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Szép kis szív
Ma újra megtudtam, hogy a 

költők képezik az emberiség szí
vét. Ilyen naiv hírekhez egészen 
másképp viszonyul, aki lelkesen 
egyetért, és másképp, aki cáfolni 
szeretné, de még a mértéktartók 
is legalább annyit elmormognak, 
hogy ha ez az állítás igaz, akkor 
viszont szegény emberiség bi
zony szívbeteg.

S legszomorúbb igazság (o- 
lyan régi, amilyen régen költők 
vannak a földön), hogy a legutol
só falusi kisbíró kidobolt ebadó
rendeletére is mindenki odafi
gyel engedelmesen; arra, amit a 
költők programja tartalmaz — 
jóform án senki sem hederít. 
Szent szkizofrénia vagy botrán- 
koztató beidegződés ez, ki tudja. 
Emberi dolog. Persze vannak ki
vételek, amikor a költő státusá
ban olyanszerű változás áll be, 
hogy oda kell figyelni rá. Ilyesmi 
megesett Szókratésztől Markó 
Béláig egy párszor. Am közelről 
nincs sok esély a döntő változás
ra, mutatja ez a szépen, úriasan 
elmulatott, odadobott újabb tíz 
esztendő is. Miközben úgysem 
hallgatnak senkire. Magáról az 
Úrjézusról is disputáim képesek, 
hogy poéta volt-e vagy politi
kus?

A dolog valószínűleg ott fa
jult el, amikor az esztétikai szfé
rák zenéjének az etika alá ren
delésével eljött a csalhatatlan 
mércék, a dogmák ideje. A teljes 
zűrzavar. A kis népek pajzsként 
emelték mindig a fejük fölé a köl
tészetüket. Poézis-zászlóaljak 
csaptak össze földfoglalókkal és 
honfoglalókkal, hogy a földbuta
ság és egyéb földhözragadtság 
igazságai és hamisságai, jogossá
gai és ravaszságai lemésszárol- 
hassák önnön érdeküket és lo
gikájukat is. Azóta számonkérőn 
itt v isibálhat a képtelenség. 
Hogy ha úgy vesszük, lehet, Zrí
nyi gyilkolta meg szántszándék

kal a Brehmék gyönyörű vad
disznóját, meg hogy abban a be
csempészett fa-lóban valójában 
m aga a képm utató  kis Trója 
vo lt, hogy az tán  k á rp ó tlás t 
követelhessen, ésatöbbi, ésa- 
többi.

Itt állunk megrendültén, mi
után az efféle vádakra pirosán 
vülogó lám pával seriff-kocsik 
szállhatják meg újra és újra az 
irodalmat, ál-esztéták, bér-teore
tikusok és hamis kritikusok ház
kutatási paranccsal léphetik át 
akár a klasszikusok dolgozószo
bájának vagy betlehemi istállójá
nak küszöbét. Dehát ezért is 
csakis ők a hibásak, a költők. Mi
re is lennének használhatók va
lójában ezek a lágyszívűek, ezek 
a túlérzékenyek. E kegyes és ir
galmas és nagyritkán izgalmas 
fűzfapolitikusok, e gyufarejtege
tő kétbalkezes metafora-Nérók: 
ott álldogálnak, mint árvíz felett 
a recsegő hídon az utolsó percig 
ezek a fűzfa-parasztok, és nem 
tudnak mit kezdeni a halállal. 
Mert ők annyira csak az életre 
képesek összpontosítani. Mit 
kezdjenek a folyton harcvonalba 
felsorakozó cobolykucsmás, fe
gyelmezetlen és fejetlen, hétfejű 
sorssal ezek a fűzfa-Dzsingisz- 
kánok? Hol nem álltak  m ár 
pellengéren ezek a fűzfa-Bis- 
m a rc k o k , fű z fa -E d is o n o k , 
fűzfa-P erik lészek , fűzva-Jó- 
nások? Hová érkeztek meg va
lami üzenettel, hogyha útnak 
in d íto ttá k  őket. Tudjuk, itt 
vannak. De hol az üzenet? Az 
e m b e risé g  sz ív é b e n , m ely  
m int valami m egtöm ve m eg
rekedt lift, ott lebeghet velük 
a mélység felett m indörökre? 
M ert o ly a n o k , a m ily e n e k . 
M int akik ötszázasával szól
tak bele ott, Velszben is, anél
kül, hogy meg tudták  volna 
fékezni Edvárd királyt. M int 
akik nem értenek semmihez, 
akikre sajnos nem lehet rábíz
ni a K ukorica Jancsi nyáját 
sem, nem hogy egy emberisé
get.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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Szabó Gyula 70 éves
Közel három évtizede ismerem, az

óta lényegében változatlan. Néhány 
ránccal "több", de hát jól tudjuk, van
nak emberek, akiknek a ráncai mögött 
m egm arad az arckaraktere. Ezekre 
mondják: szépen öregedők. Ezen kívül 
egy tömbből faragott férfi, talán ezért 
sem öregszik ’látványosan". Alkatának 
megfelelően — Móricz Zsigmonddal 
szólva — "hallgató ember", de amikor 
megszólal, sallangmentes szavakba 
önti előre kimunkált véleményét, nem 
tűr ellenvetést és megköveteli az őt 
megillető figyelmet. Szabó Gyula szi
gorú ember. Ha igazában érzi meg
bántva magát, azaz megszemélyesült 
igazát érzi bántva, akár a gorombasá
gig meg tudja torolni az őt ért sérelmet. 
Szigorú ember tehát, s leginkább ön
magához, amint ezt munkastílusa is bi
zonyítja. Kemény napi penzumot szab 
ki magának, igényesen dolgozik, amit 
már kéziratának külalakja is bizonyít.

Amikor az öt közül a valahányadik 
infarktusára "szert tett", orvosa azt ta
nácsolta, mondjon le a dohányzásról. 
Egyből ráállt, pedig erős dohányos volt 
vaíaha. A sok feketekávéról szintúgy 
legott lemondott, az alkohollal pedig 
sosem volt problémája. Végül orvosa 
arra intette, hogy hagyjon föl a mérték
telen munkával. Mire O vette a kalapját 
és ment. Köszöni szépen, hál'istennek 
azóta is dolgozik. Azóta tudom, hogy 
humora is van, nemcsak viccelni képes, 
hogy kollégája, Lászlóffy Aladár a má
sodik infarktus után azt üzente a sors
társnak a rá jellemző fekete és sok
m indent legyőző humorral: Gyula, 
még mindig 5:2 a javadra — és Szabó 
Gyula "csípte" ezt a humort. Csípte, 
mondom, hisz "földközeli" ember, aki 
bölcsen képes gondolkozni az élet 
apróbb-nagyobb dolgairól. Mindig iri
gyeltem például azt a jóízű nyögést, 
amely leülését követte. Ilyent csak na
gyon öreg, még harisnyában járó szé
kelyektől hallottam, jóllehet amikor 
megismertem, már így ült le, pedig

még viszonylag fiatal ember volt.
Ismeretkötésünk idején, amikor O 

már nagy írónak számított, s én még 
tehetségesnek, szó nélkül, egyáltalán 
nem jelezve semmit, vett — úgymond 
— a szárnyai alá. Az Utunk akkori pró- 
zarovat-szerkesztője nem igazán fogta 
a fiatalok irályát, sorozatban dobta 
vissza rosszabb-jobb írásaimat. Hogy 
mikor töltötte nyári szabadságát, vagy 
mikor volt "házon kívül", azt abból tud
tam meg, hogy a lapba be-betévedt 
egy-egy karcolatom, novellám. Olyan
kor ugyanis Szabó Gyula vette át ide
iglenesen az ő rovatát is. Most már nem 
henceghetek úgy közvetve — tehát 
nem dicsérhetem meg —, hogy Szabó 
Gyulának volt füle az akkor nem túl 
gyakori ifjú prózára, m ert jobbára 
Györffi Kálmánnal együtt alkottunk 
"nemzedéket" mi, fiatalabbak. Utáltuk 
is rendesen az akkor dívó "öreg pró
zát", néhány kiváló idősebb pályatár
sunk írásainak a kivételével.

Am Szabó Gyula végtére is nem 
kertészkedésből, infarktusok sorából 
és jóleső, öreges nyögésekből épül föl, s 
ez itt nem elírás. Mert építkezik ám, 
állandóan építi író-önmagát. Mintha 
csak nap nap után a már említett Mó
ricz Zsigmond szavaira ébredne: ne po
litizálj, építkezz! Nem elhanyagolva 
szép és már-már érzelmes novelláit 
(nem szégyen ám az érzelmesség néha 
még egy prózaírónál sem!), itt csak 
(csak?!) A sátán labdái dm ű hatalmas 
ölelésű és sodrású regényfolyamára 
utalok. Nem tisztem most elemezni, 
megtették azt annyian mások, értő em
berek. Csupán megjegyezném, hogy 
irodalmunkban, az egész magyar iro
dalomban példátlan vállalkozás ez. 
Mint amikor valaki egy országot te
remt, mondatokból. Egy Szabó Gyula-i 
országot, a saját Erdélyországát. Hát 
szabad-e nem szeretnünk Szabó Gyu
lát?!

M Ó Z E S  A T T ILA

EGYED EMESE 
N em  hagylak!
El ne aludj, szél dörömböl az ajtón, 
szél szaladása, árnyék mezttlába, 
fellegkezek követhetők a csöndben, 
és gyűlnek szavaid, már egyre többen 
nem hagynak békén, ne, 
el ne aludj!

Szél dörömböl a szíved pitvarában, 
nincs is szíved, s ha van, egyébre termett, 
lágy ecsetek színezik ki a termet: 
színt kevertek búból, de szél 
dörömböl,

ragyogást old ki kávé lett örömből,

nézz farkasszemet vélem, önmagaddal, 
játékban leljen az éjjel s a hajnal.

(Hajnalodás: égi kavicsok pírja.)
Hogy aludhatnál? Szavak raja körben.

(S ha elaludtál, átölellek közben.)

*
É szrevétlen
Ittam szemedből, mély tavából, mégis. 
Ujjal, szóval nem érintettelek. 
Álomban aztán ölbe vettelek 
mint gyereket.

... Nem tudom, milyen voltál.
Miféle levesek, bukták fölé hajoltál, 
milyen köténybe sírtad bele búdat. 
Leckédet milyen sarokban tanultad, 
milyen asztalnál, és a labda

hogy repült, és milyen magasra.

Nem tudom meg, de elfogadlak. 
Láthatatlan kőbe faraglak,
Tóvá leszel, s elélsz a tájon.

Végy körül, tekintet, 
fürdess melegedben, 
moss öröm vizében, 
szárogass a szélben.

Gúzsba is kötöttél, 
elvetted erőmet, 
vérem alvasztottad, 
bőröm zsibbasztottad, 
csontom fájdítottad.

Közeledben voltam, 
elidőztél vélem, 
s hogyha kitaláltam: 
csak mert feléd vágytam, 
csak, mert lehetetlen, 
s rend van a szívemben,

szemem lehunyása, 
ajkam hallgatása, 
versem dobogása 
madár kiáltása:

messzi tónál érsz el, 
önmagadba nézel, 
nyugtalan az álmod:

név. De nem kiáltod.
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MAJOR-ZALA LAJOS VERSEI
Vándoroljanak k i óik

2000. április 4-én 
Próbálom az utálkozást — 
kitörölni magamból az emlékezést 
próbálom a megvetést 
amit egy magavesztett nemzet 
alamuszi társadalma hányingerként 
vált ki nap mint nap belőlem 
próbálom a suta belenyugvást 
az összekacsintó cinkosság 
győzedelmes undorát 
az ökölben szétnyomorított világ 
harácsoló álhősei cinikusságát 
próbálom az elviselhetetlen 
belenyugvó elviselését 
mint minden reggel a jógát 
hogy magamból kivándoroljak 
gerincroppantó békében 
a j-ólét csapdás felszínére 
próbálom de soha nem sikerül

de hát menjenek ők 
vándoroljanak ki azok 
azok menjenek akiknek 
nincs Maguk 
vagy üres m-ag(ylukban 
cudarul érzik bepudvásodott 
énjük gyökértelenségét 
vagy egyáltalán nem éreznek 
semmit az átkorcsosult 
szétkorcsosultságukban

menjenek a bekorcsosultak 
az agyonkorcsosult profitgnómok 
azok akiknek soha nem volt 
itt és nem volt ott 
itt-hon és ott-hon
és az indulásra kész bőr-ön-d-jükben 
repülő vagy vonatjegy kérdése 
csak a Hon — ki is tartaná vissza őket 
a feledtetni akaró felejtőket: 
a kollektív besározottság házalóit 
akik sarat maszatolnak minden ház kapujára 
hogy közös búnként elkenjék a Bűnt minden 
ajtófélfán a szemrebbenés nélküliNa és?-ekha 
lelkiismertükön vagy fenekükön vakaródznak

menjenek ők
mert akárhová mennek is 
oda ők lerakják kakukktojásaikat

és bekakukkosított globiságukban 
a tökös verebek sas érvével 
világpolgár madárrá teszik meg a kakukkot 
őstörténelmi sorossá: őssorossá

kofferjuk mindig utazásra készen az új 
és új ki- és bevándorlásra (h)őslakóként 
miközben az alamuszi becinkosított 
és a közönybe átcinkosított suták 
számolgatják a kakukk kiabálásában 
hogy hány év van még vissza 
a jövőnkből a damaszkuszi úttól 
a paradicsomi sírkertig

hát menjenek
ki is tartaná vissza őket?

én is azt gondoltam egyszer: senki 
nem tarthat többé vissza itt és ott 
így hát elmentem ide és oda a világba 
lehányva a nevelő gyökereket 
de a gyökerek így meggyalázva 
még mélyebbre fúrták magukat 
a lélek önfedezékeibe ahol az árulás 
kakukkjai tanyáznak sunyin megbújva 
és a tökös lelkű verebek szívébe tojják 
röpke vendégként megváltásuk iga(z)ságát: 
tollatlan posztporontyaikat pedig 
kirabolt bölcsőkbe lopják tollasodásra

kivándoroljak?
de magamon kívül hová?
magamon túl merre?
van-e túl térben és időben?
van-e Van? — ajtóküszöb a megbotlásra
és önerőből a felkelésre?

utálni és szeretni megtanultam 
minél jobban megvetem 
annál jobban szeretem 
javíthatatlanul mafla nemzetem

ki is tartaná vissza őket 
hát menjenek ha akarnak

én soha el nem mentem 
én nem megyek

menjenek ők

Ú tban a vágóh íd  fe lé
Hol az idő amikor még polgár voltál 
egy város és magad lakója: citoyen 
kíváncsi olvasó és csodálkozó néző 
nem vagy már sem olvasó sem néző 
hanem áru a piacon: ennyit érsz 
a nézettség kvótájában egy szám 
reklámfogyasztó az újságosnál

megetet a szerkesztő mert etetik őt is 
a kommunikáció sztrádáján légi útjain 
veled rohan pereg a beetetés motorja 
hogy szétetesse a világot: benne 
ami még ósdian emberi — világpolgár! 
árut szállítanak hozzád de te vagy az áru 
homlokodon a rásütött bélyeg helye 
mint marhaleveleken a pecsét hitele 
szállítólevél a Szellem vágóhídja felé

a képernyőn a te szemed az áru: 
az olvasottság és a nézettség mérlegén
— Maat és Hathor merre is tévelyeg? — 
hogy bekapcsolva bámulj de ne láss 
szemedben a betáplált szám a lényeg 
szemgolyóddal golyóznak
a profitmanituk a tőzsdéken 
a szerkesztőségek sz-ámítógépjein 
a bőrödre sütött számra raknak 
nyereménynek a nye-réses Létre 
álnok világban világtalan polgár 
az olvasottság és nézettség páriája 
ez lett a jussod gyermekeid vagyona 
amit nekik hagysz örökségnek: 
képet és szavakat 
az erkölcstől bűzlő kukákban

de karriert csinálsz 
futtatod magad 
megvalósulsz — hogy kiért 
és miért is? — 
a telehányt utakon 
megüdvözölsz társ tálán

reklámot etetnek veled 
gondolod megemészted 
gyomortalanul is a jólétet 
amiben te vagy a reklái.i 
áru mit mindennap eladnak 
kép- és szövegbaromként 
csak ne figyelj ne kérdezz ne láss 
helyetted a butaság gondolkodik 
és otrombán álmodik a boldogság

látásoddal megszűnne ez a marhavásár 
ugye kár lenne micsoda kár!

ne várj hiteles híradást 
értesítést a létről 
a jólét felszínén ficánkolva
— mint a Szőke Tisza-i halak — 
azt sem hogy tájékozódj magadban 
sem felvilágosítást a világról 
hogy szedd ráncba gondolataid
és ne szégyelld embervalódat

a szerkesztő elad 
portékának magát és tégedet 
bambán néző távirányított olvasó 
reklám vagy
csordában a Szellem vágómarhája 
útban a vágóhíd felé

az ő kezükben
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SZŐCS ISTVÁN

Színházi
A színházba járás — polgári 

szokás. A polgári életmód, élet
vitel velejárója. Okvetetlenke- 
dés volna m ost hivatkozni az 
udvari színjátszásra, a passió
játékokra, a m isz térium játé
kokra, az egzo tikus szín ját
szásra vagy a koroboróra s a 
többire: m ert m indaz csupán
csak színjátszás vagy színjáték
szerűség; a színház pedig szín
játék-üzem, vagy "színészed in
tézmény"; leginkább "műinté
zetnek" volna nevezendő, ha e 
kifejezést nem  sajátították vol
na ki kétesebb és alantasabb 
tárgyakra. M int ilyen pedig, ki
fejezetten "polgári intézmény". 
A színház, m int olyan, csakis 
polgári színház lehet.

A  klasszicizm us, a szenti- 
m entalizm us, de különösen a 
b iederm eyer és a rom antika 
kora óta m ár az arisztokrácia is 
polgárként járt színházba, itt 
K elet- és K özép-E urópában , 
a h o l egy  lev e g ő t s z ív o tt  a 
plebsz-szel; később pedig — a 
proletkult m eg némi polit-exp- 
resszionista vadulások után  — 
a szocialista-komm unista kul
túrpolitika vigyázott a legszi
gorúbban a színház polgári kül
sőségeire.

