
előtt. A Még egyszer címadó vers mind
két rendezési tervben szövegszervező erő
vel rendelkezik. Az időrendi sorrendben 
a második kötetként megjelenő címadó 
vers. Egyben programadó vers, melyet to
vább értelmez az általunk kiemelt költe
mény: „lm, bevallom, hogy nem hiában/ 
Vergődtem, nyögtem, vártam, éltem, / 
Megleltem az igaz világot,/ Megleltem az 
én dölyfös énem, /Megleltem, ami vissza
adja, /Amit az élet elragadt:/ Annyi szent 
közt a legtisztábbat: lm, megtaláltam  
magamat!” Az Éjimádó vers nyelvfantá
ziájában a jelzők, a szóösszetételek, a ki
fejezés árnyalatok, mondatszerkezetek 
egyedi váltakozó ritmusképletében to
vább mélyítette az önkifejezést.

Három szerkezeti egységből áll a vers. 
Az ősi szám, a hármas felidézi a befoga
dóban a művelődéstörténeti képzettársí
tásokat (a szent hármas, a három próbál
kozás).

A létigéket szövegtestükben hordozó 
időrendbe gyűjtött versek közül az 
Éjimádó című vers hangsúlyos szerepet 
kap a monologikus formában szerepet 
vállaló költői Én szempontjából, mert a 
legszélesebb témakörben foglalja össze 
Ady Én-jére jellemzőeket. Az eddigi 
témakör rétegződését követve:

1. Lírai költészet: a fény teremtett, 
fény teremt; Nap volt a lelkem, fény az 
álma;

Hullj, hullj az asztalomra, nyárnak hul
ló virága;

2. ÉN: én leszek minden gyöngye, kin
cse; én leszek célja, üdve, átka; színben 
pompázik, hazug álmok, gyötrődő gondok 
gondozója; Szeretem a virágot, az elmúló 
virágot;

3. Létállapot: hajnaltalan csodás vi
lág; hazug fények megvetője; nagy vilá
gosság kerget bele az éjszakába...; Lehull 
a nyár virága, s elmúlnak a szerelmek...; 
Belegázolok a ködbe, s bekiáltom a csönd
be, az édes, szörnyű csöndbe: elmúltak 
a virágok, elmúltak a leányok: én itt va
gyok, maradtam és úr vagyok a csönden;

4. Élet-halál: Feltámadok, bár el se 
múltam; nyíló tubarózsák vad illatába ol
vadunk; Párzó, bujálkodó vágy gyalázza 
meg az estét;

5. Protestáns vallási hagyomány:
én leszek a szent különélet; a fénytől 
élünk s fény vagyunk...; a tagadás az el
ső isten s első hazugság volt a fény;

6. Történelem: én világom; nem lesz 
semmi múltam; fény ad színt a darab kő
nek; a nincs volt az első igazság;

7. Mitológia: Minden világoknak 
világa...; ...Légy áldott legvalóbb legen
da s a szent fény, mely most visszahoz; a

sötét volt az első, fényt sohse látott szent 
káosz.;

8. Természet: Éj; én világom; egére 
nem lesz csillag hintve; Az éjszakába 
állva fázva várlak, szerelmetes világom, 
minden világoknak világa; fény ad színt 
minden agyvelőnek;

Az első rész első versszakában a sor
végek összecsengésében a hosszú időtar
tamú mássalhangzók dominálnak. Kü
lönösen megfigyelhető a magánhangzók 
azonossága, és az sz réshang és az n orr
hang játéka: vesse, messze, lesz, legszebb 
illetve jönni, elköszönni, hintve, kincse. A 
hosszan hangoztatható szavak a régóta 
érlelődő gondolatoknak adnak erőt: áttör
ni a fényen, a hazugságon. A szabályta
lan ritmusképlet tükrözi a súlypontvál
tás nehézségét. A múlt terhével és a jövő 
bizonytalanságával kétség/sötétség kell 
megtenni a váltást. Szinte dübörgő sú
lyos léptékű ritmust jelentenek. Szabály
talanságában benne lüktet, az új világot 
teremtő Én zaklatottsága kőnek/agyvelő- 
nek. A leggyakoribb rímszó a világ (vilá
ga, világok, világom/világa) és a virága 
(virága/virága, virága/virága, virágot/ 
virágot, virága, virágok). A négyes és a 
nyolcas arány összhangban a címmel jel
zi a súlypont áttevődést a világ és az Én 
között. Az Énben összpontosuló világ lesz 
a „Minden világoknak világa...”. A máso
dik rész összesűríti, megrajzolja az Én ha
tártalan dimenzióit. Az ősi kérdés évmilli
ók óta bennünk van. Mivel a bizonyos és 
az egyetemes válasz megszülethetetlensé- 
gét fejtette ki Heidegger A lét és időben, 
így marad az örökös dialogikus viszony 
az én és a világ között. Az azonos tarto
mányon belüli diszharmonikus erőegyen
lőtlenség, az egyensúlymérleg hiánya ala
kítja sziszifuszivá a válasz megtalálását. 
A három szerkezeti egység folyamatos in
tegrációs kölcsönhatásban létezhet egy
ségként. Amennyiben az egyensúly bár
mely területen felbomlik, „destrukció lép 
fel, mely a tudat inflációjához vezet, s az 
én a valósággal szembeni alkalmazkodá
si nehézségeihez”. (Jung, 1997, p. 104.). 
Az integráció lényeges lépés az önmeg
értés és önmegvalósítás útján. Ha a sze
mély különböző részaspektusai nincsenek 
összeköttetésben egymással, destrukció 
következik be. Az integráció metszetét a 
külső és a belső tartományok alkotják, a 
mag intuitív szellemiségéből táplálkozva. 
A mag valójában értelmi határfogalom, 
amely konfrontálja a kutatót az emberi 
megismerés korlátozott lehetőségeivel. Az 
egyetemes tudathoz viszonyítva az egyes 
ember kiteljesedni kívánó tudata, Jung 
szemszögéből az Én-komplexum részegy
ségeinek függvényében a mag, mélységes 
vereséget szenved, mert örökös vesztésre 
áll a gondolkozás határfogalmaival szem
ben. Az élet exteriorizálása feltételezi az 
Én és a másik értelmezésének egyre köz
vetlenebb és függőbb jellegét. Ám mégis 
-  lélektani fogalmakkal élve -  az Ént és 
a másikat szeretné kikísérni az értelme
zés, amely mindig a megélt tapasztalatok 
újraalkotását célozza meg.