Ezért jött létre az a nevetsé
gesen ellentm ondásos helyzet, 
hogy a kom m unizm us idején 
az ellenállás, azaz a kom m u
nista eszm erendszer és életvi
te l  " s z a b o tá lá s a ”, fú rá s a , 
aláásása, fellazítása a színház
nak és a színm űvészetnek pol
g á r i  s a já to s s á g a ir a  a k a r ta  
m érni csapásait. Am ikor pedig 
újból ránk köszöntött a polgári 
világ, vagy legalábbis, m ikor 
szeretnénk azt hinni, hogy er
ről van szó, úgyszólván m oz
ga lom szerűen , szervezetten , 
céltudatosan zajlik a színház 
leépítése, szétoldása; de saját
ságos, hogy e m ozgalom  éppen 
nem  a közönség körében kelet
kezett, hanem  a színháziak kö
zött, az "irodalom-likvidátor" 
irodalm árok, az irodalom- és 
á lta lában  a m űvészetteoreti
kusok heves együttm űködésé
v e l, ső t s e rk e n té s é v e l;  a 
m ozgalom  nagy anyagi háttér- 
össszefüggéseit pedig a szóra
koztató-, illetve a látványos
ság-ipar szolgáltatja (sóbiznisz 
és a diszkó-szubkultúra), 

x
A sz ínház-üzem et felszá

moló, azaz ellenszínház m oz
galm ak első taktikai jelszava ez

méretek
volt: "lebontani a negyedik fa
lat"; azt a láthatatlan falat, a- 
mely a nézőtér pszichikai erő
terét elválasztja a színpadétól. 
Számtalan idegesítő, naiv és di
lettáns eröltetettségű eljárást 
szült és szül mai napiglan ez a 
harci m ódszer, am elynek lé
nyege csak látszólag a felszaba
du lás a sok szidalom m al il
letett "barokk kukucskáló do
boznak" a fizikai korlátái és 
m űszaki nyűgei alól; az igazi 
m otiváció  szövevényéből e- 
gyik oldalon kiemelhető a szí
nész borzadása a művészi kon
centráció magányától, a m ási
kon: a közönség egy kis részé
nek infantilis kíváncsisága a 
színész nemisége iránt. Ez ro
konságban van a papi szemé
lyekre  irá n y u ló  a la n ta s  k í
váncsisággal. (Lásd alább.)

A hangoztatott szándékok 
h a m isság a  k ite tsz ik  abbó l, 
hogy am ikor a rendező a tech- 
nicitás állítólagos rém uralm a 
ellen hadakozik, ugyanakkor 
uralkodóvá válik a színpadon 
a sarkítatlan, szórt világítás, 
am elytől olyan kifejezés-sze
génnyé válnak a színészarcok, 
m int a fényképészeti m űter
m ekben készült igazolványké
pek; egyre gyakoribb a sűrű 
félhomály, sőt a generálsötét is, 
a köd és a gőz; — ahogy a gye
rekm ondóka vihogása megfo
galm azza: ez a világ füst és 
pára, menj a szemed világába 
stb., és ettől kezdve m ár a bu
di-irodalom , a vécé-falfirkák 
stílus- és formavilága követke
zik.

A polgári színház, szemben 
a fentebb előszám lált másféle 
színjátszásokkal: m indég iro
dalm i m űhöz kötött; méghoz
zá nem  is a rituálisan ismételt 
ugyanazon szövegekhez, ha
nem  m indég más, új vagy egy 
idő után új színben visszatérő 
irodalm i alkotások sokaságá
hoz. Az ellenszínház, az anti- 
polgár-színjátszás fokozatosan 
vívta meg harcát az irodalom, 
úgy is m int "irodalmiság", "iro- 
dalmiskodás" ellen. E hadjárás 
hadm űveleti szakaszai a "lepo- 
ro lás", az "átérte lm ezés", a 
"szöveggel szem ben játszás", 
majd az érthető szövegmondás 
mellőzése; a színművészet ön- 
törvényűségének kikiáltása, a 
társadalm i funkciók— például 
a "pallérozás" a nyelvhasználat 
és viselkedés, közízlés fejlesz
tése dolgában; a "társadalmi ér

vényű elkötelezettség elutasí
tása"; és így tovább.

Ám  itt is kitetszik m ajmunk 
menyasszonysága, mivel a po
litika-mentességet, sőt: politi- 
z á lá s -e lle n e s sé g e t k iv ív n i 
akaró "ellenálló-színház" jogu
tódai, illetve a m agukat annak 
kikiáltók, éppolyan vastagon 
politizálnak, m int a proletkult,
il- letve az ultrabaloldali viccla
pok karikaturistái. Csakhogy 
politikai tám adásaiknak ma fő 
célpontjai: a populistának kiki
áltott "szociális érzékenység", 
és a "családféltő" aggodalom, a 
házasság; a "közösségi szem
pontok"; többek közt. Es éppen 
ezen a ponton tűnik ki az anti- 
színház szövetsége az antiiro- 
dalm ista irodalom-elmélettel, 
am ely költői-írói alkotás he
lyett csak — felhasznált, alkal
m a z o tt, előállított szövegek 
fogalmával operál.

És hogy mennyire azonos a 
teatral és a literary elméletieske- 
dők vallása a politka-mentes- 
ségről, az kitűnhet az alábbi i- 
dézetből is:

"Harriet Hawkins a Classics 
and Trash, Traditions and Ta
boos in High Literature and Po
p u la r M odem  Genres (H ar
vester W heatsheaf, 1990) című 
könyvében" stb.......EGY SZÖ
VEG AKKOR TEKINTHETŐ 
ÉRTÉKESNEK, HA MEGKÉR
DŐJELEZI AZOKAT A TÁR
SADALMI, FAJI ÉS SZEXU
ÁLIS ELŐ ÍTÉLETEIN K ET, 
AMELYEK VEZETNEK M IN
KET. Annak ellenére, hogy ez a 
megközelítés kissé vulgárisnak 
tűnhet egy esszencialista iro
dalm ár számára, tény hogy..." 
stb. — írja Sántha Attila*.

Á m  fo ly ta th a tn á  is úgy, 
tény, hogy mivel nálunk a tár
sadalmi és faji előítéletek m ár 
régesrégen nem  hatnak, kime
rültek, kiürültek, m arad a fő
csapás irányának a szexuális 
előítéletek megkérdőjelezése; 
holott ma m ár az is egyre nyil
vánvalóbb, hogy ezek az előíté
letek inkább csak a lelki élet 
ideges zavarai, és innét fakad 
az anti-polgárszínház harm a
dik célkitűzés-csoportja: a tri
vialitás, az obszcenitás, a kö
zönségesség kultusza; amely
ről máskor m ár annyit beszél
tünk , hogy itt csak az t kell 
hozzátennünk: a jelenség köz
pontjában a színház, egyálta
lán a m űvészet áhítatának az 
elüldözése áll; illetve egyálta
lán: az áhítat, mint emberi érzés
minőség teljes megszüntetése; 
katarzis helyett— dagonyázás; 
vagyis a lélek m űtéti hegeinek

a fertőtlenítésére: iszappako
lás!

x
M egfosztva a polgárszínhá

zat hatáskeltő m űveleti rend
szeré tő l, e szk ö z tá rá tó l, iro- 
da lom -alapúságátó l, szöveg
központúságától és áhítatától 
— végeredm ényül adódik: a 
cirkusz. (Már az is elgondolkoz
tatható lehetett volna, hogy so
h a se m  b e s z é ln e k  c sak  a 
színháznak a válsághelyzeté
ről, és nem  a cirkuszéról is, ho
lott a sportversenyek és a mozi 
ugyanazt a válság-fenyegetést 
hordozta volt a cirkusz szám á
ra is; vagyis a közönség elszí
vásának a veszélyét.)

A cirkuszban a látvány ural
kodik. Az áttételesebb, fino
mabb érzések helyett az ele
m entárisak; a félelem, a szo
rongás, a csiklandozottság: jaj, 
m indjárt leesik, jaj, m indjárt 
megharapja, jaj, ki ugrik  a né
zők közé, jaj, m indjárt össze- 
nyálaz a teve orra! stb. Nincs 
irodalmi szöveghez-kötöttség, 
c sak  v e z é n y sz a v a k : h o p p , 
hopp! Testbeszéd van és moz
dulat-beszéd; és vannak valódi 
állatok, nem  kell a színészt fá
radságosan állatmimussá deg
ra d á ln i... az á h íta t  e lű z é se  
céljából pedig ott a bohócnak az 
állandó csetlése-botlása. És fő
leg: nincs "kukucskáló doboz". A 
játszó személyek m inden irány
ból megtekinthetőek.

A baj azonban az, hogy a 
polgári színházhoz hozzátarto
zik a törzsközönség, legalábbis 
a rendszeres színházbajárás. 
Egy valamirevaló polgár akkor 
érzi m űvelt em berként jól m a
gát, ha évente legalább nyolc- 
sz o r-tísze r v o lt, v ag y  lega
lábbis lehetett volna színhá- 
ban. Rendszeresen cirkuszba- 
járók azonban csak a kamaszok 
között akadnak . Egy felnőtt 
em ber általában csak néhány 
évenként megy el egyszeregy
szer a cirkuszba.

Ezért nem lehet a színházat 
m in d en  további nélkül cir
kusszá átalakítani. Az igazgató 
ugyan m egtanulhatja az ostor- 
csattogtatást, a rendező átved- 
lődhet idom árrá, ám  lég- tor
nászokat és bűvészeket kine
veln i sokkal fáradságosabb, 
m int színészeket; nem  elég eh
hez sem  az átélés, sem  a lojali
tás; és kellenének m ég valódi 
szép lovak, a kezes bohócok 
mellé kezes oroszlánok és okos 
kutyák. És ezért jön az úgyne
vezett stúdió-színház: ott, ha 
Juci nénit és Berci bácsit nem  is 
zárhatják oroszlánok vagy kro-

4



HELIKON

k o d ilo k  kö zé , tes tk ö z e lb e n  
érezhetik  m agukat a színész 
nemi szervével.

(Van a kispolgári színházlá
togatóknak egy kicsiny, de lel
ketlen csapata, amelyben olt- 
hatatlan kíváncsiság él, ismét
lem , a sz ín ész  szexualitása  
iránt; sokszor figyeltem elké
pedve, hogy am ikor egy-egy 
ilyen érettebb hölgy "Na jöjjön, 
m űvészkém , kapjon be a Jucika 
nénivel egy kaffát!" felkiáltás
sal a bárban asztalához kény
szerít valam i színészfélét, mi
lyen leplezetlen, és tagadhatat
lanul an tihum ánus kíváncsi
sággal méregeti az áldozatot, 
k igyúlt szemekkel. Ám  még
sem  csupán a közönség eme kis 
rétegének a kiszolgálására va
lók az obiigát színpadi disznól- 
kodások, hanem , m int m on
dottam , az áhítat elvadászásá- 
ra... Egyébként m ás lelki-vo
nalról egy példázatos eset: a 
helyszín nem  színház vagy káf- 
fébár, hanem  nádas tópart; egy 
néhai költőbarátom  nagy hor
gász volt; rövid áll-szakálla és 
zordonm orcosvága m iatt a fa
lusi lakosság általában pópá
n a k  n éz te . S ze rin te  nem  is 
e g y sze r  e lő fo rd u lt , hogy  a 
"m in d en  sz a k ra litá sá tó l ki
ü rü lt"  kö rnyeze t és ruházat 
annyira felszabadítólag hatott 
nehány köréje gyűlt fickóra, 
h o g y  g á tlá s ta la n  v ig y o rra l 
kezdték faggatni, van-e pölöje? 
A taktikus tapintat igen feszült 
pillanatai árán tudott csak ki
szabaduln i a "láthatatlan ne
g y e d ik  fal" á tlé p ésé re  kész 
érdeklődők gyűrűjéből.)

xx xx xxxx xx xx
Goethe színigazgatója még 

a drám aköltővel szemben tá
m asztotta azt a felháborító i- 
gényt, hogy "ha mit hozol, azt 
hozd m indjárt darabokban". A 
m ai színigazgató a közönséget 
szeretné feldarabolva látni. Kis 
csoportokra osztva. Egy nagy 
félházból négy-öt piciny telthá
zat varázsolni. Talán ez a kis- 
színházasdi legfőbb értelme?

Az ezelőtt százhetvenöt év
vel épü lt kolozsvári állandó 
m agyar színháznak 850 ülőhe
lye volt, de szám ítottak m ind
ég párszáz állójegyes nézőre is. 
T íz-tizenötezer fős lehetséges 
nézőt adó m agyar nyelvű la
kosság mellett. Ma nyolcvan- 
kilencvenezres m agyar lakos
ság mellett az ugyanilyen férő
helyes sétatéri színház ordító- 
an , feleslegesen  tú ln ag y n ak  
hat, alig egy évtizedes közön
ségnevelő, "közönség- és társu
latépítő" színházpolitika nyo

mán. A valamivel később épült 
pesti m agyar színháznak a be
fogadóképessége  1160 néző 
volt, hetvenöt év alatt ez a mé
ret lecsökkent — biztonsági és 
kényelmi okok m iatt — 960-ra, 
de  akkor m ár ott volt a N ép
sz ín h áz  — ahova később a 
Nemzeti átköltözött — kétezer 
körüli ülőhelyével, az Opera 
1150 hellyel, majd a Népopera 
(a m ai E rke l-sz ínház) 2200 
hellyel, (ma itt is a gyenge fél
ház a rendszeres), és a m agán
társulatok mellett mégis szük
ségessé vált az állandó zsúfolt
ság m iatt a Vígszínház felépíté
se — 1860-as befogadóképes
séggel! (Ma nem  tudom , hány 
néző fér bele, de biztosan ezer
nél több.)

Ezért meglepő, hogy a jelen
leg  é p ü le n d ő  új B udapesti 
N em zeti Színház m indössze 
hatszáz fő befogadására van 
tervezve! Ahhoz képest ugyan 
nem  meglepő, hogy am ikor a

Blaha—téri épületet Kádárék 
felrobbantották, s az Izabella 
téri volt Magyar Színház épüle
tét utalták ki Nemzetinek, an
nak is lecsökkentették az ere
detileg jóval nagyobb székszá
m át 700-ra, ám  úgy, hogy a he
lyeknek legfennebb kétharm a
dáró l lehetett tisztességesen 
látni. Ez is bizonyítja, hogy 
am ikor ugyanabban  a rend 
szerben 1200 fős Nemzetire ír
tak  ki pá lyázatokat — nem  
gondolták komolyan!

Ám honnét vették mégis az 
1200-as nézőszám elképzelé
sét; m iért volt a körüli az erede
ti Nemzeti és az Opera terme?

A színházépítésnek sok év
százados kialakult szabályai 
ta p a s z ta la to k ra  a la p o z ta k . 
Ezek egyike, hogy prózai szín
háznál a színpad közepétől leg
távo labb  ü lő  néző helye ne 
legyen harminc méternél távo

labb! Különben a hang terjedé
si sebessége (illetve "terjedési 
lassúsága") miatt, am i szigorú, 
objektív feltétel, akusztikai za
varok lépnek fel. Egy ilyen su
garú körcikkben, a jóllátható- 
ságot is biztosítva, viszonylag 
kényelm esen 1000-1200 néző 
helyezhető csak el. (A nagyobb 
operaházak: — az külön, más 
fejezet.)

Szerencsés m egépítés ese
tén ebben a térben még jól kive
hető a hangos beszéd, hatásos 
a maszk, és a taglejtések közlé
se. Ez a Nemzeti Színházak mé
rettípusa. A következő méret
típus húszméteres sugarú kör
cikken belül alakul ki, 4-600 fős 
befogadó képessséggel, ahol 
m ár a halk beszéd is kivehető, 
és érvényesül az arcjáték is; a 
h a rm a d ik  m ére tk a teg ó ria  a 
művészszínházé, vagyis a ka
maraszínházé, ahol a nem m ély 
színpad közepétől a leghátúlsó 
sor (tizenharm adik, vagy ti

zennegyedik) legfennebb ti
zenkét méterre van, nemcsak 
az arcjáték, hanem  az úgyneve
zett rezdüléses szemjáték is ki
vehető, és hallható a suttogás, 
sőt a hevesebb lélegzés is.

Ez a három  nézőtér méret 
nemcsak különböző játékmo
dort és színpadkiképzést kíván 
a távolságok szerint, de m ind
ettől függetlenül is: mivel min
den érzelmi élmény intenzitá
sát emeli a közösségben való 
megélés, a nagy tömeg tagja
ként átélt megrendülés, vagy 
ujjongás egészen más hatásfo
kú lehet, m int "bizalmasabb", 
kisebb tömegben. Ezért vallot
ták a színházépítészek régeb
ben , hogy 900-asnál kisebb 
néző terű  N em zeti Színházat 
nem érdemes építeni, m ert az 
m ár nem  az; az — másféle, "vá- 
rosi-polgári"-színház. Tudtom 
mal nem is nagyon építettek,

talán  csak a prágai N em zeti 
Színház e- gyedü l "kicsiny", 
(570 helyes) ám  ott sokszor éve
kig nem  lehet egy-egy előadás
ra  je g y e t k a p n i,  és 
m ondhatnánk, ez me-gint csak 
antidem okratikus, m ert soka
kat kizár a színház élvezetéből.

Am ikor a régi pesti N em ze
ti befogadó képessége lecsökk- 
k e n t 960 h e ly re , m á r  á l ta 
lánossá lett az aggodalom: ho
gyan fog így a színház bevétel
h e z  ju tn i?  E le g e n d ő h ö z ?  
Bármekkora is legyen az állami 
vagy társadalm i tám ogatás, a 
színház rangját — és nem  uto l
só sorban: önbizalmát! — sza
vatolja a "viszonylag nagy" be
vétel, akárhányad része is ez a 
f e n n ta r tá s i  k ö l ts é g e k n e k . 
K oszto lány i m eghatározásá
val: a sz ínház  olyan épü le t, 
am elynek egyik végén a szín
pad  van, a m ásikon pedig  a 
pénztár. A kettő közötti egyen
súly nemcsak anyagi, de — er
kölcsi és m ű v ész e tp o litik a i 
kérdés is.

Akkor mégis: kiknek az ér
dekét szolgálja a kisszínházas- 
di? Vagyis az az irányzat, a- 
mely a nagyszínházat, pláne a 
"népszínházát” ki akarja szorí
tan i a burjánzó kis-, stúd ió , 
zseb-, pince- és végeredm ény
ben: klubszínházakkal?

Itt arról is szó van, hogyha 
sok a kisszínház, több a nagy 
színigazgató, nagy főrendező 
és nagy  fő d ram atu rg . M ás
ré sz t:  a k is s z ín h á z a s d iv a l  
együttjár a "sóbiznisz"; sport- 
csarnokokban, stad ionokban 
üvöltöző úgynevezett könnyű
zene-koncertekkel és sztárpa
rádékkal.

És am int az ilyen m űfajo
kon meg kabarékon nevelődött 
néző általában nem  képes arra, 
hogy szünettől szünetig negy- 
ven-ötven percig koncentrál
jon prózai szövegre, ugyanígy, 
az a színházban  nevelkedett 
néző, aki képes két-három  órás 
prózai előadásokat is feszült fi
gyelem m el követn i, egészen 
biztos, nem  képes arra, hogy 
órákig hajladozzon, hadonász- 
szon, zsivajogjon és sörényét 
rázza  egy " tö m eg ren d ezv é
nyen"... Erről is lehet szó.

’In: Sántha Attila In: Történetek 
a populáris irodalomról In: Korunk 
In: H arm adik  folyam, In: X I./6. 
2000. június. In: p. 4-10. És: hátúira 
bocsátott mottóként: "Nagy In-ség 
idején a májpástétomnak látszó tár
gyat is megesszük, m ondták a pi
ronkodó eszkim ók Fridtjof Nan- 
sennek." In: Grönland.
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GAAL GYÖRGY

Kolozsvári
könyvtárak
kincsei
Mérhetetlenül sok kincs rejlik könyv

tárainkban, mégis milyen kevesen kutatják 
őket! Ezt sugallja Hajós József legutóbbi, 28 
dolgozatot felölelő, több mint 4C0 lapos kö
tete , mely egy szerény jegyzet szerint épp a 
szerző 75. születési évfordulóján került 
nyomdába. A Barangolás kolozsvári könyv
tárakban cím csak némileg utal a szerző és a 
könyvtárak viszonyára. Mert Hajós József 
már évtizedek óta mondhatni állandó "lakó
ja", ső t leg jobb  ism erő je  rég i könyv
tárainknak. Ezek segítségével lett ő az 
erdélyi filozófiatörténet rangos krónikása.