(folytatjuk)
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SZŐCS ISTVÁN

Jegyzezek
a NYELV ÉS LÉLEK témához
(folytatás előző számunkból)

3. A nyelvek
anyanyelve
írá s  és beszéd közt nemcsak az 

ősmúltban volt különbség, az írott 
nyelv és a hang- osan mondott nyelv 
m ár csak azért is különbözött, mi
vel írn i kevesen tudtak; az „valami 
nem m indennapi” volt, ezért m indig 
hókusz-pókuszokkal vették körül az 
írástudók, s így alaku ltak  ki a m anda
rin-nyelvek, amelyek megértéséhez be- 
avatottság, legalábbis bennfentesség 
szükségeltetik. (Talán em iatt is kelet
keztek ilyen hodu utu  rm-szerűségek, 
m ert az írnok vagy jegyző — „szere
pelt” fontoskodott. S ez a tudóskodás 
a nyelvészekre m aradt örökül: m ind
egyre újabb és újabb, cifrább és cif- 
rítottabb jelekkel írják  le a szövege
ket a közkeletű ábécék helyett, így 
a laikusok szám ára olvashatatlanok 
lejegyzéseik. (Néha az az érzésünk, 
hogy a szakértők szám ára is.)

Czakó Gábor hivatkozik rá, hogy 
„ma negyven betűt és ennél valamivel 
több hangot használunk”. Azt mond
ja, azért „nem értjük  ma első hallás
ra  pl. a Halotti beszéd, szövegét”, m ert 
az akkori írásmód legalább tizennyolc 
betűvel kevesebbet használt a szük
ségesnél; pl. gyümölcs szavunk leírá
sához a latin  betűs ábécé csak az m  
és l hangokra k ínált megoldást. Nem 
csoda tehát, mondja, hogy a „gyü
mölcsétől” íródott gimilcetul-nek és 
gim ilstw l-nek is. A régi „helyesírás” 
következetlenségei nem a kevés szá
mú betű m iatt jö ttek  létre. Ha több 
betűjük lett volna, még több lenne a 
„helytelen” változat! (Itt némi értetlen
séggel kell megjegyeznem: Czakó 18. 
számú lábjegyzetében közöl szemlélte
tésül egy hatsoros részletet a Halotti 
beszédhői, de ez legalább 12 helyen el
té r az ism ert változattól! -  Vagy csak 
a számítógép szeszélyeskedett?)

Valójában nincs is szükség olyan 
nagy pontosságra a helyesírásban; 
m inden tiszteletem  a Kodály Zoltá
né, de nagy szerencse, hogy nem te l
jesü lt az igénye, hogy a zá rt é  hangot 
is külön jelöljük. Lám, a rovásírás 
(az eredeti!) az a és á, az e és é között 
sem tesz különbséget. És ez m ás nyel
vekben is így van. Pl. a ném etben az 
e betű legalább ötféle hangot jelöl -  
ebben az egy rövid szóban: entgegen 
pl. háromféleképpen kell kiejteni -

e, é, ö hangoknak, bár az ö is félig 
el van nyelve, -  s ez a ném eteket so
hasem  zavarja. A tú l sok pontosko
dás és fontoskodás akadályozza a 
nyelv propagációját. Szerintem  pl. 
a hosszú í, ú, ű teljesen felesleges. 
P á r évtizede egy óriási példányszám 
ban megjelent napilap nyomdatech
nikai okokból több m int egy évig ily 
betűk  nélkül jelent meg. Senki sem 
te tte  szóvá, m int ahogy azt sem, am i
kor v isszatértek  rájuk. S éppen e be
tű k  voltak azok, amelyek haszná la 
táb an  vagy ötven éve egy helyesírási 
reform óriásit fordított, am elynek kö
vetkeztében a klasszikusok eredeti 
szövegei ma szegény tanu ló inkra  „za
varólag ha tnak !”

Sohasem felejtem el, jó negyven éve 
mesélte egy ajtonyi falusi lány: vőlegé
nye katona, és sű rűn  leveleznek. Mi
vel azonban nem biztosak a helyesírás
ban és szégyellenék a hibákat, inkább 
rom ánul leveleznek, m ert az egysze
rűbb - ,  Jó k a t kacagunk ezen”, te t
te hozzá. H át van mit kacagni ezen, 
nyelvoktatásunk és a helyesírásunkat 
állandóan továbbfejleszteni akaró tu 
dósaink nagyobb örömére. Például az 
angol nyelv a szörnyen pontatlan he
lyesírásával is képes volt világnyelv
vé, sőt világbíró nyelvvé fejlődni, sőt 
még a költészetüket sem „zavarta” a 
sok következetlenség: ahhoz képest 
elég jó verseket is írtak , érdemes vol
na a nyelvészeknek is felfigyelniük er
re. (Bocsánat az alábbi adomáért, de 
kénytelen vagyok most elmondani: kü
lönböző országokba bevándorlottak 
panaszkodnak egymásnak: szörnyű, 
mondja az angliai, itt azt írják, hogy 
i am, és úgy olvassák, hogy áj em! 
Az semmi, mondja a franciaországi: 
azt írják, hogy eau és o-nak olvassák. 
Ugyan-ugyan, mondja az erdélyi, hol 
van ez attól, hogy nálunk  azt írják, 
Tárgumure§ és úgy ejtik ki, hogy M a
rosvásárhely] )

Gyökrendszer term észetesen nem
csak a m agyar nyelvben van. A sémi 
(sémita) nyelvekben például á lta lá
ban három  m ássalhangzóra épül egy 
gyök, de kis számban léteznek náluk 
két és négy m ássalhangzós gyökök 
is. A m agyar nyelvben azonban igen 
sok az egyetlen m ássalhangzóra épü
lő szógyök, amely igen gyakran  „kész” 
kerek szó is, a legkülönbözőbb szófaj
okban. Fű, fa, ég, kő, tó, tő, tű , jó (nem
csak melléknévként, hanem  „folyó” je 
lentésben is!) ló, só, avagy ár, ér, ír, 
őr, úr, un, út, ép, öl, ül, stb. A rövid
ség, a szavak esetében az egytagúság

nem csak em lítendő, hanem  Czakó 
Gábornál is sokkal nyomatékosab
ban: hangsúlyozandó is! Én nemcsak 
azért, m ert ez a valóság, hanem  m ert 
elméletek épülnek -  az ellenkezőjére! 
Ugyanis a rokon nyelvekben, a vogul- 
ban, vagy a többiben is, a gyökök ál
talában  hosszabbak és az „elemi” sza
vak is kéttagúak. Mivel a m agyarban 
nem így van, kierőszakolták és a jám 
bor hívőre ráerőszakolják azt az állí
tást, hogy a m agyarban a gyökök, sőt 
a  szavak is m egrövidültek „lekoptak, 
elkoptak, m egcsonkultak”. (Hogy mi
ért? erre legfennebb kiagyalt válaszo
kat adnak).

Pedig nemcsak az em bert környe
ző világnak és az alapcselekvéseknek 
a szavai (az em lítettek mellett: tűz, 
víz, föld, menny, jön, megy, jár, jel, ad, 
vesz, tesz, lót, fut stb., stb.) egytagú, 
hanem  például az emberi testrészek 
szavai is; fentről lefele haladva:

Fő (fej), haj, szőr, bőr, csont, agy, 
szem, fül, orr, száj, áll, fog, íny, nyak, 
váll, hát, mell, hon (lásd hónalj, ha
nyatt), has, fan, szív, lép, máj, bél, 
húr, kar, láb, ujj, ín, ér, íz, talp... -  sőt, 
több kéttagú  szó: tüdő, vese, gége, bo
ka szintén egytagú, csak birtokrag já 
ru l hozzá.

Más alkalom m al felsoroltam: 
mennyi egytagú helynevünk is van, 
százával, Ar-tól Zám-ig; ez azonban 
soha tanulmányozás tárgyává nem té
tetett.

Ez az egytagúság, azaz rövidség 
azért kulcsjelenség, m ert nemcsak a 
gyökök működését teszi láthatóvá, sőt 
lehetővé is, hanem  a hangrendi párhu
zamokat (melyek nem tárgyalhatok 
meg csupán az ikerszavakra szorítkoz
va), az ellentétes vagy kiegészítő jelen
téseket is tarta lm azó szavakat is; ez 
a jelenség azonban, ha olykor humoro
san is hat, m ert „játékosának tűnik , 
nem vizsgálható meg kielégítően csak 
a humorosság, játékosság oldaláról.

Ha azonban a humorosság lehetősé
ge vonz, bem utathatunk egy-két ilyen
nek ható sorozatot. Ahhoz, például, 
hogy egy m acska elfogyaszthassa tá l
kájából a tejet, a következőknek kell 
végbemennie: Szája megnyílik, nyel
ve, kinyúlik, és így nyalja a tejet, a nye
lésben persze szerepe van a nyálnak 
is. Tehát nyíl, nyúl, nyál, nyel nyal,... 
Az ember, am ikor valam ilyen eszköz
zel távolabbra ak ar nyúlni, nyél al
kalm azásához folyamodik, az a nyél, 
amellyel valaha a legmesszebbre tu 
dott nyúlni, azaz hatni, a nyíl volt, va
gyis a nyílvessző.