Egyik dolgozata bevezető, 1995-ben pa
pírra vetett szellemes mottóját az egész kötet 
jellemzésére emelhetjük ki: "Érdemes kon
cepciózus művek iránt receptívnek lenni és 
recepdózus elmékben is meglátni a koncep- 
tivitást". Mert a tanulmányok erre a két 
szempontra épülnek. Hogyan fogadtuk be a 
nagy bölcselők és polihisztorok műveit, taní
tásait a reformkorig terjedő évszázadokban, 
s e befogadás miként tükröződik könyv
tárainkban, illetve erdélyi tudósaink művei
ben. A dolgozatok többsége a recepció
kutatás körébe sorolható, de nem merev a 
módszer alkalmazásában.

A tanulmányok 1973 és 1997 között szü
lettek, s többnyire egy-egy kerek évforduló
hoz kötődnek. A szerző rendszerint fel
kutatja ilyenkor, hogy könyvtárainkban mi
lyen eredeti, gyakran éppen első kiadású 
művek találhatók az ünnepelt tudóstól, e 
kötetek posszesszor-bejegyzéseit, történetét 
is számba veszi, aztán rátér az életpálya le
zárulta utáni kiadásokra, külön csoportosít
va az esetleges magyarországi vagy éppen 
magyar nyelvű kiadásokat. Következnek a 
tanítványok, követők, szellemi örökösök 
művei (néha kéziratai is), végül pedig a mél
tatások, értékelések a kortársakétól a múlt 
századi lexikonokéig. Descartes és Fichte 
esetében nagyjából érvényesíti ezt az átfogó 
módszert, a többieknél — gyakran objektív 
okokból— nem térhet ki v alamennyi elemre.

Morus Tamás főművének, az Utópiának 
többnyire közvetett délkelet-európai hatá
sát, magyar és román kiadásait veszi szám
ba. A Kopernikusz-tanulmány Dankanits 
Ádám egy cikkéhez és kötetéhez fűz kiegé
szítéseket. Míg az előbbi két tudósról min
denki hallott, a harmadik, a spanyol huma
nista Juan Luis Vives (1492—1540) neve alig 
ismert. Pedig műveinek egész sora nem is 
egy kiadásban porosodik könyvtári polcain
kon, s mindegyiknek van története. Hatásuk 
egykor kiterjedt Szenczi Molnár Albert, Als- 
tedius és Comenius munkásságára is. A Ra- 
mus-tanulmány a bölcselő halálának 425. év
fordulóján ismerteti Kolozsvárt található kö
teteit, s még inkább hatását gondolkodóink
ra, mindenekelőtt Apáczai Csere Jánosra.

A francia eredetű németalföldi humanis
ta tudós, Carolus Qusius (1526—1609), a 
magyar flóra első leírója, szintén több kötet
tel képviselteti magát a kolozsvári könyv
tárakban. A róla (is) írt dolgozat azonban 
inkább a filologizálás, névelemzés irányába

tér el, növénynevek, de különösen Qusius és 
Kolozsvár nevének hasonlósága gondolkoz- 
tatja mega szerzőt Qusius főművének 1583- 
as antwerpeni kiadású kolozsvári példányát 
meg éppen a szúrágás mentén érintett sza
vak kapcsán mutatja be.

A Galilei, Gassendi, Pascal, Malebranche, 
Newton, Voltaire, Herder, Baumeister, Kant 
köteteit, hatását vizsgáló dolgozatok sorából 
a Lessingről szóló három írást kell kiemel
nünk. Az első, rövidebb, 250. születésnapján 
idézi fel emlékét, a német felvilágosodás be- 
tetőzőjeként méltatja, akinek végig felfele 
ívelt a pályája, s nem az utókornak, hanem 
kortársainak írt. A második Lessing hatásá
nak titkát kutatja, magyar fordításait, a rá 
vonatkozó irodalmat ismerteti. A harmadik 
pedig egy olyan vonatkozásra irányítja rá a 
figyelmet, amit eddig nem méltattak: Les
sing írt a lengyel unitárius Vissováti (Wiszo- 
waty) Andrásról, s kiadta a Kolozsvárt is 
megforduló Neuser Ádám egy levelét. A be
vezetőben Lessing kitér Dávid Ferenc, Matt
hias Glirius, Jacobus Paleologus tanításaira, 
s megértéssel ír az unitáriusokról.

A kötet jellegét meghatározó, európai 
rangú tudósok recepcióját vizsgáló dolgo
zatok mellett néhány hazai bölcsész-tollfor- 
gató emlékét is felidézi Hajós József. Ők 
azok, akik többnyire külföldi tanulmányút- 
jukon megvették, majd hazahozták s olvas
ták a híres szerzőjű köteteket: néha csak 
tanításaikkal, máskor kéziratban fennma
radt vagy kinyomtatott műveikben vissz
hangozták azok eszméit. A már említett 
Dávid Ferencen és Apáczai Csere Jánoson 
kívül Pápai Páriz Ferenc sorolható ide. Az ő 
esetében fennmaradt könyvtárának jegyzé
ke, s így megfordítható a vizsgálódási szem
pont: milyen francia szerzők latin illetve 
francia nyelvű munkái voltak meg gyűjte
ményében, s gyakorolhattak hatást rá. Az 
Európát bejáró első magyar útleíró, Szepsi 
Csombor Márton ugyan nem nevezhető filo
zófusnak, de mint az "Európa-szerelem" ha
zai megtestesítője beillik a kötet eszme- 
rendszerébe.

Az erdélyi kollégiumok tudós professzo
rai századokon át tanították a bölcsészeti 
kurzuson a filozófiát. Többnyire polihiszto
rok voltak, s alig-alig érdemlik ki a filozófus 
minősítést. Hiszen egyik vagy másik euró
pai bölcsész rendszerét vették át, továbbítot
ták. De már az is tettnek számított, ha bölcse
leti munkát fordítottak, ha a haladóbb irány
zatot választották. Polihisztor volt ilyen ér
telemben Benkő József, egy ideig székely- 
udvarhelyi professzor, aki a honismertetés
ben és a természettudományok művelésé
ben jeleskedett. Csemátoni Vajda Sámuel 
szintén az udvarhelyi, majd a nagyenyedi 
kollégium tanára. Két könyv őrzi emlékét: 
egy Leibniz nyomán írt, 1791-ben Bécsben 
kinyomtatott "filozófiai Idsérlet" és Karl Fri
edrich Flögel az emberi értelemről írt köny
vének 1795-ben Kolozsvárt megjelentetett 
fordítása, melyhez előszót is kapcsolt. Kör- 
möczi János unitárius kollégiumigazgató, 
majd püspök "filozofálásáról" csak kéziratok 
tanúskodnak. Kivonatolta Thomas Paine ra
dikális amerikai gondolkodó Az ember jogai 
dm ű 1792-ben megjelent kötetét, s részben 
tolmácsolta, kijegyzetelte a svéd Johan Hen
rik Kellgren (1751—1795) író-költő prózai 
írásainak 1801-ben megjelent német kötetét. 
Eszmefuttatások, szellemes aforizmák talál
hatók benne. A püspökségig vitte az evangé

likusoknál a távoli Sopronban az a Kis János 
(1770—1846) is, akinek 76 műve között több 
bölcseleti szöveg tolmácsolása — Arisztote
lésztől Fichtéig — található, s akit a nem 
"korszakos, de pallérozott és lankadatlan 
odaadással buzgólkodó” értelmiségiek közé 
sorol Hajós.

Kötetünk legterjedelmesebb, legalapo
sabban kidolgozott kétrészes tanulmánya 53 
oldalon az 53 évet élt késmárki polihisztor
ról, Frölich Dávidról szól. Még születési év
száma is (1595?) csak kikövetkeztethető, s 
életének kevés biztos adata maradt fenn. 
Tudjuk, hol tanult, hogy utána vagy 12 évig 
utazgatott. 1615-ben megmászta a Tátrát, 
1630-ban pedig Kolozsvárt is megfordult: 
Szenczi Molnár Albert írt az emlékkönyvé
be. Az 1630-as évek végén császári és királyi 
udvari matematikusi címet kapott. Hajós 
megcáfolja azt az elterjedt adatot, mely sze
rint 1648-ban bekövetkezett haláláig a kés
m árki iskola rektora lett volna. Művei 
alapján asztronómus és asztrológus, mate
matikus, történész, földrajztudós, filológus 
volt egyszemélyben. Fő tevékenységének a 
naptárkészítés tekinthető. 1622-től halála 
évéig állította össze különböző városokban 
kinyomtatott latin, német, magyar, szlovák 
nyelvű naptárait. Többségükből elszórtan 
unikumpéldányok maradtak fenn. Akolozs- 
vári Egyetemi Könyvtárban öt is található. A 
naptári részen kívül ezek hasznos csillagá
szati, orvosi, mezőgazdasági, történelmi és 
földrajzi ismereteket tartalmaznak. De Frö
lich nevéhez fűződik az első rendszeres ma
gyarországi földrajzkönyv (1639), mely 16 
lapot szán Erdélynek is. Tudja, hogy Kolozs
várt van Hunyadi Mátyás és Bocskay szülő
háza, itt és Tordán un itá riu sok  élnek, 
Brassónál Honterust említi. írt még egy két
részes, Ulmban kinyomtatott útikönyvet 
(1644), vándoroknak való útmutatót, össze
állított egy Gnomologia (1646) d m ű  bölcs 
mondás (gnóma) — gyűjteményt. E köny
vek és kolozsvári példányaik jellemzése u- 
tán a m ásodik tanulm ányrész a szerző 
utóéletét, műveinek visszhangját, a rá való 
hivatkozásokat, az 1990-es évekig terjedő ér
tékeléseket veszi szám oa. Kiderül, hogy Köl
csey Ferenc is ihletődött tőle, Jókai pedig 
regényben szerepelteti.

A dolgozatokban bemutatott, feldolgo
zott kötetek, kéziratok a két legjelentősebb 
kolozsvári könyvtár birtokában találhatók: 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület örökébe lépő 
Egyetemi Könyvtárban és az Akadémia ko
lozsvári fiókkönyvtárában. Ez utóbbi azon
ban több régi gyűjtem ényt is m agába 
olvaszt: a három itteni felekezeti főiskola 
(unitárius, katolikus, reform átus) tanári 
könyvtárait, a balázsfalvi tanintézetek, s a 
helybéli Ferenc-rendi kolostor gyűjteménye
it. Néha utal a szerző a Protestáns Teológiai 
Intézet illetve egykori iskolája, a Bethlen 
Kollégium könyvtárára, valamint a Teleki 
Tékára. Közvetett források alapján, persze, 
említést tesz budapesti és bukaresti példá
nyokról is. Kétségtelen, kiterjeszthette volna 
kutatásait egész Erdély területére, de el kell 
ismernünk: ez egy ember lehetőségeit jóval 
meghaladná.

Hajós József is egyszemélyes műhelyben, 
intézetben dolgozik. Nem adatott meg neki, 
hogy iskolát teremtsen maga köré. így főleg 
tolla segítségével gyümölcsözteti tudását, 
kutatómunkáját. Közismert: egész pályafu
tását a filozófiatörténet, különösen az erdélyi
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vonatkozások vizsgálatának szentelte. Eredmé
nyei hézagpótlóak. Felkészültsége, szakér
telme, kitartása e köteten át is tiszteletre int. 
Mert nem csak a filozófiai irányzatokat, köl
csönhatásokat ismeri, de ért görögül, latinul, 
németül, franciául. Néha még nyelvileg helyes
bít is. Évszámokat pontosbít, ellentétez. Ismeri 
a filológia, könyvtártudomány titkait. Különö
sen a tévedések, gyakran a szakirodalom által 
szentesített elírások, hibás adatok felkutatásá
hoz van érzéke. Rangos kötetek állításait sem 
fogadja el, s ha csak lehet, az eredetnél ellenőrzi 
őket. "A tévedések a haladás szerves részei. So
kuk érdekesebb, mint számos kicsiny, lapos 
igazság" — állapítja meg.

Igen kedveli a meglepő összefüggések ki
mutatását. Mondhatni minden névről, dátum
ról, szótőről eszébe jut valami. így gyakoriak 
szövegében a — néha ki sem tett — zárójelek, a 
beszúrt szófejtések, kommentárok. Szelleme
sek, alkalmilag oldják a száraznak tűnő adat
sort, de néhol túlzottakká válnak. Elragadják az 
olvasó figyelmét a tárgytól. A szerző ezt "fűszer
nek" tekinti, de a túladagolt fűszerezés az étel
nek is árthat. Különösen akkor visszásak az 
ilyen szövegek, amikor a napi politikára utal
nak. Egy-két emberöltő után érdektelenné vál
hatnak, már a határon túl sem biztos, hogy fel
fogják a célzást. Kár ezeket a jövő nemzedékek 
kutatóinak is szóló dolgozatokat — még gúny 
szintjén is— olyan nevekkel kapcsolatba hozni, 
mint »Hajdú Káin«, Tudor »WC« vagy Fimar. 
Hogy a kötetet nem birtokló is fogalmat alkot
hasson egy-egy ilyen gondolat- és szóeredezte- 
tésről, hadd idézzük a Maderspach család híres 
tagjait bemutató dolgozat záró sorait: "Bár
mennyire is ráérnénk ma elmélkedni a korrup
ción, ettől nem fog megszűnni. De súlyos bajok 
sem szüntethetik meg azt a jogunkat, hogy ne
vessünk néha. Például a Szodomákra vonatko
zó olyan adomákon, melyekben Gomorrhából 
hol Govora lett, hol gonosz, gonococcusos Go
norrhea. Panta rhei — mondhatja rájuk egy mai, 
nem »gömörrhi« Hérakleitosz a lejtőn, pe panta 
corupüei; a francia lejtésű pen te latin ősére gon
dolva meg szinte vertikális perpendikularitás- 
sal tenné föl a pusztán játszinak tűnő kérdést: 
Mit pendít a pendita?"

A tanulmányok kevés kivétellel először itt
honi folyóiratokban, főleg a Korunkban, Utunk
ban és a Helikonban jelentek meg. így érthetően 
alig tartalmaznak jegyzeteket. Illetve azt, amit 
mások lap aljára utalnak, Hajós beledolgozza az 
alapszövegbe. Azért néhol az eredetileg "csak a 
beavatottaknak" szóló utalásokat, többnyire ne
gatív jellegű hivatkozásokat nem ártott volna itt 
pontosítani. A le nem fordított szavak, címek 
magyar jelentését is jegyzetben lehetett volna 
közölni.

Az alcím szerint művelődéstörténeti tanul
mányok gyűjteménye ez a kötet. A művelődés- 
történeten belül jórészt a bölcselettörténet és 
könyvtártörténet dominál. Az előszó meg rá
mutat: főként a gondolatszabadság képviselőire 
figyelmez a szerző. Jó megtudni, hogy ilyen 
sokan voltak széles ez Európában, s itt, szűkebb 
hazánkban is. És bizonyítéka ez a kötet annak, 
hogy a szerző akkor is megőrizte szabad és 
kritikus gondolkodását, amikor csak a marxiz
mus dicsőítésével lehetett filozófusi karriert be
futni.

"Hajós J ózsef: B a ra n g o lá s  k o lo z s v á r i  
k ö n y v tá ra k b a n . M űvelődéstörténeti tanul
mányok. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Ko- 
lozsvár, [1999]. 4291.

PÁLL LAJOS VERSEI
a?

Őrzik az istenek...
őrzik az istenek virrasztva, 
őrzik a titkaik, 
nehéz fejjel buknak a pástra, 
majd egymást fölverik.

Hírnök, szél, szárnyas Niké ágál 
s a gyanú lábrakap, 
ott virrasztnak a tűzoilágnál 
fáradtan, napra nap.

Nem lángot féltnek, csak az önzést, 
hát ezért is ülnek ott kétrét, 
ha az álom eljő,

jön a gyűlölt embertelevény 
ha rést lát az éjszak szövetén, 
sír, de fejükre nő.

A hang...
A hang ellágyul a fűben, 
s a kinthagyott borvíz 
elveszti gyöngyeit, bölcsen 
szemlélem magam is.

A szikra magára, hamar, 
egy pillanat s kihúny, 
az ész este nagyot akar 
s reggelre beleún.

Mint fogadalmat, neved 
rádvarrták, nem magad kérted, 
kergén forgsz vele,

a csillagos ég a tanúd, 
hogy másként kellene tanulnod, 
így nem mész semmire.

Pásztori éj
Bú Péter, a nagy bajuszú, 
volt gazdám egy csonka nyáron, 
csókán sincsen fehér tollú; 
nem csillogott kacagásom.

Esztenai dikó alatt 
aludtam, ha kinn vihar volt, 
dörgés előtt fényrés fakadt, 
s a majomé forgolódott.

A csoda a hajnalokkal 
jött, mint motoszkáló angyal, 
ki az éjből részét kéme,

mert gazdám a körét járta, 
fönt az ágy, a szegény bárka 
mint Kithere szigetére.

Szélámyékban
Szélámyékban, mint a juhok, fejünket 
már mélyebbre nem hajthatja semmi. 
Volt akit a kór gyötört, nem lenni, 
sorozná be a bűvös önkívület.

"Hol a zenész ki nem tud lapátolni? " 
s már vitték is a madárcsontú dalost, 
egy rengő vállú barna legény volt 
a sors, s kacagása szinte démoni.

"A kezed félted?" mint concerto grosso 
tört át a szél zúgása, s a poroszló 
szeme olyan iszonyatos szűk lett,

vékony botjával csapva csizmaszárra, 
mint akire kegyelemmel vár a 
burokban a jégcsapos vezénylet.

Tragikus táj
A madarak lehullnak, mért csábít a tenger, 
a fény hanyatt fekszik a vizen s felkacag 
együgyűségében, a hűség, csábítás, csapda, 
maradj meg mellettük emlékeztetőnek.

Itt visszhang sosem volt, a menekülő elmerült, 
nem sejtetnek titkos jeleket a homokpadok, 
holt öblök, holt tengerek, hitehagyott tornyok 
ha elviselhetetlenek, oszd meg valakivel.
Ezt teszik a szülő asszonyok is, 

ezt az egyszerű csodát.

Márciusban
A somfa sárgul 
a fillérfű ébred 
aprócska udvarom 
csupa madárének.
Van itt dínom-dánom 
hétéletre szóló 
remeg a hóvirág, 
ő volt a szószóló, 
ő  jelzett először 
jogot márciusnak 
legyenek áldottak, 
kik jég ellen bátrak.