Az egytagú szavaknak van két ál
landóan működőképes sajtosságuk: 
hogy m egfordíthatóak, és megket- 
tőzhetőek. A kettőzésnek például a 
szóképzésben nagy szerepe van. A 
szum írban (mint a finnben is) Pa=fej,
» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról
és fő, azaz „magas rangú”. A Papa vi
szont kétféleképpen módosulhat: vagy 
Apa  lesz belőle, vagy Papi A Ba, ami 
ugyancsak „nagy dagadt valam it” je 
lent, különböző nyelvek síkján is, le
het Bá-csi, B ács, Báty, de Bábá is, tö
rök nyelveken, am i apát jelent, de 
lehet -  baba, bébi is! Valószínűleg 
az ég (mennybolt) kettőzéséből lett a 
kék szó, s ebből a török nyelveken is 
gök, meg kök. Az ég viszont nemcsak 
tűzet, égést jelent (szanszkritben is 
á g n i-tűz), hanem  megfordítva azonos 
a görög Gea szóval, az ellentétével, az 
ősfölddel, lásd geográfia stb.

Az ellentétes jelentésre leggyakrab
ban a kun  tövet hozzák fel, lásd kun- 
korodik, s az ellentéte: konyul. Ugyan
ez a la tinban  is megvan, cuneus ék 
és ca/2us=hüvely. Én legszívesebben 
a szór vagyis „szétszór” -  és a szorít, 
vagyis összezár példáját szoktam fel
hozni. A „szoros” megvan a héber 
cáresz-ben is, am i szükséget, ínséget 
jelent; a Szovjetunió zsidó csúfneve a 
Córeszeszer volt. Az ellentétes jelentés
re m egfordításnál a legszemléletesebb 
példa a tág és vele szemben a gát. A 
gát m ás nyelvekben utcát, tehát szűk 
helyett jelent, vagy kaput; a gyöke a 
tá, té megvan a tér-terül, tárul, tát 
(pl. szájat) a latin  terra s terénum  sza
vakban stb.

A kígyó visszafele olvasva gyík -  ami 
siUlik, m int a sikló; a kagy-ló és a csig- 
a viszont lassú mozgású, bár az is le
het, hogy ez utóbbi neve a csigaház 
alakjából jön, lásd göcs=csög, stb. 
Fontos azonban a hasonló hangzású, 
vagy an n ak  tűnő tövek közt különbsé
get tenni; például a „hulla” szó nem 
a haloványsága m iatt neveztetik így, 
hanem  m ert „elhulla”, azaz „hulló”, 
míg a halovány tán  a halni szóból.

És itt van m ásik humoros soroza
tunk:

Él; de kapcsolódik hozzá nemcsak 
a hal, hanem  az öl is (életet kiolt), 
az ellik: szül (életet ad). Az él pedig 
megfordítva lé, ami a Zétezés, levés, 
a lesz, /enni töve, s hogy a hum ornál 
m aradjunk, a lé, azaz a leves, a bioló
gusok hírhedt „őslevese”, alig különbö
zik a levéstől. Ma m ár sokan nem ér
tik  az ilyen alakokat, m int lón, vagyis 
leve; azaz, „lett” félmúltban.

Sokszor tapasztaltam , hogy iskolá
zott m agyar anyanyelvűeknek sincs 
tudom ásuk arról, hogy a vó', vagyis a 
vőlegény, vevő-t jelent: aki megveszi 
az eladó lányt. (Sajnos, a „nyugvó v” 
és j ,  h hangokkal, pl. ló-lova, jó-java, 
tő-töve utoljára érdemben Beregszászi 
Nagy Pál foglalkozott, több m int két
száz éve.)

A gyökrend követésénél roppant fon
tos, hogy a gyök végsó' alakját tisz táz
zuk. Kiss Dénesre hivatkozva Czakó 
Gábor azt vallja, hogy a kör gyöknem
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zetség alakképlete a k  plusz r. Felso
rol sok változatot: kör, kerül, karéj, 
kerge, karám, aztán  azt mondja: „ok
kal móddal a m ássalhangzók is változ
hatnak...” de a szó lelke, ideája, „ese
tünkben a keringés nem változik, ha 
például a  »k« »fe«-re cserélődik”. Ilyes
mi azonban nincs! -  M iért cserélődne 
a k f-re? Legfeljebb cs-re (lásd kábul- 
csábul) vagy esetleg s-re, lásd a sor- 
t, m int ami a körnek ellentéte, ám 
valószínűleg nem is abból keletkezett, 
hanem  a si-ből, a „sík” tövéből). A fo
rog, akárcsak  a pörög, fordul, pereg 
nem a ká  kicserélődésével jö tt létre: a 
&ó>-nek is van gyöke, az or, ör (és őr 
-  az orsó körbe forog, az orv körbejár, 
hátulról kerülve tám ad, az orvos (Er
délyi József költő szerint) kis körmoz
dulatokkal keneget; aki örvendezik, 
körbe forog, m int az őrült is; az őr is 
körbe jár, am ikor őrködik, legalábbis 
körbe tekintget, lásd még az öröl igét 
is! Az f  nem a M t helyettesíti, saját 
funkciója van; szűkítést, behatolást 
idéz, az ok tág  nyílás, lásd okád, ak
na, a fok szűk nyílás, vagy szűk kifo
lyás; lásd fokad. A fúr, farag, fűrészel 
esetében a tárgyba való behatolást 
jelent; vesd össze a fu lánk és fullaá  
szavakkal is. Olyan meg nincs, hogy 
„Most az »r« lép: »mb«-re cserélődik: 
gömb gomb, domb, göb, gömbölyű”... 
Szó sincs róla! Utóbbi szavak, kivé
ve a dombot, a gu, ku tőből jönnek, 
am i valóban az összegömbölyödést, 
tehát minél kisebb térfogatra össze
húzódást jelent! Lásd gugol, kuporog, 
és gubó, göb, gumó, gümő, gyümölcs, 
gyömöszöl, a pszeudoszláv gomba stb. 
(Érdemes különben elolvasni Czuczor 
tanulm ányát „Az B-ről, m int szóhang
ról” annak  idején az Új M agyar Múze
um ban jelent meg.

A sajátos gyökrendszer m ellett a 
m agyar nyelv régiségének egyik bizo
nyítéka, am int ezt m ár Fogarasi J á 
nos is m egírta A  Magyar Nyelv me
tafizikájában, (1834) a nyelvjárások 
hiánya, illetve viszonylagos „kis h a 
tásköre, annak  ugyanis, hogy az em
bernek ismerőse, esmerőse, ösmerőse, 
vagy éppen üsmerőse van, nincs jelen
tősége, az sem zavarja a m egértést, 
ha  szíp virágról beszélünk, s azt is 
megértjük, ha  öreganyánk írja, hogy 
tött egy öveg szilvaízet a csomagba. 
Más nyelvekben sokszor annyira erő
sek az eltérések nyelvjárásonként, 
hogy az idegen teljesen orrabukik tő
le. Pl. még ma is, a rádió és a tévé egy
ségesítő h a tásán ak  korában, idegen 
egyáltalán nem igazodik el a svájci né
met (schwitzdütsch) helyi nyelvjárás
ok között. Ám így voltak az erdélyi szá
szok is; ha  nem érte tték  meg egymást, 
így szóltak: Da reden mer bokisch -  va
gyis „beszéljünk rom ánul”. Volt példá
ul egy község, Feketehalom, rom ánul

Codlea, szászul Zeyden, amelyikben 
három  nyelvjárást használtak.

Horvát István szerint a m agyarban 
tulajdonképpen egyetlen valódi nyelv
já rás  létezett, a palóc, amelyet azon
ban valaha nemcsak a m agyar nyelv- 
te rü le t északi szegélyén beszéltek a 
matyók és a barkók, hanem  sokfelé 
m ásutt is. (Az alföldön letelepedett pa
lócot a szomszédaik tahó-nak hívták.) 
A palóc lényeges különbsége nem az 
(ma m ár inkább csak m últ időben be
szélhetünk róla), hogy volt egy sajátos 
kiejtésük a ly hang ra  és az a hangot 
rövid á-nak ejtették, hanem  a m agyar 
beszéd két fő jellegzetessége, a magán
hangzó harmónia és a mássalhangzó 
hasonulás nem volt használatos ná
luk. Sajnos, visszaszorulása előtt nem 
tanulm ányozták eléggé -  ugyanis a 
palócokat idegen eredetűnek ta r to t
ták. Viszont a rra  a kérdésre, hogyha 
idegen eredetűek, honnan ism erik a 
m agyar nyelv feltehetően őseredeti ál
lapotát, kitől tan u lták  meg pl., hogy a 
nak-nek-bői és a val, oeZ-ből az utóbbi
ak  az eredetiek? -  erre nem tud tak  fe
lelni, s az egész palóckérdést a kated
ra  alá seperték.

Ami végül is a m agyarság zenei 
anyanyelvét illeti, sokkal bonyolul
tabb a kérdés annál, semhogy hozzá 
m erjek szólani, csak jelezni akarom, 
hogy nem lehet egyszerűen a pentató
n ia kérdésére leegyszerűsíteni...

Ami azt illeti, hogy m iért haszná
lom a szumír szó különböző , s főleg 
sz-es változatait, azt felelhetem: ha
gyomány- és tekintélytiszteletből. 
Az angol és francia szerzők sumer- 
t  írnak , a németek sem használják 
a schumer-1, csak a m últ század ele
jén kezdtek el kalapos s-et írni: s. 
Különben a szó valószínű kiejtéséről 
most is különbözőek a vélemények. 
Falkenstein szerint egészen bizto
san sömér-nek hangzott. Viszont a 
KI-Engar kiolvasható kémernék is. A 
„szum ír” nekem, m int délibábosnak 
azért tetszik a legjobban, m ert emlé
keztet Fáy Elek és M agyar Adorján' 
szemere változatára. Különben is a 
szemnek, ami ugye szöm  is lehet, a 
szum írokat ábrázoló portrékon feltű
nően k iugrato tt jelenléte éppenséggel 
orrbavágó, m int ahogy sz orr-é is az: 
„szem-orr”.

Végül is az a tény, hogy Czakó Gá
bor „felzárkózott”, jelzi, hogy „a déli
báb délibábnak maradni nem akar!”

Bibliográfiát nem adok, m ert az 
em líte tt nevekről ugyanis minden 
m egtalálható  az in terneten. Csak 
megemlítem, hogy Erdélyi József az 
Árdéli szép hold  u tán  ír t  még egy rop
pan t érdekes „délibábos” könyvet, 
A  nyelvek anyja címen. Továbbá, az 
in terneten  érdemes Marácz László 
névnél is keresni, a fentiekkel kap
csolatba.
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X Q 'D K X -
Illyés Gyula és József Attila kapcsolatának termé

szete és milyensége nemcsak a kortársakat foglalkoz
tatta, hanem az utókort is. Különösen a szárszói tra
gédia után, amikor a legtöbben Illyést tették meg a fó' 
bűnösnek, amiért feleségül vette költőtársa szerelmét, 
Kozmutza Flórát. Névtelen levelekről, fenyegetésekről 
ír könyvében Illyés Gyuláné: „...néhány éve csak, hogy 
Illyés Gyula postán, aláírás nélküli nyílt levelezőla
pot kapott, újságból kivágott nagybetűkkel, a követke
ző szöveggel: JÓZSEF ATTILA GYILKOSA. Néhány 
hete pedig ugyancsak névtelen levelet hasonló tarta
lommal, hosszú gyalázkodással. Sőt legutóbb is -  még 
műveltebb gondolkodásúnak látszok között is akadt 
névtelen, aki »márványszínű«-nek nevezte emiatt 
Illyés Gyulát.” (József Attila utolsó hónapjairól. Szép- 
irodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 8.)