Hat kicsi nyúl...
Hat kicsi nyúl 
csupa szürke, 
takaróját 
nem tűrhette, 
először csak 
egy bújt elő 
megszemlélni, 
mint az idő?
Azután meg 
jött a többi 
nem lehetett 
megszámolni, 
hetediknek 
fényes barka, 
jött egy késett 
kendős tarka.
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S’ERÉNV M Ú M IA  167
ha majd minden rabszolga nép sze rkesz ti:
járm át megunva olajra lép F ekete Vince 2UUU

Az összeállítást válogatta 
és fordította
GYUKICS GÁBOR

M A I  A ME R I K A I  KÖLTŐK
HAL SIROW TTZ  

Szerenád
Oly szorosan ültünk egymás mellett a metrón, 
hogy egy rendőr lépett oda hozzánk, 
gumibotját az álla alá helyezte, mint egy hegedűt 
és úgy tett, mintha szerenádot adna.
Ez volt az az év, mikor úgy szerettük egymást, 
hogy akár minkettőnket lecsukhattak volna

Alámerülés
Számomra a szex olyan, mint az úszás.
Nem akartam bemenni a vízbe.
Kint akartam állni, nézelődve.
De ha már berántottál, nem fogom abbahagyni 
egészen addig, amíg ki nem húzol.

a nadrágomon át, és hirtelen eszembe ötlött, 
hogy mindketten szeretjük az indiai konyhát.

Fehér a feketén
A  hópehely tovább maradt hajában 
mint szerelmes szavaim 
gondolatai között

Először és utoljára
Ideges voltam, mikor először ágyba bújtunk, 
mert ha valamit először csinálsz, 
szokást teremt, amiről nehéz leszokni aztán.
A zt hittem, egész életünkben
ugyanúgy fogunk szeretkezni. De nem
kellett aggódnom. Nem szeretkeztünk soha többé.

Időzítés
Miután szeretkeztünk, elmentünk vacsorázni.
Próbáltam evés közben lépést tartani vele.
Gondoltam, ha már nem sikerült 
egyszerre elélveznünk, legalább 
az evést fejezzük be egyidőben.

Ötödik viszonyom
Nem tudtam nyugodtan használni 
a fürdőszobáját.
Várnom kellett, míg elhagytam a lakást.
Pedig adott törülközőt. Mégis
otthonosabban éreztem magam egy nyilvános illemhelyen. 
Senkit sem zavart, ha tócsát hagyok a padlón.

• •

Ösvény
A  legrövidebb út a vállától a csípőjéig 
a mellén keresztül vezetett.
Ott elidőztem tehát egy ideig, 
de csak azért, hogy kiderüljön: 
nála töltöm az éjszakát, 
vagy pedig hazaküld.

M it csinált másképp?
A  bulin az a másik a tenyerében tartotta a melled.
De másnap, amikor velem randevúztál, 
csak a kávéscsészéd érinthettem meg.

Szakítani nehéz
"Nincs bennünk semmi közös", 
mondtam. "Teljesen különbözünk.
Semmi értelme tovább áltatni egymást."
De ekkor a lány elkezdte dörzsölni a farkamat

A jó benyomás érdekében
Kétszer is magamhoz nyúltam, 
mielőtt elindultam a randevúra. 
Nem akartam kanosnak látszani.

Végeredmény
Ülve lettem szerelmes belé, de bizonyos vagyok, 
hogy ha állok, úgy leszek szerelmes.
De éppen üldögéltünk, és mire felálltam, 
nem voltam többé szerelmes belé.
Ő különben sem volt belém szerelmes, 
sem ülve, sem állva.

A zt hittem szerelmes vagyok
Azt mondtam a lánynak, hogy mutatóujjammal 
ráírtam nevem izzadtságtól csillogó hasára 
azt válaszolta, hogy ő sohasem izzad 
és valószínű, hogy az én verejtékem 
csöppent meztelen testére

Hangulatváltozás
Nem tudtam, hogy lefekszel-e velem,
még akkor sem, mikor már meztelenek voltunk.
Úgy véltem, meggondolhatod magad,
mint tetted a kínai étteremben,
ahol először rákot rendeltél, de percekkel a pincér
távozása után mégis kagylóra vágytál.

H AL SIR O W ITZ: 1949, Queens. A New Zoek-i 
Elviselhetetlenek (Unbearables) költészeti 
csoportosulás tagja.



HELIKON

M A I  A ME R I K A I  KÖLTŐK
NEELICH ERKO  VSKI 

Ötven évem
Jack Foley-nek 

Barátom, azt hiszem 
Walt Whitman 
ugrókötele 
állandó otthonra 
talált fejemben, öreg 
sebkötöző, 
csókolgatja 
a villamoskalauzokat 
titkos 
amerikai
rejtekhelyén, olyan, 
mintha élne, üldögél 
régi szobájában, 
bár én így érzek 
az egész panteon iránt, 
oda is csöröghetnék 
Blake-nek 
és Shelley-nek, 
áthívnám a fiúkat 
nézzék meg 
kertemet, 
igyunk meg egy 
üveg bort 
menjünk el 
moziba
mi mást tehetnénk 
ötven évesen 
az idő hajnalán?

Be akarom fogni 
a szám, összpontosítanom 
kell, pénzt 
akarok keresni, 
tanulnom kell, 
de ez mind olyan 
ködös és
szürke, sorakoznak 
az évek, mint 
tehervonatok 
a Santa Fé-i 
pályaudvaron, odahaza 
lerombolt
körházak, a lejárt idő 
csikorgó, vén 
kerekei

Abba kellene hagynom 
a szarrágást 
és nyíltan kellene 
beszélnem arról, 
mennyire hiányzik anyám 
és milyen gyakran 
megjelenik 
magányos 
beszélgetéseimben 
boltíves előszobával és 
sivár éjszakai 
látomásokkal

Ki kellene 
evickélnem 
a reménytelen 
vágyakkal teli 
mocsokból és

őszintén kimondanom
mit éreztem
amikor hirtelen
elszíneződött
anyám arca, végül is
nem olyan nagy
vétek
élni és
megragadni
egy csöppnyi szerencsét
és rengeteg
ürességet
az idő
elmúltával

Most kezdek 
öregedni, anya 
ötven az nem semmi 
és biztos 
el fog vezetni 
a saját
vágyokon kívüli 
nyugvóhelyemhez, nincs több 
dzsessz vagy 
klasszikus gitár, nincs 
több csúzli,
választott fegyvernem, 
a hátsó udvaron dúló 
háborúsdihoz

véget kell
vetnem a szarakodásnak, 
megtisztelem 
hallgatásod 
nevetéssel

és könnyel és táncra 
perdülök 
árnyékodon 
saját
ötven évnyi 
meditációmmal 
Úgy érzem magam, 
mint egy piszkos 
bankjegy
kézről kézre jár, de 
reményed, 
hogy gazdag

fiad legyen 
nem tűnik 
valószínűnek 
csekély hírnév 
ha beleszámolod 
a tapsot
mely álmaimban
tett csodát
és az esélyt,
hogy feljebb
tornászhatom magam
eggyel több ember lépeget
selyem
köntösben
a lépcsőn
Xanadu felé
eggyel több
szaMllas
öregfiú
reméli, hogy
újra beléphet
szemed kapuján

bölcs lenne
és csodálatos
nem panaszkodhatnék
és háríthatnám másra, de
én még mindig arra
várok, hogy
a Nobel-
díj Bizottság
felfedezze titkos
vágyam, miszerint sólyom
akarok lenni
vagy legalább
egy hegység,
még kapható vagyok
arra, hogy
egy vén egyetem
felmagasztaljon
és Ózológiai doktorátust
adományozzon nekem

naná, abbahagynám 
a szarrágást, de 
arra születtem, hogy 
ezt a dalt 
énekeljem

arra születtem, 
hogy a te fiad 
legyek 
még halálod 
és temetésed 
után is, az istenek, 
ajándékaid, 
nagyra nőttek 
a múló évekkel, 
rejtőzködnek 
egyre jobban 
a felsőbbrendű 
valóság jeleit mutatják 
de nem adnak 
nekem semmit 
csak egy valótlan 
létet
zen létezést 
valóban 
egy férfi 
pénz nélkül 
egy kéjelgő 
állat
szeretetre vágyik 
szerető baráti 
vigasztalást 
keres

és ez a vége
ötvenévesen
az esély szárnya
túlélővé
alakított
Egyedül vagyok
ezen
a földön, végérvényesen 
egy kőhöz 
szögezve, 
éppúgy, ahogy 
egyszer megjegyezted, 
ez a kezdet 
az érzelgősség 
határán 
ami ugye 
abszurdnak tűnik 
Abbahagyom 
a szarrágást 
kihagyom az életből és 
saját ösvényemen 
haladok a 
hegygerincen
Egy kígy°l Ulok
a tóban 
és egy csepp 
halált
a természet a
legnagyobb
temető, tűszúrás
egy ember
évein keresztül,
folyamatosság
és emlékezés
mintha újra visszatérne
a kezdet
végére

N EELI C H E R K O  V S K I  
1945, San Francisco.
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ANDREI CODRESCU JUDITH BASYA
A nem pisilésre való bili

— részlet —
Kis idő múltán azt is felfedeztem
— gyorsan nőttem abban az időben —
hogy az öreg temetőben az
amputált angyalok és a felsorakozott urnák között
istenien lehet rejtőzködni leánytársaságban
Auréliával bújtam a halmok közé
egy nyári délután ő és én testeken hevertünk,
keresztbe fönt karral faragott lovagok sírkövén
hosszú, bánatos búgással búcsúztak a régmúlt szerelemtől
mígnem közéjük zuhantunk és a kőtörmeléken
felidéztük az ősi táncot
Többször megesett, hogy a felriasztott angyalok 
sóhajtva leestek oszlopaikról miközben felborultak az 
urnák amint forró tűzünk áthatolt rajtuk.
Aztán esett az eső és hallani lehetett a halottak 
erőlködését, hogy elhagyják a vizenyős, nyálkás, nyöszörgő 
iszapot, hogy áttörjék a porladó kövek gerincét 
miközben mi testünkkel
egyre dolgoztunk az agyagon és a kőszilánkokon 
egészen addig amíg el nem érkezett a hazatérés ideje 
a pokolba —
Azok a napok elláttak minket repedezett és gagyogó 
kerámiával
urnával, korsóval és kettétört oszlopokkal
hogy mögéjük rejtőzhessünk —
mi magunk voltunk a szobrok és a játékbabák:
csendesen, a felnőttek vigyázó szeme előtt
és élénken, tele őrült zenével, amikor másfele néztek.

ANDREI CODRESCU 1946, New Orleans. Román 
származású költő, regényíró, esszéista.
Amerika egyik legnépszerűbb rádiókommentátora.

SOPHIE CRAWFORD 
Vér
Rénóban veszítettem el szüzességem 
egy sápadt hotelszobában 
könnyed homályszövetbe vonva.
Fáradt voltam a várakozástól, féltem 
a színektől és a harangok zajától.
Benn a kaszinók aranyzöld falát 
vörösfekete szőnyegek takarták.

Az ágyon térdeltem, meztelen, 
azt mondta, fájni fog.
Hátamra feküdtem.
Épp menstruáltam. Azt gondoltam, hogy a 
szex majd áthatol, 
falnak összeütközés,

s a fal beomlik.
A fürdőszobatükörhöz lépett
és bámulta magát, azt mondta,
úgy néz ki, mintha lemészárolt volna valakit.
Láttam, ahogy a vér bíborrá száradt kezemen
és hasamon. Ki akartam mondani:
Ez az én vérem ágyékodon, ne feledd.
Az én vérem bélyegzi meg csuklód 
s hagy csíkokat arcodon.

Lemosakodtunk
külön-külön a műanyagfüggöny mögött, 
a neonfény alatt, csendesen.
Kiléptünk a kádból tisztán, meztelen. Schlemmer

Milyen szomorú,
hogy a cigaretta tovább tart
Milyen szomorú amikor kialszik a cigaretta 
Szex után —
A rossz végén gyújtok meg egy másikat 
A füstszűrőnél 
Égeti az ujjam,
Az ujjam 
Jobban érzi magát 
Mint a testem 
Előtte

Óda a felsőbbrendű férfinak
Akarom, hogy megüss —
Te azt kívánod, bár lenne rá okod

Rémes egyszeri
Kellemes három perc volt, és most 
Itt alszom. Ha nem teszed azt 
Amit én akarok —
Ha nem engeded, hogy 
A hasadhoz gömbölyödjek, mint egy kanál 
Ha színlelsz —
Akkor megmondom a barátnődnek.

Allergia
Kérlek ne érts félre. 
Macskaszőr van a ruhádon. 
A nő, akié az a macska, 
Ingerel

A futó kaland bosszúja
Ha legközelebb áthívsz 
Az éjszaka közepén 
Széktámlához kötött kézzel 
Nézetem végig veled 
Amint maszturbálok

Madártollal cirógatom meg
A töködet 
Egyszer, kétszer 
Es viszlátot csókolok 
A golyóidra.

Gyűlölöm a férfiakat
Gyűlölöm a férfiakat,
De nem szeretnek vissza

Összetörve
Azt hiszed, hogy fáj a szerelem ?
Emlékezz, mit érzel utána 
Összebújtatok csak egyszer, kérlek 
Kérlek, kérlek —
Három nyögés és összerogy 
Testeden

Pártalan
Nincs olyan testhelyzet, amit ki ne próbálnék veled 
De a képzeletemmel nem szeretkezhetek

J U D IT H  B A SY A  (B A S S I): 1970 , N e w  Y ork.
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ANSELM  H O LLO  SP A R R O W

Szerelem
jó mikor fáradt vagy aludni 
látogatni az éj fura városait

még egyedül is jobb
felébredni,
mint egyáltalán nem

de még jobb
amellett ébredni akit szeretsz

valóban csodálatos felébredni
a szeretett ember mellett
úgy nézni arcát, mintha először látnád

"egy hátborzongatóan gyönyörű idegen 
aludt az ágyunkban ma reggel"

Ó h, h iszen  e z  te  v a g y  te  v a g y  
m ég so sem  lá t ta la k  ilyen n ek  a z e lő t t

Barlangimedve család
mielőtt az asszony beköltözött a falba 
minden nap egyszer felhúzta az órát

utolsó leheletével dühöngött 
a haláltusa igazságtalansága ellen

így hát a férfi leírta
egy kora decemberi hóviharos éjszakán

az asszony meghalt 
és vele minden szokása

Chicago
fel és lement 
a rózsaszín liften 

a rózsaszín hotelben 
ahol rózsaszín (és néhány hamuszürke) 
Idős ember 

időzött 
ment fel és le, 
mint régen az életük 
de most 

ezek közt
az "irányított körülmények" között

Lakás
Egy nő lépett oda hozzám az utcán és azt kérdezte, "Nincs kedve 
megnézni a lakásomat? "
"Dehogynincs," mondtam.
"Erre," mondta, és én követtem haza.
Mikor a házba léptünk, elővett egy pisztolyt. "Csak azt akarom, hogy nézzen körül," 
mondta. "Ne próbálkozzon mással."
Nagyon ízlésesen berendezett lakás volt, a függönyök illettek a lámpákhoz.
"Ez egy nagyon ízlésesen berendezett lakás," mondtam.
"Jól van. Csak ezt akartam tudni," mondta. "Most elmehet."
Elmentem.

Hogy lesz valaki költő Szenvedély
Laurie Shapirónak 

Csak egyféleképpen lehet valaki jó 
költő: ha Nagy Költőket olvas.
(Hogy hogy lesz valaki Nagy Költő, arról fogalmam sincs.) 
A Nagy Költők listája meghatározott 
és változatlan — ez az a lista 
amiről hallunk az iskolában: Whitman,
Blake, Longfellow stb. Kettőből egy 
hidegrázást okoz, olyannyira, hogy 
felmentést lehet kapni olvasásukból.
Keats például fenséges, 
de témái feledhetők.
Más, közepes költők kiemelkedhetnek 
egyes emberek listáján.
Edwin Denby szonettjeit
olvasván minden nap, közel kilenc hónapig,
négyszer jobb költővé tett.
A titok kulcsa, mint már említettem, 
az, hogy meghalld fénylő mondataikat 
a lelkedben és az agyadban.
Meghalld
(Ezra Pound-ot kell idéznem, elnézést érte):

Miles Davis
zenéjében
tartásdíjat
követelő
nőstény
elefántok
hangját
hallom
és
hím
elefántok 
üvöltését "Nem! 
Nem!"

Üresek az utak 
Üresek ezen föld útjai 
És a virágok

Görnyednek nehéz fejekkel. 

Elmédben, és lelkedben.

SPARROW  CARTER: 1953, N ew  York.
Az Elviselhetetlenek k ö lté sze ti csoportosu lás tagja. Eggeling

a tény az tény
"irányított állománnyá" váltak 

ez jutott eszébe
ahogy kilépett a rózsaszín liftből 
fiatal barátaival volt találkozója 

a tekintélyes csillár alatt 
ott beszélgettek 
néhány öreggel
bohócnak öltözve vad papírhajjal fejükön 

ANSELM HOLLO 1934, Boulder.

Richter

H AROLD BROW SER  

Az esély
Az esély feltűnés nélkül mozgolódik 
Csendesen, nem tünködölve 
Nyitott tenyérrel, tárt karokkal 
Mindenkit ismer 
Szándékait titokban tartja 
A bűn, állandó társasága 
Kerülve a figyelő szemeket 
Körbe táncol, senki nem 
Foghatja meg a percet 
Nem birtokolhatja 
Gyorsan, mint a szerelem villan 
A gondolatban vagy tettben és 
Visszavonul követhetetlen zugokba 
Az esély nem hosszú életű 
S viszonzásra nem tart igényt

H A R O L D  B R O W S E R : 1968, 
Q ueens. A fia ta l generáció  egy ik  leg te 
h e tség eseb b  kö ltő je.

Amik vagyunk
Már az anyaméhben bölcsek vagyunk 
Mert vannak akik mindent 
Képesek elpusztítani, hogy 
Bebizonyítsák barbárságunk
Reakciósak vagyunk 
Mert ez az egyetlen 
Esélyünk
Bizalmatlanok vagyunk, mert sokan 
Bizonyulnak megbízhatatlannak

Időnként óvatosak vagyunk 
Mert éjjelenként 
Még megjelennek
Titkolódzunk, mert néhányan azt hiszik, 
Hogy hazugságokon hízunk kövérre

Ez pontosan így van, mert 
Állandóan perben állunk 
Egyetlen bűnünk az 
Ösztönző áhítat
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PIRI ZOLTÁN

Bethlen Gábor fejedelem útja 
a hágai szövetségbe

Befejező rész
1624— 1625-ben nagy válto

zások mentek végbe az európai 
politikában. Franciaországban 
1624 elején Richelieu bíboros ju
tott a kormányban hatalomra, 
mint első miniszter. Az erősen 
pragm atikus, az államérdeket 
mindenek elé helyező politikus 
első külpolitikai feladatának te
kintette a Habsburg-hatalom eu
rópai térnyerésének a vissza
szorítását. Az ausztriai Habsbur
gok már a Baltikum térségét fe
nyegették. Spanyol rokonaik 
pedig egyre nagyobb katonai e- 
rővel nyomultak előre a Rajna 
vonalán németalföldi tartomá
nyaik felé, közel Franciaország 
keleti határához. Egyre több né
met terület jutott spanyol kézre, 
vagy befolyás alá. Lassan Fran
ciaország azt vette észre, hogy 
szárazföldi határai m indenütt 
spanyol ellenőrzés alá kerültek. 
Richelieu az ország belső problé
mái miatt (mint a hugenotta-kér
dés megoldatlansága) még nem 
érezte elérkezettnek az időt, hogy 
Franciaország felvállalja a vezető 
szerepet a Habsburgok európai 
hegemóniájának a megdöntésé
re. Első kormányzati évei főleg a 
belpolitikára összpontosítottak, 
az ország egységének a helyreál
lítására és a központi hatalom 
megerősítésére. Külpolitikai te
véken ykedése egyelőre leszűkült 
egy területre: diplomáciai úton és 
pénzzel támogatni a Habsburg- 
ellenes erőket. Ennek a francia 
külpolitikának volt egyik logikus 
következménye, hogy 1624 tava
szán újra francia követek mentek 
Bethlenhez, hogy megtartsák a 
fejedelmet a Habsburg-ellenes 
táborban.