Illyés Gyula emlékeiről, gondolatairól keveset tud
tunk, mind ez idáig. Domokos Mátyás szerkesztésé
ben, a Nap Kiadó gondozásában jelent meg 2006-ban 
az Illyés Gyula József Attiláról című kötet, amelyben 
eddig kiadatlan írások is szerepelnek. E mozaikkoc
kákból nemcsak József Attila -  Illyés által ismert -  
alakja, személyisége rajzolódik ki, hanem a korszak 
irodalmi életének jellegzetességei is. Nemcsak a kávé
házi élet sokszínűségéről alkothat képet a huszonegye
dik század embere, hanem az emlékek, az emberi emlé
kezet sajátságos voltáról is.

Illyés több helyütt ír arról, mennyire nehéz a memo
árírás, mennyire kiszolgáltatott az ember, ha gondola
tait, emlékeit újra felidézi: „Egyéniségünk nem más, 
mint rejtett és megnyilvánuló emlékeink összessége. 
Emlékeink egy része úgy dolgozik énünkön, mint a 
szobrász a szobrán. (...) Egyéniségünk belső szerkezete 
föloldhatatlanul a múltunk.” (27.) Másutt az emlékek 
sokféleségén s a szeszélyes, könnyen befolyásolható el
mén mereng: „...ugyanaz az emlék, ha valami miatt ké
sőbb ismét papírra kell vetni (...) általában merőben 
más ábrázolást kap. Ez természetes. Mert ha az ábrá
zolt dolog nem is, az ábrázoló lelkűiét közben óhatatla
nul megváltozott Nem lehet kétszer belelépni ugyanab
ba az emlékezetpatakba sem.” (29.) [...]

A kötetben vissza-visszatérő motívum az emléke
zet megbízhatatlanságáról, az emlékek hatalmáról 
és befolyásáról szóló gondolkozás. 1975. július 23-án 
jegyzi föl Illyés, hogy „emlékeink meztelensége kénye
sebb magántulajdonunk testünk meztelenségénél is.” 
(140.) Másutt Proustot hozza követendő példának: em
lékeimet leírni csak úgy volnék képes (csak úgy tarta
nám érdemesnek), ahogy Proust, ha képes volnék az ő 
szívósságára. Nem festményt, hanem gobelint mutatni 
a múltról, mégpedig akként, hogy rögtön szálaira bont
juk.” (32.)

Illyés Gyula -  a naplójegyzetek, följegyzések tanú
sága szerint -  egész életében küszködött azzal, ami 
József Attilával kapcsolatos. Úgy tűnik ki a sorok 
közül, hogy valamiféle nyomasztó bűntudatot érezhe
tett, amit 1943. szeptember 15-én meg is fogalmazott: 
„József Attila haláláért mindnyájan vádolhatjuk ma
gunkat. Legjobban azok, akik mást vádolnának. Aki
ken annyi a vád súlya, hogy másra kell hárítaniuk. 
Bánt s mennyit engem is a lelkiismeret: nem tettem 
meg mindent.” (107.)

S bűntudatot érzett azért is, mert élt, mert tovább 
élt. A József Attila emlékének ajánlott Doleo, ergo sum 
című versének első sorának „fájok: vagyok!” felkiáltá
sa már az ötvenedik születésnapján írt naplóbejegy
zésben fellelhető: „Már a harmincadik évemet pirul
va töltöttem be. Petőfi huszonhat éves korában halt 
meg -  óriási figyelmeztetés. Huszonhat után minden 
magyar költő orgazda, ha nem tölti be őhozzá méltóan 
a dolgát.” (116.) 1967 januárjában visszatér e gondolat: 
„Itt ülök asztalomnál hatvanöt évesen. Hogyan invitál
jam körém ifjúkorom társait, hogyan hívjam őket élet
re a múltból?” (124.) [...]

GAJDÓ ÁGNES: Görög sorstragédia. TISZA- 
TÁJ, 2007. június, 6. szám.
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STRAVINSKY 125.
Stravinsky C-dúr álm a

„Amit ébrenlétünkben lerombo
lunk, azt álmainkban újra, szeb
ben, fenségesebben felépítünk.”