Időközben Angliában csődöt 
mondott I. Jakab békés, spanyol
barát politikája. Végre a király is 
ráébredt, hogy Madrid és Bécs 
megtévesztő játékot űztek vele. 
Míg ő békésen, tárgyalások segít
ségével remélte az európai prob
lém ákat m egoldani, addig az 
osztrák és spanyol Habsburgok 
katonai erővel tovább növelték 
hatalmukat Európában. I. Jakab 
sokáig hitt benne, hogy békés 
úton képes lesz visszaszerezni 
veje németországi területeit és ki
rályi méltóságát. A végeredmény 
az lett, hogy Frigyes elvesztett 
mindent, amije volt, és földönfu
tóként családjával együtt kegye
lemkenyéren élt Hollandiában a 
Staten-Generaal költségén. I. Ja
kab nagy házassági terve fia, Ká
roly walesi herceg és a spanyol

infanta (hercegnő) között (amely 
a kezdetét jelentette volna az an
gol-spanyol békés együttműkö
désnek) 1623 végén zátonyra 
futott. Károly herceg 1623 tava
szán Madridba utazott, kíséreté
ben apja legbefolyásosabb mi
niszterével, lord Buckinghammel, 
hogy megismerkedjen menyasz - 
szonyával és sürgesse a házas
ságkö tés időpon tjának  az 
előbbrehozatalát. A walesi her
ceg és Buckingham rájöttek a 
spanyol udvarnál eltöltött fél év 
alatt, hogy a spanyol házassági 
terv szinte kizárólag politikai já
ték volt Anglia semlegesítése ér
dekében, amelyet a londoni spa
nyol követ, Gondomar mesterien 
játszott végig. A házasság meghi
úsulása után I. Jakab is átállt a 
Habsburg-ellenes táborba. A spa
nyol király ellen nem akart fegy
vert fogni, nehogy köpönyeg
forgatónak tartsák, de a német 
császártól most már fegyverrel 
kívánta visszaszerezni veje né
metországi birtokait. így 1624- 
ben Bethlen Gábor is szalon
képessé vált az angol udvarnál, 
amiben Roenak is szerepe volt.

1625 tavaszán meghalt I. Ja
kab. A trónon fia, I. Károly követ
te. Az új király első legfontosabb 
külpolitikai céljának a Habsburg- 
hatalom visszaszorítását tekin
tette, úgy Európában, mint a ten
gerentúlon. Ebben a koncepció
ban helyet kapott az erdélyi ural
kodó is, habár az angol király 
csak mellékszerepet szánt neki. A 
diplomáciai kapcsolat 1626 őszé
ig főleg Konstantinápolyon ke
resztül, Thomas Roe közvetí
tésével érvényesült. Az angol kö
vet igyekezett Bethlent rávenni, 
hogy vegyen részt az ausztriai 
Habsburgok ellen szerveződő 
szövetségben. Terve kivitelében a 
holland portai követben jó segí
tőre talál. Roe az angol kormányt 
is elárasztotta leveleivel, ame
lyekben a fejedelem diplomáciai 
és anyagi támogatását kérte. A 
feltűnő érdeklődésnek csak egy 
oka volt: Roe 1624-től Bethlen or
szágában látta azt a katonai erőt, 
amely nyugati pénzzel és török 
katonai segítséggel képes az 
ausztriai Habsburgokat vissza
szorítani, és kikényszeríteni, 
hogy Pfalzi Frigyes és főként a 
nagyon szeretett és tisztelt felesé
ge, Stuart Erzsébet, visszatérhes
senek Pfalzba, esetleg a cseh 
trónra is.

1624-ben Hollandia területe 
vált az európai háború legfonto
sabb harcterévé. Hága diplomá
ciai offenzívába kezdett országa

védelmére. A Staten-Generaal 
mindenekelőtt régi szövetsége
seit, Angliát és Franciaországot 
akarta a maga oldalára állítani, és 
ezekbe az országokba mentek az 
első, kiemelt jelentőségű követ
ségek. Ennek a két országnak a 
támogatása nélkül a köztársaság 
nem lett volna képes ellenállni a 
spanyol katonai túlerőnek. Hága 
szerette volna, hogy német terü
leten is komoly katonai erők lép
jenek fel a császári előrenyomu
lás ellen, ahol Wallenstein és Tilly 
seregei egyre jobban megközelí
tették a köztársaság keleti hatá
rát, és aggódva figyelte, hogy a 
legfontosabb kereskedelmi terü
lete — a Keleti-tenger vidéke — 
nagy veszélybe került. A Staten- 
Generaal remélte, hogy a dán és 
a svéd király végre véget vetnek 
a hatalmi rivalizálásnak a Balti
kum uralma felett; belátják, hogy 
a veszély délről jön, a császár ol
daláról, s ezért összefognak és 
közösen indítanak háborút az 
északnémet államok védelmére. 
A holland kormán y szívesen Iá tta 
volna Bethlen fellépését is kele
ten, hogy a császáriak erejének 
egy részét lekösse, de belátta, az 
erdélyi fejedelem egyedül ezt 
nem tudja magára vállalni.

A legnagyobb nyomás a né
metországi háború megindítása 
érdekében a dán királyra, IV. Ke- 
resztélyre nehezedett. Az ango
lok, a franciák és a hollandok is 
elsősorban tőle várták, hogy ma
gára vállalja a katonai szövetség 
vezetését a Katolikus Liga és a 
császári sereg ellen. Dánia való
ban érdekelt volt a dologban, mert 
a dán királynak nagy tervei voltak 
hatalma és befolyása kiterjesztésé
re Észak-Németországban. A csá
szári előnyomulással ez mind 
füstbe menni látszott, sőt a saját 
országa is veszélybe került. Végül, 
főleg angol befolyás alatt, IV. Ke- 
resztély beadta a derekát és magá
ra vállalta a katonai szövetség 
vezetését, azzal a feltétellel, hogy 
jelentős katonai és pénzbeli támo
gatást kap Angliától, Franciaor
szágtól és Hollandiától.

Hágába a hírt az angol követ, 
Anstruther vitte Dániából, 1625. 
április elején. A követ ismertette 
a Staten-Generaallal a dán király 
tervét. Anstruther megbízóleve
léből kitűnt, hogy a dán király 
február 24-én döntött a háborús 
vállalkozás mellett. A király tu
datta a holland korm ánnyal, 
hogy vállalkozásához elvárja a 
támogatásukat pénzben, fegy
verben és katonában. Hága any- 
nyira megörült a hímek, hogy az

angol követet aranylánccal aján
dékozta meg. Mivel Hága köz
vetlen kapcsolatban állt abban a 
pillanatban úgy az angol, mint a 
francia kormánnyal, magára vál
lalta, hogy követet küld a dán és 
svéd  k irá lyhoz, valam in t az 
északnémet államokhoz a szö
vetség előkészítésére, és novem
berre meghívja az érdekelteket a 
holland fővárosba, szövetségkö
tési tárgyalásokra. A Staten-Ge
neraal Van Vosbergent nevezte ki 
követének. Van Vosbergen május 
18-án kelt útra Amszterdamból 
kül- detése kivitelezéséhez, szé
les körű utasításokkal és ajánlóle
velekkel ellátva.

Pfalzi Frigyes már 1624 au
gusztusában informálta Bethlen 
Gábort a Habsburg-ellenes szö
vetkezés előkészületeiről. 1625. 
február 25-én pedig a francia, 
holland és angol követ írt levelet 
Konstantinápolyból Bethlennek, 
amelyben felkérték, hogy segítse 
megakadályozni a békekötést a 
szultán és a német császár között, 
valamint felhívták a figyelmét a 
nyugati hatalmak háborús ké
szülődéseire a Habsburg-ház el
len és felszólították a szövetség
ben való részvételre.

Az erdélyi uralkodó valószí
nűleg többet akart tudni a nyuga
ti tervekről és 1625 tavaszán 
Zygmunt Zaklikát, serege len
gyel kapitányát küldte Hágába. 
Zaklika találkozott útközben, a 
hollandiai Vlie folyó torkolatá
nál, a Dániába utazó Van Vosber- 
gennel. Beszámolt neki küldetése 
céljáról és kérte a holland köve
tet, hogy szóljon egy jó szót IV. 
Keresztélynél Bethlen érdekében 
és ajánlja a dán királynajc, hogy 
lépjen kapcsolatba vele /

Aholland kormány 1625 ápri
lisában meg nem tudta, hogy 
Bethlen követe útban van Hágá
ba, amikor úgy döntött, hogy le
velet küld az erdélyi uralkodó
nak, amelyben beszámol a Habs
burgok elleni szövetség alakulá
sáról. Május 15-i ülésén jóvá
hagyta a levél tartalmát és más
nap elkészült a latin fordítása is. 
Hága felkérte dániai ügynökét, 
Pieter Isaäcszot Helsingorben, 
hogy segítse azt Erdélybe eljut
tatni.28 Amikor Zaklika megérke
zett a holland kormány székhe
lyére, a levél már útban volt Isa- 
ácszhoz. A követ hágai tartózko
dásáról sem m it sem tudunk. 
Valószínűleg találkozott a Staten- 
Generaal megbízottaival, akik 
meghallgatták az erdélyi uralko
dó üzenetét, majd azt tanácsolták 
neki, hogy utazzon hajóval a Sont 
melletti Helsingorbe és ott vegye 
át a fejedelemnek szóló levelet, 
majd vigye azt magával Erdély
be. Erre a folyamatra enged kö
vetkeztetni Van Vosbergennek 
Dániából Pfalzi Frigyesnek kül
dött levele is, amelyben tudatja.
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hogy Zaklika Hágából Dánián át 
utazott vissza Erdélybe éslevelet 
vitt magával Bethlenhez.29

A levél beszámol Bethlennek 
a szövetség alakulásáról és fel
szólította, hogy tartson velük. 
"Most pedig, amikor Európa any- 
nyi királya és fejedelme bizonyá
ra Isten sugalmazására siet egy 
időben a zsarnokságtól és az el
nyomástól megvédeni a közös 
szabadságot, nem tűrjük, hogy 
bármi módon is elterjedjen köz
tünk bármi is, amit az ellenség 
gonosz szándékkal hintett el, 
hogy Felséged elébe akarja he
lyezni a becstelen és hitetlen bé
két, a tisztességes és dicséretes 
háborúnál, és így cserben akarja 
hagyni barátait és szövetségeseit, 
akiket országaikból és tartomá
nyaikból méltatlanul vetettek ki." 
A levél hivatkozik a dán és a svéd 
királyra, hogy már fegyverben 
állnak a közös ügy érdekében. A 
holland kormány kilátásba he
lyezte Bethlennek, hogy számít
hat M ansfeld seregére, és "... 
ígérjük, hogy barátainktól sem
miképpen sem vonjuk meg segít
ségünket. Akik közül a legelsők 
között tartjuk számon Felsége
det, akinek mindent megadunk, 
amit országunk helyzete és ren
dünk állapota valaha is megen
gedhet." A meghívást és a konfe
rencia idejét a levél nem tartal
mazza, ami érthető, mert Hága 
ezeket titokban akarta tartani. A 
Balti-tenger vidékére küldött Van 
Vosbergen megbízólevelében is 
az állt, hogy a legkevesebbet adja 
írásban, hogy semmi hír se tu
dódjon ki a holland kormány né
metországi terveiről.

Bethlen Gábor örült is meg 
nem is a Staten-Generaal levelé
nek. Egyrészt minden beavatko
zás a német háborúba a császár 
ellen neki is kedvezett, mert a 
legveszélyesebb ellenségét gyen
gítette. Másrészt a nyugati hatal
maktól eddig legfeljebb csak szép 
szavakat és ígéreteket kapott, de 
sem katonai, sem pénzbeli támo
gatást nem; annak ellenére, hogy 
második hadjárata a cseh és né
met szabadság ügyét is szolgálni 
kívánta. Erdély és Észak-Ma- 
gyarország erőforrásai egy sikert 
ígérő hadjárathoz elégtelenek 
voltak. Bethlennek ezek után el
tökélt szándéka volt, hogy legkö
zelebb csak akkor fog ismét fegy
vert az osztrák ház ellen, ha a 
szövetségesei eleve a feltételeit 
elfogadják. Mindenekelőtt köve
telte, hogy nagy katonai erővel 
lépjenek fel Németországban II. 
Ferdinánd ellen, és a Mansfeld 
gróf vezetése alatt álló zsoldos 
hadsereget bocsássák rendelke
zésére. Ehhez jött még az a kíván
sága, hogy a szövetségesek egy 
jelentékeny összeggel járuljanak 
hozzá hadjárata költségeihez. 
Feltételeit elsősorban a nyugati
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hatalmak portai követeivel is
mertette abból a célból, hogy to
vább fogják adni a kormányaik
nak. Ezt a szilárd elhatározását 
ism erhe tjük  m eg Berbisdorf 
1625. decemberi leveléből is, aki 
most IV. Keresztély követeként 
tartózkodott Erdélyben, hogy 
megismerje a fejedelem állás
pontját a szövetségi tervekről. 
"Ne kételkedjen királyi Felséged, 
mint Excellnedája azt már koráb
bi írásomból kegyesen megért
hette" — írja Berbisdorf a dán 
királynak —, "hogy Bethlen Gá
bor még most is szilárdan kitart 
állásfoglalása mellett, mert bizto
sítékot akar a jövőre, hogy nem 
hagyják cserben..." Amíg nem 
kap erre garanciát a szövetségtől, 
addig nem fog semmit sem ten
ni.30

A nyugati szövetségi terv 
Bethlennek azért sem jött jókor, 
mert ebben az időben kérte meg 
a brandenburgi választófejede
lem nővérének, Katalinnak a ke
zét és igényelte II. Ferdinánd

megkapja a Porta hozzájárulását 
a Habsburg-ellenes szövetség
ben való részvételhez. Most 
könnyebb dolga volt a Portán, 
mint második hadjárata előkészí
tésekor, mert a nyugat-európai 
követek mind az oldalán álltak és 
befolyásukat latba vetették a dí- 
vánülő pasáknál, hogy elnyerje a 
háború megindításához szüksé
ges fermánt és török katonai tá
mogatást kapjon.

A Staten-Generaal meghívá
sát is elfogadta a követküldésre 
Hágába, a szövetségkötési konfe
renciára. Azonban nem volt 
szándéka a szövetségbe azonnal 
belépni. Először meg akarta is
merni a feltételeinek a fogadtatá
sát és a részvevők haditerveit.

Bethlen Gábor 1625 szeptem
berében Mathias Quadtot, német 
gyalogosainak a kapitányát bízta 
meg a diplom áciai feladattal, 
hogy képviselje érdekeit Hágá
ban. A fejedelem szeptember 17- 
én írta meg a követ megbízóle
velét és a Berlinbe utazó lánykérő

Bethlen Gábor

hozzájárulását a házassághoz. A 
házasság előkészítése szempont
jából is egyelőre a béke fenntartá
sa volt előnyösebb.

Ugyanakkor az erdélyi feje
delem a kiváló alkalmat sem a- 
karta elszalasztani. Ezért meg
tette a szükséges lépéseket, hogy 
am ennyiben kedvező választ 
kap követeléseire, csatlakozni 
tudjon a szövetséghez.

Bethlen 1625 nyarán nagyszá
mú, ünnepélyes követséget kül
dött Konstantinápolyba, hogy

küldöttséggel együtt engedte út
nak. (Miután II. Ferdinánd 1624 
nyarán elutasította Bethlen há
zassági kérelmét, hogy Habs- 
burg-hercegnőt vehessen fele
ségül, engedélyezte a fejedelem
nek, hogy a brandenburgi válasz
tó, Vilmos György nővére, Ka
talin kezét megkérje és a küldött
ség császári területen át utazhas
son Berlinbe. Brandenburgi Ka
talint Pfalzi Frigyes felesége sze
rezte a fejedelemnek, miután i- 
lyen ajánlást kapott Roetól, hogy

ezáltal is erősebben kössék Beth
lent a Habsburg-ellenes tábor
hoz.) A küldöttségből is csak né- 
hányan tudtak Quadt valódi kül
detéséről. Bethlen követe találko
zott Berlinben Van Vosbergennel 
is, aki a Balti-tengertől visszafele 
Hollandiába, felkereste a bran
denburgi választófejedelmet, Vil
mos Györgyöt, hogy ismertesse 
vele a szövetségi tervet és meg
hívja a hágai összejövetelre. 
Quadt tudatta Van Vosbergennel, 
hogy a fejedelem őt bízta meg a 
konferencián való részvétellel. 
Mielőtt Hágába utazna — mond
ta —, még levelet visz a dán ki
rálynak és onnan fog elindulni a 
holland fővárosba. Valóban a 
követ először IV. Keresztélyhez 
utazott, majd a dán küldöttekkel 
együtt ment tovább a konferen
cia helyszínére.

Hágában négy képviselet je
lent meg: az angol és a dán király 
követei, a Staten-Generaal meg
bízottai és Bethlen követe.

Franciaországot a hágai fran
cia követ volt hivatott képviselni. 
A követ október 30-án, a Staten- 
Generaal kérdésére még megerő
sítette, hogy van felhatalmazása 
tárgyalni az angol és dán küldöt
tekkel. Három héttel később már 
azt válaszolta, hogy Párizsból le
vélben azt az utasítást kapta, 
hogy várja meg a szövetségkötés 
végét, jogában állt viszont érte
kezni az egyes küldöttekkel, de a 
konferencián nem vehetett részt.

Két hónappal a konferencia 
megnyitása előtt a svéd király, 
Gusztáv Adolf nevében Oxens- 
ticrna kancellár járt Hágában, 
hogy részvétét nyilvánítsa a Sta- 
ten-Generaalnak és Frigyes Hen
rik  hercegnek  M óric herceg 
halála alkalmából, aki áprilisban 
halt meg, és akit féltestvére köve
tett m inden m éltóságában. A 
kancellár kijelentette, hogy kirá
lya szívesen eleget tenne a felké
résnek, hogy követséget küldjön 
a konferenciára, és hajlandó had
sereget is felállítani a németor
szági harctérre, ha a szövet
ségesek pénzzel támogatják a 
vállalkozást. Mivel sem Hollan
dia, sem Nagy-Britannia nem 
ígért pénzt, a svéd küldöttség el
maradt. A svéd kormány hágai 
követét, Rutgeriust bízta meg, 
hogy vegyen részt a tárgyaláso
kon. Rutgerius a konferencia kez
dete előtt pár héttel meghalt, így 
Svédország véglegesen lekerült a 
részvevők listájáról.

Az északnémet államok kö
zül sem jelent meg senki, mert 
féltek a vállalkozás sikertelensé
gétől, a császár és a Katolikus Li
ga bosszújától.