Az európai zenében a 18. szá
zad végére nagyon meguntuk a 
FÚGÁT, megtörtük egyedural
mát. De alig hogy eltűnt a zene 
színpadáról, elkezdtünk álmodoz
ni róla. A 19. század elején majd 
minden zeneszerző FÚGÁT akart 
írni és valamilyen formában tény
leg újraélte a fúga művészetét. Mi
nél tovább jutottunk az időben, 
annál kényszerítőbben jelent meg 
kompozíciós álmainkban a FÚ
GA. A modern kor sem kivétel e 
szabály alól: kötelező fúgát kom
ponálni manapság is. A nagy felej- 
tők, a mindenen felülemelkedni 
akaró modernek is zsigereikben 
hordozzák ezt a vágyat és vala
milyen fantasztikus úton-módon 
ki is élik ezt az égető vágyukat. 
Megbabonázott műforma a fúga: 
valahogyan, valamikor, valahol 
minden zeneszerző visszatér hoz
zá. így vagyunk a többi megtaga
dott zenei jelenségünkkel is. „El
dobtuk” a tonalitást, de újra meg 
újra visszatérünk hozzá. Mindent 
kitalálunk, csakhogy újra álmod
juk a tonális zenét. „Megvetet
tük” a C-dúr skálát, még jobban 
magát a C-DÚR AKKORDOT. 
„Nincs rá többé szükségünk” -  
mondtuk és szinte boldogok vol
tunk, hogy megszabadultunk 
egyik fölösleges, mélybehúzó ter
hűnktől. Azután álmainkban is
mét visszatértünk ehhez a zenei 
csodához. Először úgy, hogy vala
milyen más hangra helyeztük a 
DÚR-AKKORDOT. így „moder
nebbnek, maibbnak” képzeltük. 
Stravinsky a Tűzmadár záróak
kordjaként H-dúr akkordokat al
kalmaz, Penderecki a Lukács
passió végén C-dúr hangzatot. 
Finom megkerülése a C-dúr fensé
ges hangzásának. Mert ez az ak
kor maga a Kozmosz, a MINDEN- 
SEG. Ki lehet dobni zenékből ezt 
a kozmikus hangzást? Nyilván 
nem! így azután majd minden
ki vissza is tért hozzá. Bartók a 
Kétzongorás szonátában emelte is
mét trónra, de a mindmáig egyik 
legnépszerűbb kis zongoradarab
jában a C-dúr rondában is meg
csillogtatta erényeit. Stravinsky 
szimfóniával adózott, tisztelgett 
a C-dúr előtt. Már a Zsoltár-szim
fóniában is visszatért hozzá, de a 
Háromtételes szimfóniájában is.

De maga a SZIMFÓNIA is a 
relikviák közé sodródott a 20. 
század elején. Alig merték leír
ni a szimfónia szót, mint műfa
ji megjelölést. Bartók Négy ze
nekari darabnak nevezte első

igazi, egyéni nyelvezetű szimfóni
áját. Stravinsky költői címmel (Le 
sacre du printemps) tereli el figyel
münket a 20. század legnagyobb 
szimfóniájáról, a címhez még hoz
záteszi: „Jelenetek a pogány Oro
szországból, két részben.” Szín
padi szimfónia? -  tehetjük fel a 
kérdést. Nem! Valódi szimfónia, 
a műforma teljes megújítása. így 
is él a zenei köztudatban, valódi 
hangverseny szimfónia ként. Szvit
nek aligha válna be, concertonak 
még kevésbé, a táncot, a színpa
di mozgást szinte agyonnyom
ja, akárcsak egy Mahler-szimfó- 
nia balett változatának zenekari 
„HÁTTERE”; akármit is csinál
nak a színpadon, a zene messze 
túllépi ezt a szűknek bizonyuló 
„mesterséges” keretet. Stravinsky 
korai Esz-dúr szimfóniába és a Fú
vósszimfóniák csak távoli előhír
nökei annak a szimfonikus zenei 
hegyvonulatnak, amit a harmin
cas évek végén a Stravinsky- 
szimfóniák egymásutánja beraj
zol 20. századi zenei térképünkre. 
A C-dúr szimfónia (1939) ajánlá
sa így szól „Ennek az Isten dicső
ségére komponált szimfóniának 
ajánlása a Chicagói Szimfonikus 
zenekarnak szól: fennállása ötve
nedik évfordulója alkalmából. Fi
gyeljünk fel az „Isten dicsőségé
re komponált szimfónia” szinte 
programként ható szavaira: a Koz
moszt C-dúrra\ kapcsolja össze. 
És természetszerűleg a DIATÓ- 
NIA uralkodik benne. A hat évvel 
későbbi Szimfónia három tételben 
című művéről nyilatkozta: „az el
ső tételt egy dokumentum film 
negatív élménye ihlette”: „A fel
perzselt föld taktikája Kínában”. 
A második tétel viszont egy elve
télt film kísérőzenéjéből (Franz 
Werfel: Bernadette dala -  „A Szűz 
látomása” c. jelenet zenéje) ké
szült. A harmadik tétel eleje -  
Stravinsky szerint: „díszlépés
ben menetelő katonákról szóló 
híradók és dokumentumfilmek 
zenei reakciója”, a fúga-expozíci
ótól a zárótétel ódájáig: „a Szö
vetségesek diadala” a német ha
digépezet megsemmisítése után. 
Mit bizonyít ez az utalás a szim
fónia lehetséges programjáról? 
Azt, amit a legelső Stravinsky 
kompozíciók is egyértelműen 
hangsúlyoznak: Stravinsky LÁT
VÁNY-CENTRIKUS zeneszerző. 
A látványtól indul, de mindig, 
következetesen absztrakt zené
hez érkezik, aminek igazából 
már csak felvillanó emlék-asszo
ciációk révén van köze a valóság 
zenei analógiáihoz.

TERÉNYI EDE
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Szeptemberi évfordulók
I -  30 éve halt meg §tefan Tita román író
2 — 35 éve halt meg Ani§oara Odeanu román költőnő
3 — 210 éve született Aranyosrákosi Székely Sándor költő

120 éve halt meg Timotei Cipariu román tudós 
50 éve halt meg Heltai Jenő 

4 -6 5  éve halt meg Móricz Zsigmond
5 -  150 éve halt meg Auguste Comte francia filozófus

240 éve született August Wilhelm Schlegel német kritikus
6 — 30 éve halt meg Hajnal Anna költőnő

190 éve született Mihail Kogálniceanu román író
7 -  120 éve született Edith Sitwell angol költőnő

100 éve halt meg Sully Prudhomme francia költő
8 -  510 éve született Stanislaw Górski lengyel humanista 

850 éve született Alexander Neckam angol filozófus 
100 éve halt meg Iosif Vulcan román író

9 -  20 éve halt meg Garai Gábor költő 
110 éve halt meg Pulszky Ferenc
235 éve született Joakim Vujic szerb író 

10 -  150 éve született Anton Bielek szlovák író 
180 éve halt meg Ugo Foscolo olasz költő 
210 éve halt meg Mary Wollstone Craft angol írónő

I I -  80 éve született Franz Storch romániai német író
12 -  90 éve született Han Szu-jin kínai írónő
13 -  450 éve halt meg John Cheke angol humanista

135 éve halt meg Ludwig Feuerbach német filozófus
14 -  1600 éve halt meg Joannész Khrüszosztomosz görög író
15 -  140 éve született Petr Beruc cseh költő

16 -  335 éve halt meg Arne Bradstreet amerikai költőnő
17 -  270 éve született Aranka György író, tudós

160 éve született Émile Faguet francia irodalomtörténész
18 -  180 éve született Pietari Päivärinta finn író
19 — 85 éve született Majtényi Erik költő

110 éve született Tamási Áron
20 -  200 éve született Giovanni Ruffini olasz író
21 -  285 éve született John Home skót író

35 éve halt meg Henri de Montherlant francia író
22 -  460 éve született Nikodemus Frischlin német író

100 éve született Orosz Irén romániai magyar publicista
23 -  270 éve halt meg Antoni de Bastero katalán író

190 éve született Pierre Llarousse francia filológus 
410 éve halt meg Stanislaw Sarnicki lengyel krónikás 
200 éve született Fermín Toro venezuelai költő

24 -  40 éve halt meg Mihail Sevastos román költő
110 éve született Sinka István költő 
290 éve született Horace Wallpole angol író

25 -  110 éve született William Faulkner amerikai író
280 éve halt meg Sarah Kemble Knight amerikai írónő 
480 éve halt meg Sisko Mencetic horvát költő

27 -  190 éve született Paul Féval francia író
235 éve született Kisfaludy Sándor

28 -  190 éve született Tompa Mihály
29 -  170 éve született Michal Balucki lengyel író

135 éve halt meg Déryné Széppataki Róza írónő
30 -  80 éve született Bajor Andor író

130 éve született Kelemen Lajos történész
150 éve született Hermann Sudermann német író

V ivaldi
VÍZSZINTES

1. Corn kukoricapehely (angol).
7. Színezőanyag. 12. Antonio Vival
di (1680-1743) olasz hegedűművész 
és zeneszerző műve. 13. Az a tény, 
hogy egy férfinak gyereke van. 14. 
Európaiak keleti megszólítása. 16. 
Vajdasági város. 18. Francia maga
zin. 19. Dugi ..., horvát sziget. 20. 
Svéd, zambiai és kubai gépkocsijel
zés. 22. ... halála, Petőfi verse. 23. 
Állat has alatti prémje. 24. Mártás. 
26. Részben kisemmiz! 27. Estefele! 
28. Földtörténeti korszakból szárma
zó. 31. Igeképző. 31. Arra a helyre ci- 
peltető. 33. Szórványos női név. 35. 
Páratlan elmék! 36. Tolihibát ejt.
38. Mária beceneve. 39. Férfinév. 
40. Részben megönt! 41. Radio ..., 
a Queen slágere. 43. Párosán föliz
zó! 44. Pénzzé tesz. 45. Itt lenn (né
pies). 47. Valaminek a peremén levő.
48. Főütőérben keringő vér. 49. Or
ra bukik.

FÜGGŐLEGES
2. Gyáván megbújás. 3. ..., az olaj 

város (Kellermann). 4. Vágóeszkö
zök. 5. Egyenlő. 6. Svéd, jemeni és 
gaboni gépkocsijelzés. 7. Fluor, va- 
nádium és kén vegyjele. 8. Tarpai 
jobbágy (Tamás). 9. Magyarországi 
település. 10. Francia Polinézia leg
nagyobb szigete. 11. Díszítéssel kap
csolatos. 13. Modern áramforrás. 
15. Elfogadja a helyzetet. 17. Vival
di zeneműve. 20. Kedvelő, szerető. 
21. Almát levesnek pucol. 24. Sze
mélyi adat, röviden. 25. Páratlanul 
zerren! 28. Bemosdató! 29. ..., missa 
est. 31. Vadszamár. 32. Átkarolás. 
34. Alarm. 37. Magyarországi köz
ség lakosa. 42. Női hangnem. 44. 
Ezerből három! 46. Bent leás! 47. A 
szél szélei!

BOTH LÁSZLÓ

A Helikon 15. számában közölt 
Bach című rejtvény megfejtése: 
Brandenburgi verseny; Karácsonyi 
oratórium.
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