I. Károlyt háromtagú, magas 
rangú követség képviselte. Akül- 
döttség vezetését bizalmasára és 
nagy hatalmú miniszterére, lord

folytatás a 14. oldalon
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Buckinghamre bízta. Angliából 
vele érkezett lord Holland, míg a 
harmadik személy, aki megbízást 
kapott a konferencián való rész
vételre, sir Carleton volt, Nagy- 
Britannia állandó képviselője 
Hágában.

A dán küldöttség két sze
mélyből állt: Jacob Ulfeld kancel
lárból és Christian Thomassen 
királyi tanácsosból. A megbízóle
velük csak általánosságokban 
szólt a felhatalmazásukról, de a 
dán feltételek és kívánságok min
den részvevő számára ismertek 
voltak.

A Staten-Generaal kezdetben 
Frigyes Henrik herceget akarta 
megbízni a holland delegáció ve
zetésével. Később tervét megvál
toztatta abból a megfontolásból 
kiindulva, hogy a herceget tarta
lékként a háttérben tartsa és eset
leg a részvevők nézetkülönbsé
geinek az áthidalására használja 
fel. Kuilenberg gróf lett a holland 
képviselet első embere, aki főne
mesi származása folytán méltó 
tárgyalópartnernek tűnt a magas 
rangú angol küldöttekkel szem
ben.

Viszont Mathias Quadt nevét, 
aki időben megérkezett Hágába a 
dán követek társaságában, nem 
találjuk a konferencia részvevői
nek a listáján. Miért nem? Ho
gyan fogadták a tárgyaló felek? 
Miért nem vett részt a tárgyaláso
kon? És végül: miért nem írta alá 
a szövetségi szerződést? Az aláb
bi három levél tartalmából elég 
megbízható képet kapunk azok
ról a körülményekről, amelyek a 
fejedelemi követ szereplését be
határolták.

Álljon itt elsőként Bethlen Gá
bor megbízólevele Quadtnak, a- 
melyben tudatta a konferencia 
részvevőivel: "...értesíteni akar
juk Uraságtokat, hogy mi a ke
resz tény  ügy tám ogatását e- 
gyetlen alkalommal sem fogjuk 
elmulasztani, s az annak előmoz
dítására kötelességet egyébként 
is lángoló buzgalommal válla
lunk magunkra. Jelen soraink át
adójára teljes felhatalmazással 
bíztuk rá, hogy erre vonatkozó 
szándékunkról és minden elhatá
rozásunkról Felségteknek szá
moljon be. Azt kívánjuk, hogy 
neki mindenben, amiről nevünk
ben beszámol, tökéletesen hitelt 
adjanak, és hogy siessenek ne
künk jelenteni az ügy fontossá
gához méltó bármiféle elhatá
rozásukat, m egm aradván..."32 
Quadt tehát nem kapott felhatal
mazást a szövetségi tárgyaláso
kon való részvételre. Feladata 
leszűkült Bethlen elképzelései
nek és részvételi feltételeinek az 
ismertetésére. A követ beszédét a 
gyűlés előtt nem ismerjük, de a 
reagálásokból arra következtet
hetünk, hogy dicsérte a fejedel

met, elkötelezettségét a közös 
ügy iránt és nélkülözhetetlensé
gét a dolgok előbbrevitele érde
kében. A fő hangsúlyt — minden 
bizonnyal — a szövetségben való 
részvételének a feltételeire he
lyezte.

A Staten-Generaal a szövet
ség megkötése és a konferencia 
bezárása után levelet küldött 
Bethlen Gábornak, amelyet az 
angol és dán követek is jóváhagy
tak. A levél részben választ adott 
az erdélyi fejedelem megbízóle
velére és részben ism ertette  
Quadt fellépését a szövetségi 
gyűlésen. "Az említett M. Quadt 
— akinek, mint a levél átadójá
nak Felséged úgy akarta, hogy 
hitelt adjunk — élőszóval is el
magyarázta a királyok követei és 
a mi megbízottjaink előtt Felsé
ged véleményét és meggyőződé-

Bethlen-korabeli sisakok

sét. Semmi másra nem vonatko
zott a kapitány beszéde, mint 
hogy abba a szerződésbe, ame
lyet Isten segítségével kötöttünk 
és elvégeztünk, Felségedet is fog
laljuk bele. Mivel azonban M. 
Quadt nem rendelkezett a szük
séges megbízatással, az volt le
hetséges, hogy a királyi követek 
és mi úgy feleljünk azokra, ame
lyeket Felséged nevében kifejtett, 
hogy Felségednek a közös szö
vetségbe való befogadására néz
ve mindenki egyértelmű akarata 
szerfölött nyilvánvaló, és hogy 
erősíteni és biztatni kell Felsége
det magára vállalt terveiben". A 
holland kormány és a többi rész
vevő — ezek szerint — sajnálta, 
hogy Bethlen nem adott megha
talmazást követének a tárgyalá
sokon való részvételre, de kife
jezte: utólag is szívesen látnák a 
fejedelmet a szövetségben.

A harmadik levelet lord Buc
kingham írta. Az angol miniszter 
írása csak kevéssé különbözik a 
holland kormányétól. Először is 
tudatta Bethlennel, hogy minden 
kérdésére a szövetségi gyűlés 
Quadtnak igaz és kimerítő vá
laszt adott, amiről a követ szóban 
fog neki beszámolni. Minden ké
rését teljesíteni fogják, de legyen 
egy kis türelemmel, mert a jelen 
helyzet szükségletei olyan na-
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gyök, hogy lehetetlen minden 
feltételét azonnal teljesíteni. Lép
jen be a szövetségbe és segítse a 
közös ügyet. A szerződés neki is 
előnyt jdentene — írja Bucking
ham —, mert Nagy-Britannia Id- 
rálya és szövetségesei erőiket 
egyesítve mindenkor segítségére 
lennének — ha a szükség úgy 
hozná —> hogy megvédjék mél
tóságait és birtokait bárkivel 
szemben.34

Az 1625. novem ber 27-én 
megnyitott konferencia decem
ber 9-én fejeződött be. A megbe
szélésekre Buckingham vélemé
nye nyomta rá a bélyegét. Anglia 
jelenléte a szövetségben annyira 
nélkülözhetetlen volt, hogy a má
sik két tárgyalófél érdemlegesen 
nem befolyásolta a létrejött ok
mány megfogalmazását. A dán 
küldötteknek volt csupán egy

külön kívánságuk, hogy a szer
ződés ne nevezze meg személye
sen Pfalzi Frigyest. IV. Keresztély 
tartott tőle, hogy abban az eset
ben elidegenítene maga mellől 
néhány német államot, többek 
között Szászországot, mert a szö
vetség elvesztené védelmi jelle
gét. A tárgyalófelek ezt megér
tették. Ezért a szövetségi szerző
déshez egy záradékot mellékel
tek, amely Frigyes birtokainak és 
jogainak a visszaszerzéséről szól. 
Ezt a szöveget csak az angolok és 
a hollandok írták alá.

A szövetségi szerződés tizen
négy pontból áll. Fontosabb 
pontjai: a szövetség célja a Német 
Birodalom szabadságának, jogai
nak és alkotmányának helyreállí
tása és védelme, a jelenben és a 
jövőben, azokkal szemben, akik 
ezt megsértik a dán király kötele
zettséget vállal 25-30 000 gyalo
gos és 7-8000 lovas hadba állí
tására; Nagy-Britannia havi 300 
000 és a Staten-Generaal havi 50 
000 guldennel támogatják a dán 
vállalkozást; Nagy-Britannia ki
rálya a Staten-Generaal támoga
tásával felállít egy második ha
jóhadat a spanyol király ellen és 
újabb szárazföldi sereget küld a 
császár ellen, hogy megakadá
lyozza a császári erők teljes beve
tését a dán fronton. Továbbá:

Franciaország, Svédország, Ve
lence, Savoya, német választó- és 
más fejedelmek, államok és váro
sok felszólítása a szövetségbe va
ló belépésre és Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem felkérése, hogy 
lépjen be a szövetségbe (XIV. 
pont).35

A Hágai Szerződés aláírói ha
vi 40000 birodalmi tallér pénzse
gélyt és egy német sereg küldését 
helyezték kilátásba M ansfeld 
alatt, ha a fejedelem elfogadja a 
meghívást, belép a szövetségbe 
és hadat indít a császár ellen.

Bethlen Gábor követe vissza
é rk e z ő  után, 1626 tavaszán dön
tött végleg a részvétel mellett. 
Április 18-án kiállított megbízóle
velében újra Mathias Quadtot kér
te fel, hogy nevében tárgyaljon a 
szövetségesekkel, és amennyiben 
azok elfogadják feltételeit, kérje a 
fejedelem felvételét a szerződés
be.36

A követ útja újra Berlinen át 
először Dániába, a dán királyhoz 
vezetett. Ugyanaz a dán király, 
aki 1625 nyarán még Van Vosber- 
gennel szemben semmi érdeklő
dést sem tanúsított az erdélyi u- 
ralkodó iránt, a Hágai Szövetség 
létrejötte után több levélben for
dult hozzá, hogy ne várjon to
vább, küldjön követet Dániába és 
csatlakozzon a szövetséghez. 
Megváltozott hozzáállásának ké
zenfekvőén két oka van. Először 
az, hogy a szerződés másik két 
tagja, Nagy-Britannia és Hollan
dia mindenekelőtt a spanyol ki
rály elleni háborúban volt ér
dekelt. Katonai erőfeszítéseik 
majdnem csak ennek a harctér
nek szóltak, úgy a szárazföldön, 
mint a tengeren. Másrészt IV. Ke
resztély a császár ellen nagyon 
m agára m arad t, m iu tán  sem 
Franciaország, sem az északné
met államok nem léptek be a szö
vetségbe. Katonai ereje túl kicsi 
volt ahhoz, hogy két hadsereg el
len, a Tilly alatt álló Katolikus Li
ga és a Wallenstein vezette csá
szári sereg ellen, helyt tudjon áll
ni. Nagy szüksége volt Bethlen 
keleti támadására, hogy legalább 
az ellenség erejét megossza. IV. 
Keresztély garantálta a fejede
lemnek, hogy az ígért pénzen fe
lül gondoskodni fog, hogy Mans
feld és a szász-weimari herceg se
regeikkel a fejedelemhez fognak 
csatlakozni, ha a fejedelem belép 
a szövetségbe és hadat indít a 
császár ellen.37

Quadt augusztus közepén ér
kezett Hágába Bethlen és IV. Ke
resz té ly  a ján ló leve le ivel. A 
holland kormány most megkü
lönböztetett udvariassággal fo
gadta Quadtot. Felkérte, hogy a 
gyűlésén, ünnepélyes keretek 
között, számoljon be fejedelme 
döntéséről. Augusztus 21-én a 
követ hosszú, latin nyelven tar
tott beszédben ismertette Bethlen
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válaszát a szövetségi felkérésre. 
D icsérte  a fe jedelm et, hogy 
meny- nyire elkötelezte magát a 
keresztény ügy és a szabadság 
védelme mellett. A követ szerint 
Isten keze volt abban, hogy Beth
len Gábor Magyarország válasz
tott királya lett, az elnyomott 
kereszténység szolgálatára. A 
szabadság szeretetét elődeitől 
örökölte. Az ausztriai ház, amely 
hatalma kiterjesz- tésére és a Né
met Birodalom bekebelezésére 
törekszik, számára eleve hátrá
nyos volt. Ha az osztrák hatalom 
leigázná Ném etországot, nem 
lenne-e  azo n n al veszélyben  
Franciaország, Dánia és Nagy- 
Britannia, nem is beszélve a né
metalföldi államról, amelyet az 
ősök kitartó bátorsága és szorgal
ma hozott létre. A spanyol-osztrák 
hatalom további terjedését csak el
lenfelei szoros szövetsége tudja 
meggátolni. Noha Bethlen Gábor
nak nincs szüksége a szövetségre, 
hogy boldog és hatalmas fe jde
lem legyen, mégis a Hágában 
megkötött szövetség tagja akar 
lenni, aminek az alapjait Anglia 
és Dánia követei rakták le. A be
lépést a fejedelem két feltételhez 
kötötte: Franciaország, Savoya és 
Velence tagjai kell hogy legyenek 
a szövetségnek, vagy legalább 
háborút kell indítaniuk Itáliában, 
továbbá: a szövetségnek ünnepé
lyes követséget kell küldenie a 
Portára.

A dán király által kilátásba he
lyezett támogatásról még azt je
gyezte meg a követ, hogy fe
jedelme több katonára számít, 
mint a megígért Mansfeld gróf és 
szász-weimari herceg csapatai, és 
a havi 40 000 birodalmi tallért 
Bethlen kéri, hogy időre utalják át 
Belgrádba, vagy Konstantiná- 
polyba.38

Annak ellenére, hogy Quadt 
beszéde sok barokk pátoszt és 
közhelyet tartalmazott, a hallga
tók nagy tetszéssel fogadták. A 
Staten-Generaal kivételesen úgy 
döntött, hogy a beszéd leadott 
szövegét teljes terjedelmében fel
veszi az ülés jegyzőkönyvébe.

A holland kormány augusz
tus 26-án adott választ Quadt- 
nak. Megköszönte a követ által a 
fejedelem elhatározását, hogy 
Ausztriát a saját országaiban kí
vánja megtámadni. Szerintük is

Bethlen Gábor pecsétje
ez a valódi és egyetlen eszköz a 
spanyol-osztrák hatalom megtö
résére, ami által Isten segítségé
vel a dolgok helyreállhatnak, és a 
spanyol veszély elmúlhat. Azon
ban, mivel a szövetség vezetése 
Nagy-Britannia kezében van, és 
mivel már korábban megegyez
tek a fizetendő összeg elosztásá
ról, amelyből Nagy-Britannia két 
negyedrészt, Dánia pedig egy ne
gyedet vállalt magára, míg a 
fennm aradó részen Franciaor
szág, Savoya és Velence fognak 
osztozni, a leghelyesebb, ha a kö
vet közvetlen az angol királlyal is 
felveszi a kapcsolatot.39

Quadt nem volt megelégedve 
a válasszal és augusztus 30-án 
hosszú memorandumot nyújtott 
be a Staten-Generaalnak, amely
ben hangsúlyozta, hogy mielőtt 
Angliába utazna, pontos választ 
vár a fejedelem előterjesztéseire. 
Többszöri átfogalmazás után, 
szeptember 19-én, a Staten-Gene
raal írásban tett eleget a követ 
követelésének.40 A végleges szer
ződési terv szövegének a másola
tát a Staten-Generaal megküldte 
angliai követének, Joachiminek 
is. Tudatta vele Quadt érkezését 
I. Károlyhoz. Lelkére kötötte, 
hogy amennyiben az ottani tár
gyalásokba bevonnák, semmit se 
ígérjen, mert Hága nem hajlandó 
egy fillérrel sem többet fizetni, 
mint amennyit az eredeti szövet
ségi szerződésben megígért.41

Angliában a tárgyalások a kö
vet és a kormány képviselői kö
zött különösebb akadály nélkül 
folytak.(Pfalzi Frigyes állandó 
londoni követe, Rusdorf is min
dent megtett, hogy Quadt külde
tése az angol udvarnál sikerrel 
járjon.) Az angol miniszterek a 
dán király és a holland Staten- 
Generaal által elfogadott feltéte
leket jóváhagyták. "Mi ily nagy 
fejedelem ily dicséretes kívánsá
gának és kiváló erényének felette 
örülünk s egyáltalán nem kétel
kedünk a többi szövetségesnek e 
dologban velünk egyező vélemé
nyében, ezért [...] amennyire ez 
rajtunk múlik, az említett szerző
désbe is befogadjuk és bebocsát- 
juk, úgy mint szövetségesünket

ugyanazon formában, sőt abba a 
szerződésbe, amelynek aktáit 
Hágában 1625. december 9-én 
készítették el, minden határoza
tával, megállapodásával és cik
kelyével együtt [...] úgy fogadjuk 
őt be, mintha ennek a hágai tár
gyalásnak a kezdetétől jelen lett 
volna." A megállapodás pontjai: 
Az erdélyi fejedelem minden i- 
gyekezetével háborút fog indíta
ni a császár, az ausztriai ház és 
más közös ellenségeink ellen, a- 
kik ellen a szövetségesek ezt a 
szerződést kötötték. Legalább 15 
000 válogatott magyar katonából 
álló hadsereget fog felállítani, a- 
mellyel őfelsége, vagy egyedül, 
vagy a szövetségesek seregeivel 
együtt (ahogy a körülményektől 
függően alkalmasabbnak és jobb
nak látszik) be fog tömi az ellen
ség tartományaiba és meg fogja 
támadni annak földjét. Továbbá: 
a szövetségesek kötelezettséget 
válla lnak , saját költségükre, 
12000 német zsoldosból álló sere
get az erdélyi fejedelem oldalára 
küldeni. Úgy véljük, hogy Mans
feld grófnak és hadseregének o- 
da küldésével ez már meg is tör
tént. Végül: az említett szövetsé
gesek havi negyvenezer birodal
mi tallérral fogják segíteni Erdély 
fejedelmét minden egyes hónap
ban, amelyben ő a szövetségért 
fog harcolni. Mindenki gondos
kodni fog arról, hogy a rá eső 
részt havonta Konstantinápoly
ban kifizesse, harminckét napot 
számolva egy hónapnak attól a 
naptól kezdve, amelyben Erdély 
említett fejedelme táborba száll 
majd. Minthogy pedig a szövet
ségesek országai között lévő 
nagy távolság miatt a kvótáról 
már nem lehet megegyezni, hogy 
tudniillik kinek-kinek mennyit 
kell fizetni, ezért mi, nehogy ez a 
köz javára oly hasznos és oly 
szükséges jó ügy akadályt szen
vedjen, ígérjük, hogy a követke
ző június hó folyamán az említett 
Konstantinápolyban tízezer an
gol fontot fogunk kifizetni, és 
közben a többi szövetségesekkel 
megegyezünk, hogy kinek-kinek 
mennyit kell fizetnie.

Az angol király, I.Károly a 
megállapodást és Bethlen Gábor 
felvételét a Hágai Szövetségbe 
Westminsterben, 1626. november 
30-án írta alá és látta el a királyi 
pecsét vörös viaszba való lenyo
matával.42

Mathias Quadt decemberben 
tért vissza Hágába I. Károly leve
lével, amelyben az angol király 
igazolta, hogy az erdélyi fejedel
met felvette a Hágai Szövetség
be.43 A követ szeretett volna több 
engedményt kicsikarni a holland 
kormánytól és ezért hetekkel el
halasztotta az elutazását a hol
land fővárosból. Miután belátta, 
hogy Hága több engedményre 
nem hajlandó, bejelentette eluta-

zási szándékát és 1627. február 
9-én átvette a Staten-Generaal 
nyilatkozatát Bethlen Gábor fel
vételéről a hágai szerződésbe.

A követ Hollandiából a dán 
királyhoz utazott. Itt volt a leg
könnyebb dolga. A királyi sereg 
helyzete Észak-Németországban 
egyre inkább rosszabbodott. Az 
angol és a holland segítség telje
sen elégtelennek bizonyult Wal
lensteinnel és Tillyvel szemben.
IV. Keresztély érezte magát a leg
jobban ráutalva Bethlen keleti ka
tonai fellépésére Bécs ellen. Ezért 
az erdélyi fejedelem minden kö
vetelését — amit az angol király 
és a Staten-Generaal már jóváha
gyott — 1627. február 28-án ö- 
römmel aláírta. Ezáltal Bethlen 
Gábor teljes jogú tagja lett a Há
gai Szövetségnek.
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JÓZSA ISTVÁN

Tarkóvszkij példája
Dramaturgia
Az orosz rendező stílusát azon 

élettények, cselekedetek sajátossá
gait leírva ragadhatjuk meg, ame
lyeket az országa, régiója szűkebb 
helyzetével, a "helyzettel", illetve a 
tágabb világállapottal szemben fűz 
egymásba. Következmények, a 
mindennapi kihívásokra adott vá
laszok. "Cselekmény"? Abban a tu
datban kell közelednünk, persze, 
hogy át kell fognunk aztán a teljes 
távot, amely az egyes mozzanatok, 
materiális aktusok partikuláris el
vontságától a nemzeti szellem zse
nialitásáig terjed. E két pólus között 
interpretálandó a nyolc film dra
maturgiai konstrukcióinak korszel
lemhez való viszonya. Ezeknek a 
filmeknek már maga a témái felsza
badítanak, feldolgozásukat tekint
ve pedig a konstrukció ideje szin
tetikus idő; ha a forgatókönyvnek 
lényegében semmi köze sincs az 
aktualitáshoz — mint például az 
Iván gyermekkorának, a Solaris na k, 
az Andrej Rubljovnak, a Stalkemek 
—, filmjei, tény-képei akkor is a kor
valóság pontos tükörképei. Amaguk 
első valóságában egészen konkrét, 
részletekben gazdag látleletet nyúj
tanak mind az Úthenger é  hegedű, 
mind a Nosztalgia utcaképei.

Tarkovszkij nagyon jól ismerte 
azt az életet, amelyet filmjeiben be
mutat, és nem is egyszerűen vala
mely nemzeti vagy regionális sa
játosságokra kell itt gondolnunk, 
hanem az európai, a keresztény 
kultúra emberére és világára. Alak
jainak cselekedetei kora embere 
mindennapi létezésének életes 
mozzanatai. Szergej úthengeres 
munkáját, a kis Szása iskolai izgal
mait fölösleges kommentálni, de 
érvényes ez a Tükör nyomdájára és 
deszkakerítéseire, arra, ahogy a 
Stalker hajnalban kikászálódik az 
ágyból, vagy ahogy Gorcsakov 
olaszországi üti élményei nyomán 
eljut az áldozatvállaláshoz. Tar
kovszkij, a rendező élménye kiin
dulópontként a szereplő élménye, 
az alkotó alakjainak sorsfordulatai
ban aztán továbblép és választ ad, 
alkotói magatartást konkretizál; 
Andrej Rubljovként önvizsgálatot 
tart, Gorcsakovként kiábrándultán 
elfordul az úgymond keresztény 
világ tévedéseitől, Alekszander- 
ként évezredek hibás fejlődése után 
áldozza fel addigi társadalmi iden
titását és fordul elvesztett, isteni 
eredete felé. ősélmények és moz
gások, melyekre műveltségélmé
nyekkel dupláz rá — filmje epikai 
vonulata történetmondás és refle
xió is egyben. "Cselekmény". "A 
filmnek, amelyet megszületésekor 
a hallgatás művészetének tekintet
tek, természetszerűleg a felfokozott 
mozgás művészetévé kellett kinő
nie magát, majd pedig—egyszerű
en a paradoxon törvényeinek meg
felelően — feltöltenie a legkisebb 
mozgás művészetének formáját" —

írja Lev Kulesov a forgatókönyv
ről.1 Szerinte "Két világhírű mester 
teremtett filmiskolát: David Grif
fith és Charlie Chaplin." "Griffith 
hol tiszta filmdinamikával, hol tisz
tán a modellek (ti. Kulesovnál a szí
nészek) élményeivel dolgozott, 
amikor arra késztette őket, hogy 
bonyolult mozgásokkal közvetít
sék a pszichológiai állapotot." ”E- 
zek a mozgások azonban nem ele
mi szenvelgések voltak, hanem na
gyon gondosan kidolgozott reflex
mozgások, amiért is elérték a kí
vánt célt. Griffithnél a modellek 
nem egyszerűen a szemüket me
resztették, mondjuk, a borzalomtól, 
hanem más olyan mozgásokat is 
végeztek, amelyek hívebben adták 
vissza lelkiállapotukat."2 "A klasz- 
szikus forgatókönyvek elvét Chap
lin döntötte meg a Bohémvérben. 
Konstrukcióját tekintve ez a forga
tókönyv ideális és bemutatta a fil
mes munka új módszereit. Chaplin 
majdnem teljesen felszámolta azt 
az elemi gyakorlatot, hogy az em
berek arcán mutassa be élményei
ket. Az ember viselkedését élete kü
lönböző eseményei során azzal áb
rázolja, hogy bemutatja, miként bá
nik a dolgokkal, a tárgyakkal. A lel
kiállapottól függően változik az, 
hogyan viszonyul a hős a környező 
dolgokhoz és emberekhez, vagyis 
változik a viselkedése." "Ily módon 
az egész munka a különböző mun
kafolyamatok meghatározásában 
foglalható össze, mert a dolgokkal 
történik valami azáltal, hogy meg
bontják vagy visszaállítják megszo
kott rendjüket: a modell, amikor 
hol racionálisan, hol értelmetlenül 
nyúl hozzájuk, cselekvést mutat be. 
A cselekvés mozgás, következés
képpen a filmművészet abszolút a- 
nyaga. Ily módon a forgatókönyví
ró munkájának lényege, hogy a me
sét az ember viselkedésén és 
reflexein keresztül jelenítse meg, 
azon keresztül, ahogy a szereplők a 
dolgokkal bánnak. A Bohémvér 
megmutatta, hogy ezek a reflexek 
feltétlenül filmszerűek és érdeke
sebbek lehetnek az elemi mozgás
nál."3 És ahogy a színészi játéknak 
a reflexeken, az emberi viselkedé
sen keresztül kell hatnia, "A forga
tókönyveknek a szereplők reflexeit 
kell leírniuk, a történést, ami a moz
gások által fejeződik ki."4 A színészi 
játék jellegzetes mozzanatai pedig 
ebben a nyolc filmben — egy állan
dó útonlét, úti szemlélődés elnyúj
tott pillanatai, a megfigyelés, a me
ditáció folyamata ez. Rubljov za
rándokúján szótlan megfigyelő
ként, kívülállóként... éli át, még
hozzá mélyen, kora eseményeit, 
Kelvin folyton megfejteni, megérte
ni igyekszik "a bolygón látottakat", 
Gorcsakov turistából, azaz szemlé
lődőbői válik áldozatvállalóvá. A 
Stalker tulajdonképpen egy üldö
zés, bujkálás története, annak az 
embernek a kalandos útja, aki tiltá
sok elől menekülve, a közösség tör
ténelm ét elszenvedve keresi

személyes boldogságát. Szintén 
Kulesov írja a kalandfilmekről: "Az 
ilyen témát rendkívül nehéz volt 
filmszerűen és jól megformálni. A 
belső dinamikát — az ember álla
potait mindennapi életében, ahol 
minimális filmre való mozgást talá
lunk — nem könnyű filmcselek
ménybe áttenni, ami tiszta mozgást 
követel meg."5 Tarkovszkij megol
dása pedig az, hogy a film dinami
káját nem elsősorban ez a "tiszta 
mozgás", a külső, materiális érte
lemben vett történés, az "akció" je
lenti, az nagyon is kevés hangsúlyt 
kap, sőt a minimálisra csökkentett. 
Sokkal inkább egy belső dinamiká
val és feszültséggel kell számol
nunk, amely az előbbi redukálá
sával csak nő, az igazi előrehaladás 
a párbeszédeidben történik. Refle
xek, viselkedés. Tompa Gábor ren
dező írja a Tükörről: "A film egésze, 
kereksége olykor csak sejtések for
májában mégis összeáll, egységgé 
szerveződik a néző tudatában. Va
lahogy úgy, mint egy »alanyi költő
ével«: életét »írja meg« versnek 
ebben a filmben (és a film koránt
sem marad az ő magánügye); a képi 
és a hangképzetek egymáshoz kap
csolódása, az anyag lírai, érzelmi
indulati töltése alkotja az elsőd
leges információs rendszert, és csak 
háttérként van jelen az epikai törté
nés."6 A Statkerben már maga "az 
út"-nak indulás reflex, válasz, me
lyet az alkotó megismerésformák 
zsákutcáinak, "helyzetnek" és vi
lágállapotnak a megtapasztalása 
után ad. Bizonyos értelemben le
hetne pszichológiai film, a Zóna az 
emberi pszichikum metaforája, a 
sensus historicusként, konkrét anya
gi foglalatként szolgáló tiszta moz
gás azonban a költő reflexív maga
tartását konkretizálja, képszerűsíti.

Ahogy a vízszintes tengelyen a 
történet fokozatosan belsővé mu
tál, a függőlegesen ez a gondolko- 
dói-költői magatartás a három kier- 
kegaardi stádiumon felfejlődve ala
kul és mutatkozik meg. A Tarkov- 
szkij-film cselekménye az esz
tétikai, az erkölcsi és a vallási — itt 
tulajdonképpen valláserkölcsi — 
létpozíciókon vezeti a befogadót, a 
diagnózisból, az első valóságból ki
indulva az erkölcsi emberi reakciók 
bemutatásával, kiváltásával egy 
valláserkölcsi eidolon szintjein fel
emel és megvilágosít. A folyamat 
legfőbb sajátossága, hogy arisztote- 
lészi értelemben logikus, vagyis a 
filmekben — a Tükör kivételével — 
az események egymásból követ
keznek, lineáris időszemlélet alap
ján, és festészeti elemeket is tar
talmaznak. Koncepciózus előreha
ladás és felemelkedés, akárcsak 
magának a drámának az esetében. 
Az elméletírás szerint a dráma a 
jövőre irányul (Jean Paul), idealisz
tikus (Wundt), felszólító (Bühler), 
jövő felé fordult, feszült és logikus 
(Staiger), apellatív (Stankiewicz). 
Kulesov szerint azonban "Művészi 
struktúráját tekintve a filmnek mint 
önálló művészetnek egyetlen kö
zös vonása sem lehet a drámai szín
paddal."7 Megállapítása inkább a 
filmdinamika vízszintes tengelyére 
érvényes. A Tarkovszkij-film belső

összefüggéseit tekintve inkább a 
függőleges mentén kell vizsgálód
nunk.

Két koncentrikus kört képzel
jünk el, ugyanazon a tengelyen ka
nyarodnak egymás fölé. Az alsó, 
kisebb kör minden pontja megfelel 
a felsőbb kör egy-egy pontjának — 
a film sztorija első valóságában 
konkrét társadalm i kontextust 
idéz, a másodikban pedig túl is lép 
azon. Egy harmadik, vágyott, szük
séges, sok esetben utópikus megfe
lelő felé, melyet az alkotó az első 
kettő ívfényében konkretizál és vil
lant fel: a film során fokozatosan 
körvonalazódik az a teljes megjele
nésig. \  központi hősök és a dísz
let-emberek így aztán nem válnak 
egyszerű művészi eszközökké, ha
nem megőrzik emberi komplexitá
sukat. A rendezőnek ez az eszté
tikai magatartása látszólag para
dox módon a politikai-ideológiai 
kontextustól függetlenül perszona- 
lizmusára alapozódik, a személy 
messzemenő tiszteletében egyik 
szereplőjét sem "használja" — bib
likus — elveinek szócsöveként.8 
Ebben a dramaturgiában az egyén, 
a személy nem — illetve nem csu
pán — kommunizmus-ellenes esz
mék képviselője, hanem önmaga
ként jelenik meg, így marad igazán 
komplex metafora és megfejthetet
len titok. Szeigej "egyszerűen" trak
toros, Gorcsakov műfordító. A kül
ső kör történéseit csupán azok rom
boló hatásainak bemutatásáért idé
zik itt a mellékszereplők, a dísz
let-emberek a központi hőssel való 
viszonyukban válnak passzív em
bercsoportból a dráma részeseivé. 
A forgatókönyv, a belső kör esemé
nyeinek, történéseinek aktualitása 
tehát sohasem egyszerűen nyers
anyag Tarkovszkij filmesztétikája 
számára, a felvázolt kettő plusz egy 
kör párhuzamában olyan hármas 
szintézis az, amelyben ott van a tel
jes múlt, amelyben — az Úthenger 
és hegedűt kivéve — sohasem csu
pán a szűkebb jelenről van szó, és 
amelyben Tarkovszkij jelenének, 
1989 óta a mi jelenünknek az embe
re a kulturális hagyomány fejlődé
sének az eredményeként, tagadója
ként azzá lett, aki. A Tarkovszkij- 
dramaturgia, illetve -film ennek az 
embernek a pszichikuma — képek
ben.

Ennek a filmpszichikumnak az 
esztétikájához a rendező narrációs 
technikája felől közelíthetünk — 
amely merész módon némileg el
lentétben azzal, ahogy azt termé
szetesnek tartanók, nemcsak élet
szilánkok bizonyos képi, illetve lo
gikai-matematikai rendbe rakosga
tott sora, nem egyszerűen az első 
valóság konkrétumainak térben és 
időben egymás mellé-mögé épített 
rendje. Anyagi és szellemi, felszíni 
és mögöttes valóságok, konkrét és 
elvont cselekményszálak, konkrét 
és gondolati terek, időszeletek, pri
mőr élmények és utólagosan témá
vá vált tapasztalatok mintegy szó
lamokként tevődnek itt egymásra, 
akárcsak egy zenemű szólamai, és 
végül egyetlen, tagolatlan szellemi 
térben kelnek életre. Együtt és egy
más által. Film és... zenemű szerke-
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zetének párhuzamára Tarkovszkij 
már korán rámutatott: akárcsak a 
zene, a film is arra törekszik, m ond
ta, hogy m inden "elvonatkoztató 
elem et egy konkrét érzelmi totali
tásban szüntessen meg." "A tökéle
tes film dramaturgia létrehozásá
hoz jól kell ismerni a zenem űvek  
formáját: a fúgát, a szonátát, a szim 
fóniát stb. —  írja. —  A film mint 
forma ugyanis a zenem űvek épít
kezéséhez áll a legközelebb. Nem  
az esem ények menetének logikája a 
fontos, hanem a formája, az, hogy  
m ilyen formában jelennek m eg a 
film anyagában. Az idő már forma.

A  filmalkotás általános formá
jában nagyon fontos a befejezés, a- 
kácsak a zenem űben a kóda.

A  forma ilyen értelm ezésénél 
nincs jelentősége, milyen sorrend
ben követik egym ást az epizódok, 
a figurák, az események. A zenei 
törvények logikája fontos: téma, 
antitéma, feldolgozás stb. A  Tükör
ben  erősen érvényesül ez a szerve
ző elv az anyag kibontásában. A 
filmdramaturgia lényegét tekintve 
a zenei formához áll a legközelebb, 
ahol nem a logika fontos, hanem az 
érzések és érzelmek változásai. Ér
zelm et kelteni csak a logikai kap
csolódások m egbontásával lehet. 
Ez a filmdramatuigia, azaz játék az 
ok-okozatisággal, de nem maga az 
ok-okozatiság. Nem  a logikát, a tör
ténetet kell keresni, hanem az érzé
sek fejlődését. Nem  véletlen, hogy  
Csehov, miután megírt egy elbeszé
lést, kidobta az első oldalt, azaz ki
iktatta az összes »azért, mert«-et, 
kiiktatta a motivációkat. Valódi ér
zés a maga természetes fejlődésé
ben és változásában csak akkor 
születik, amikor az anyag m egsza
badul a »józan észtől«. Rég beiga
zolódott, hogy minél jobb a leforga
tott film anyag, annál gyorsabban 
esik szét az eredeti dramaturgia."9

"Finoman tagolt struktúra", "a 
film m editativ hatásának része", 
"az élm ényközvetítés foglalata". "A 
Stalker szavakban is súlyos gondo
latisága után a Nosztalgia verbalitá- 
sa nem fogalmi terheket hordoz; a 
szövegek inkább az egyes szerep
lőkhöz tartozó jellem vonások, a 
film  »hang-képének« részei." "A 
»hang-kép« szöveggel egyenrangú  
elem e az a hangkulissza, am ely ze
néből, állathangokból, zörejekből 
tevődik össze" —  Gelencsér Gábor 
ír így  a Nosztalgiáról,10 Az élm é
nyek, a tapasztalatok körének, az 
alkotói átélésnek és kívülállásnak, 
aktualizálhatóságnak, motivációk
nak, eszm ényeknek és eszm ény
v á lto z á so k n a k , n éze tek n ek  az 
interpretálása után az így jellemzett 
szerkezetben, a szerkezet egészében 
válik beláthatóvá, hogy a helyzetek  
szlávosan statikus volta csak lát
szólagos, azok csak akkor tűnnek 
annak, ha egy "szólamot" a többi
vel, az egésszel való összefüggésé
ből kiragadunk. D e mondjuk in
kább így, hogy kiragadni igyekez
nénk, mert hát a forrongó vulkán 
örvén y lő  m élységeib en  egy -egy  
pillanatra tűnik fel egyikük-mási- 
kuk, kezdetük, végük pedig ugyan
akkor m essz ire vezet térben és 
időben egyaránt. Olyan vezérfona

lak azok, am elyek —  nagyon is 
pontos szellemi úton kalauzolnak. 
Es ezen az úton tulajdonképpen az 
előrehaladás —  a Tükör kivételével 
—  lineáris m ozgás, illetve átvitt, 
szellem i értelemben vett "mozgás", 
a felismerések, emberről, szabad
ságról, igazságról, alkotásról, Isten
ről vallott nézetek tisztázódása  
jelenti a "cselekményt". "A filmnek 
mint művészetnek a lehetőségeiről 
és sajátosságairól vallott mai felfo
gásom  fényében nagyon fontos 
számomra —  írja Tarkovszkij — , 
h o g y  a forgatók ön yv  tárgya a 
klasszicisták elve alapján megfelel
jen a tér, idő és cselekmény egysége 
által tám asztott követelm ények
nek. Korábban érdekesnek látszott 
kihasználni a vágás végtelen lehe
tőségeit, egym ás mellé rakni a híra
dót és más idősíkokat, álmokat, 
gyorsan váltakozó esem énysoro
kat, amelyek váratlan megpróbál
tatások , kérdések  e lé  állítják a 
szereplőket. Most azt szeretném, ha 
a vágások nem törnék m eg az időt. 
A zt akarom, hogy az idő múlása

bontakozzon ki és érvényesüljön 
egy jelenetben. A  vágás a történés 
fo lyam atosságát jelezné, sem m i 
többet, nem okozna időbeli törést, 
nem  szelektálná, nem szervezné 
dramaturgiailag az időt." "Úgy vé
lem, ebben a végtelenül egyszerű és 
aszketikus form ai m egoldásban  
nagy lehetőségek rejlenek."11 A z  
Iván gyermekkora esetében a jelene- 
tezés technikája, a vágás az álomké
pek beillesztése ellenére is megőrzi 
a film belső idejének linearitását, 
majd a Tútórben töredezik az szi
lánkjaira egészen. Ebben a filmben 
pedig a sztori a klasszicista hármas 
egység elve szerint bonyolódik, de 
a vonalvezetés tisztasága már sem 
m iképp sem klasszikus kompozíci- 
ós eljárások eredményeként őrző
dik meg. Ha a téma nyilván vi
sz o n y la g  objektív tényező is, a 
hangsúly egyértelműen átbillen az

annak alapján kiépített, teljesen  
szub jektív  eszm eren dszerre. A  
Nosztalgiában az alkotás iránya ép
pen fordított, a rendező az előzetes 
eszm erendszer kép-, illetve film- 
szerűsítéséhez ment témát keresni, 
és természetesen a keresztény kul
túra örök központjába, Rómába. Itt 
a vonalvezetés tisztaságát nem a 
narrátori nézőpont biztosítja, a- 
mely ugye már nem demiurgoszi, 
de hát narrátori, tehát fölöttes —  
ugyanakkor nem elvont, hanem a 
mindennapi élet fényeinek össze
függése, amely a második valóság
ban, csak utólag kap jelentést, és az 
objektíve létezőtől egészen eltérő 
jelentést. Egyszer, kétszer, három
szor is nekiindulunk az égő gyer
tyát tartó Gorcsakovval a meden
cén át, próbálkozásai során egyre 
inkább azonosulunk vele, végül 
Tarkovszkij... "kizár" bennünket, 
csak a film diegetikus teréből hall
juk a költő halálhörgését.

A Tarkovszkij-filmek "cselek
ménye" — egy világteremtés kitel
jesedése, és a teremtés folyam a

tában eddig követett szükségszerű
ség nem annyira a filmek első való
ságában, annak konkrét biológiai 
voltában ragadható meg, az első
sorban drámai. A  második valóság 
kiépüléséért sorjáznak itt a helyze
tek, képek, jelenetek, az abban for
mázott gondolatok tisztázásáért és 
érvényre juttatásáért, egy... ott a 
mögöttesben kiépített esztétikai el
lenvilág életre keltéséért. "Világ"... 
Igen, egész világ, amely azonban 
felépülve, úgym ond önmagában  
még nem teljes, és ezzel már kilé
pünk a dramturgia tulajdonképpe
ni területéről. A  megteremtett "új 
világ" az esztétika területén marad
va platóni értelemben vett, tulaj
donképpen univerzálisabb, bibliai 
értelemben vett eszmény, a befoga
dó számára csak vágyott, m ég m eg
teremtendő új világ, mely rá a te
remtés előtti Semmi, vákuum erejé

vel hat. Ebben a hatásban áll az a 
visszakapcsolás, am ely már ismét 
dramaturgiai, és amelyben az el
őrehaladás már ismét biológiai, de 
már úgy, hogy a befogadó kutya 
hétköznapjaiban kíván m egvaló
sulni. A  befogadó egzisztenciális 
válaszával, Istennel, emberrel és vi
lággal szem beni viszonyainak, éle
tének megváltoztatásával, a filmek 
élményszintjén; tapasztalati köré
ben megragadott konkrétumoknak 
éppen az ellentéteként. Olyan köz
lés ez, amellyel a befogadói szel
lemnek szem besülnie kell, hiszen  
alapja saját konkrét, m indennapi 
világa. ASem m i, a teremtett, az esz
tétikai Semmi a legvegytisztábban  
a Nosztalgiában és a Áldozathozatal- 
ban hat. Helyzetről helyzetre kö
vetjü k  G o r csa k o v o t az o la sz  
reneszánsz emberének, a keresz
tény kultúra embe- rének a világá
b a n , a m in t K elet és N y u g a t  
közelítésének a lehetőségeit keresi 
— "műfordítás" — , és egyre a köze
ledés lehetetlenségével szem besül. 
A befogadó ugyanolyan jelentősé
get tulajdonít szem élyes, illetve  
partnernőjével közös drámájának 
és az útján, a környezetében, a vá
rosban, Rómában történő esem é
n y ek n ek . V a lób an , e g y e n k é n t  
követve őket, egy- formán fontosak 
ezek a szem élyes kalandok, ezek 
adják a film zenei értelemben (is) jól 
m egk om p on ált ritm usát. Végül 
egyetlen  nagy kitörésben lángol
nak fel. A  Tarkovszkij-filmek dra
m aturgiája ennek  az eidolonnak, 
ennek a gondolatnak, ennek a sem 
minek a dramaturgiája, az esztéti
kai Semmi ritmusa pedig végül is 
ezt az egyetlen, ezt a végső pillana
tot jelenti, am ely az egész film so
rán , h e ly z e trő l h e ly z e tr e , 
gondolatról gondolatra hoszszan  
készült elő, de aztán mindent el
söprő erővel szabadul el. "Megér
tés". Ez az a pillanat, amelyben a 
szellem  világossága árasztja el a te
remtett és újrateremtett világot, az 
ember múlt- és jövőbeli, és ezzel 
már... m űalkotáson kívüli útjait. 
"Megvilágosodás".

Tanulm ányrészlet * 2 3 4 5 * 7 8 9 10 11
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HELIKON

Könnycsikók elbitangolt
Vékony kis kötet fekszik előttem 

az asztalon: Lovász Krisztina versei1. 
A fiatal költőnő neve nem ismeretlen 
az erdélyi olvasó számára, mivel szór
ványosan már az 1980-as évektől kö
zölt különböző lapokban. Verseskö
tete viszont ez az első. Már a borítólap 
fölkelti az olvasó érdeklődését: a dm  
egészen más jelentésmezőre utal, mint 
az illusztrádó (kalotaszegi írásos min
ta). Különös a kettő társítása. Első lá
tásra nem vüágos, milyen kapcsolat 
lehet a népi díszítőelem és az avant- 
garde költészetet felvillantó jelzős 
szerkezet között. Csak a kötetet végig
olvasva győződhetünk m eg arról, 
hogy a csülag-jelképezte, kozmikussá 
növelt magány és Kalotaszeg sajátos 
világa Krisztina költészeténdc két a- 
lapvető összetevője.

Bánffyhunyadon született, és é- 
vek óta Budapesten él. Otthona, hazá
ja: nem egy földrajzi tér, hanem a köl
tészet, ahol múlt, jelen és jövő, Erdély, 
Magyarország és a nagyvüág jól meg
fér egymás mellett. Jól, mondom, de 
nem "harmonikusan". Krisztina költé
szetéből ugyanis hiányzik a harmó
nia, a megnyugvás. Vagy másképp ér
telmezendő nála a nyugalom, mint az 
átlagember életében? Talán úgy, aho
gyan Szilágyi Domokos fogalmazza 
meg Bartók Amerikában dmű versében: 
"a nyugalom: nyugtalanságok egyen
súlya"?

Krisztina kötete szinte erőszako
san végigolvastatja magát, bűvkörébe 
von, elszédít. Első olvasásra nem en
ged időt az elgondolkodásra, a képek, 
motívumok ízlelgetésére, értelmezé
sére. Bámulatos erő van ennek a fiatal 
költőnőnek a verseiben. Erő, amely 
önmagát marcangolja.

A kötet előszavának írója, Bartis 
Ferenc szerint Krisztina "az erdélyi 
ember sanyarú, megtépázott, meg- 
kínzatásoktól sebhelyes hétköznapja
iból" teremt mítoszt. Véleményem  
szerint banális és determinista ez a 
fajta megközelítésmód. Krisztina nem 
teremt mítoszt erdélyiségéből, hanem 
az emberi és költői világának szerves 
részét alkotja. Nincs itt szó történelmi 
sérelmekről, még akkor sem, amikor 
"átkos magyar bánat"-ról beszél (Em
lékezés a felejtés pillanatára), mivel e jel
zős szerkezet és egész szövegössze
függése Ady-reminiszcendákra épül. 
A népdalok, balladák és kesergők 
hangján megszólaló költőnő lényegé
ben szereplírát ír. De tud ő másként is 
szereplírát művelni: főként korai ver
seiben (a Kislányos apokalipszis darab
jaiban) figyelhető m eg egy olyan, 
már-már expresszinonisztikus képek
be kivetített világfájdalom, amely sok
kal inkább póz, mint valós tapasztalat, 
íme néhány példa: "tűz-tánc ritmusú 
szomorú fények /  olvadnak a rozsda
években" (XXXII.), "Kiállsz az esőbe, 
óriássá növekedsz, /  nehezen vonszo
lod tested után /  a lelked." (Ahogy az 
esőt...), "szétbomlott fényakkordok, /  
alakos szivárványfolt, /  lángoló pók
hálóba /  beakadt kiáltások" (A mene
külők).

Már e szárnypróbálgatások kö
zött is találunk olyan motívumokat, 
amelyek későbbi költészetében meg
határozóvá válnak. Ilyen a mindenna
pok nyomasztó valósága, az ég-jelké- 
pezte szabadság felé vágyás s e kitö
rési kísérlet ellentmondásossága: "zu- 
hant (kiemelés tőlem) a magasság felé" 
CTeljes átváltozások), "csillagközelben is

/  csak a földről álmodnék" (Az út vé
gé). Csupa feszültség, nyugtalanság.

Későbbi, érett verseiben egyre mé
lyebbé, tragikusabbá válik önelemzé
se és a valósággal való szembenézés 
okozta idegensége. Valami sötét sors
szerűség vonul végig költészetén, s 
két motívumkörben éri el csúcspont
ját. Egyik az ókori görög mitológiára 
épülő Tauromachia-történet, amely
ben a költőnő szerint nemcsak Mino- 
taurosz megölése szükségszerű, ha
nem az is, hogy a szüzeket elpusztító 
szörnyet megsiratják Athén hajadon- 
jai. A szerelem mazochistáivá minő
sülnek így, s ez a gondolat (a szerelem 
mint önkínzás) gyakran visszatér 
Krisztina költészetében. A korábban 
már említett, népdal stílusú versek
ben látom az eleve elrendeltetett ma
gány, szenvedés másik csúcspontját. 
Olyan képekben jut ez kifejezésre, 
mint: "földtorkú sikolyok", "Kupolás 
emlékezet mitikus freskóin /  öncson
kító angyalok", 'Telettünk az ég: szár
nyas szemfedél” (Fogyatkozó ballada), 
"A halált dajkálom /  Az eget pólyá- 
zom" (Ének). Dermedtség és halál u- 
ralja ezt a világot, s a lírai én nem tud 
szabadulni belőle. Olykor valami fá
sult beleroskadást olvashatunk ki a 
sorokból: "Fészkeimben megülnek /  a 
csend kitömött madarai" (Búcsú). A 
fészek, amely az otthon, a család me
legségének közismert szimbóluma, itt 
elveszti pozitív konnotááóit, hiszen 
az élettelenség lakja. A kitömött ma
dár többször vissza tér Krisztina költői 
világában, a szárnyalás, szabadság le
hetetlenségét jelképezve. A madár, 
amelyre az ember ősidők óta vágya
kozva nézett, a korlátok nélküli hely- 
változtatás m egtestesülését látva 
benne, itt csakmímeli önmagával való 
azonosságát. A népi siratok hangján 
feljajduló Ének egyik megdöbbentő 
képe az egekben lakó magányos Isten: 
'Magos menny kapuja /  Sarkig kitá
rulva /  Ott lakik az Isten /  Ki maga is 
árva." Az Isten árvasága nem termé
szetfölötti, megközelíthetetlen voltá
ból ered, hanem abból, hogy az ember 
nem keresi a kapcsolatot Teremtője fe
lé: "Régen elfeledtünk [...] Piros rózsát 
szedni /  Szép koszorút kötni /  Föl
dobni az Égre /  Az Isten szívére" (Ka
lotaszegi kesergő).

Krisztina költészetét alapvetően 
meghatározza a kapcsolatok csonkasá- 
ga vagy ellentmondásossága. Az ott
honnal, a kedvessel és az Istennel való 
kapcsolaté, amely biztonságot nyújt 
az ember számára, és segít megtalál
nia helyét az életben. Ami az otthon
hoz való viszonyulást illeti, két konk
rét földrajzi térről van szó: egyik az 
elhagyott szülőföld, másik a válaszott 
haza. Jellegzetesen bartóki sorsél
mény (és Isten tudja, még hány embe
ré!) az, ahogyan az új hazát meg
tapasztalja: "Ott, hol kényes fénycsi
kók /  nyihognak halált, /  Ott hambur
ger fiakat /  Fogannak mekdonáldsz- 
anyák", ahol "a villamos sárgán /  Vo- 
nagló teste rásimult a sínekre", s ahol 
"betonrózsás hajnalon" nehezedik szí
vére "a város ködszemű szfinxe" (Ha
zafelé). Rideg, uniformizált, érzéketlen 
világ. A kötet egyetlen sora, egyetlen 
képe sem utal az új hazába való har
monikus beilleszkedésre. Másfelől az 
elhagyott szülőföld ezernyi hajszálé
rén át táplálja: "A jegenyék, nyárfák, 
tölgyek /  gyökerei átölelnek, alant /  
porladnak a múlt szilánkjai" (Hazaié-

** / / •őrzője
rés 1.), a Halottak Napján minden év
ben "csendes szeretet honol" a bán- 
ffyhunyadi temetőben, "szégyelljük 
apró kis veszekedéseink, /  megfogjuk 
egymás kezét.” (Világítás). Legmele
gebben a kötet utolsó, Leltár című ver
sében ragyog fel a szülői ház képe — 
az emlékezés távolában megszépülve, 
lecsitítva, magához ölelve a "csillag- 
szagú terek"-et (Hazatérés I.) bejáró 
vándort. A leltár minden darabja, le
gyen az tárgy ("rézmozsár /  rézüst és 
habverő /  diótörő, kávédaráló"), vagy 
valamikor élt személy ("Ézekiel, a 
napszámos, /  Ilka, a ágányné, /  Ma
riska szintén, ószeres”) egyformán ér
tékes a leltározó számára, a központi 
értéket pedig a nagyapó már-már me
seszerű köddel övezett alakja jelenti. 
A nagyapóé, akinek micisapkáját, ma
dzaggal megkötött szemüvegét, da
gadt lábát az emlékezés örök jelen
valóvá teszi. A nagyapó világa jelenti 
a legbensőségesebb otthont Krisztina 
számára; ennyi szeretetet, békességet 
a kötet egyetlen más versében sem 
találunk. Ez a szinte tapintható meg
hittség már a múlté. A múlté, amely 
sokkal valósabb élmény a költőnő szá
mára, mint a jelen. "Csak az létezhet 
igazán, /  Ami elmúlt már s így emlék
ként született." — írja például a Tauro- 
machiában. Olykor fölhangzik az anya 
hívó szava is, s bár "A könnycsikók 
hazáig kísérnek /  engem, elbitangolt 
őrzőjüket" (Hazatérés II.), nincs többé 
megnyugtató hazatérés a szülői ház
ba. A szarvassá változott fiú traumáját 
éli át újra és újra Krisztina. Elcsépelt
nek tűnik (Isten tudja, hányadszor) 
kimondani, hogy aki elmegy, aki meg
kóstolja a vélt vagy valós szabadságot, 
az már képtelen visszajönni. S ha 
visszajön, már nem az, aki elment. El
csépelt, mondom, de aki megéli, an
nak csontig hasító fájdalom. Krisztina 
sehol nem találja a helyét, s hogyan is 
találná, mikor számára "A vüág azon 
px>nt-emberek mértani helye, /  akik 
(melyek) egyazon távolságra vannak 
/  istentől, /  önmaguktól." (Bolyai). 
Teljesen idegen, elszemélytelenedett 
/lét?/tér ez, ahol nem marad más, 
mint olykor elsóhajtani, máskor az ég
be kiáltani magáramaradottságát. Őt 
nem tagadta meg otthona, s ő sem 
tagadta meg otthonát (mint az emlí
tett Szüágyi Domokos-vers Bartókja), 
de elvágyódásának következménye 
visszafordíthatatlan. A messzeség, a 
szabadsággal kecsegtető távoli szféra 
megsebzi, sőt, elpusztítja a közelébe 
merészkedő földi halandót: "Csilla
gok szöges ágyán elvérző éjünk /  
utolsó lüktetése." (Messze az anyától).

A párkapcsolatban sem talál nyu
galmat, mivel hiába keresi a bizton
ságot jelentő társat. Ez a törékeny nő 
szinte a kétségbeesésig vágyik szeret
ni és szerettetni, s újrateremteni ezál
tal a gyermekkor világának legszebb 
mozzanatait is. Szerelem-élménye né
ha a József Attiláéra emlékeztet: "érin
tések vackába hurcoltuk /  zizegő 
arcunk" (Etűd). Otthon helyett csak 
vackot, ideiglenes menedéket teremt
het a testi kapcsolat, s a test sem ön
m agáért van, hanem "egy álom  
harangjáévá tárgyiasodik (Szelídítő), 
amely többször kongat gyászt, mint 
ünnepet. Félelmetes és emésztő ez a 
fajta társkeresés; részt kap benne az 
önző magáhozragadás; "páncélos, 
lágyhúsú magányomba /  vontalak"
(Mediterrán himnusz) —és az önfela

dás is: "Hol van az az egy, aki én va
gyok, /  s aki bennem magát látja, /  
elköltözött egy  m ás világba" — 
(Kisszerelmes himnuszok). Csak néhány 
derűs mozzanat emelkedik ki a szerel
mi élmények közül, s ezek mindig a 
gyermekkor emlékeit is fölvillantják. 
A Szerelemvers- ben például a frissen 
fejt és a szomszédból féltő gonddal 
hazaszállított tej, a Kisszerelmes himnu
szokban az otthon illatát árasztó meg
szegett kenyér, amelyből egy falat is 
örömet szerez, ha a kedves nyújtja.

Krisztina Isten-élménye ugyan
olyan ellentmondásos, mint az ott
honhoz és a kedveshez való viszonya. 
Lényege egy alapvetően kételkedő lé
lek vergődése a hinni vágyás (mint 
megnyugvási lehetőség) és a hitetlen
ség között. A keresztény egyház dog
máit és a vallásgyakorlás intézmé
nyesült formáit ironikus szemmel né
zi. Az úrvacsora számára nem a ke
gyelemben való részesülés aktusa, 
hanem épp a hívek által megszentség- 
telenített isteni gesztus. "Krisztus tes
te immár elmorzsálódott.", "Krisztus 
vére immár lángfolyó, /  kelyhekbe 
osztott bocsánat-pjorció". (Úrvacsora). 
A  Megváltó halála értelmetlen, mivel 
az emberek visszaélnek vele, úgy fo
gadják el, mint amihez joguk van. 
Krisztina nem a megváltás csodájában 
kíván osztozni, hanem, a Könyörgés 
dmű vers tanúsága szerint, kapcsolat
ba lépni Istennel, megtisztulni Benne 
("űzd ki szívemből a kufárokat", "az 
irgalom kelyheiben /  mosd meg ar
com", (és erőt, hitet meríteni Belőle) 
"Hitem nyirkos, omló falára /  futtasd 
fel /  a borostyán-szavakat"). A kötet 
egészének polifóniájában az istenke
resés szólama a leghalkabb. Talán 
nem is annyira a keresztény hívők Is
tenét keresi, mint inkább egy lehetsé
ges nyugvópontot az emberfölötti 
szférában. Könyörgés dmű verse en
nek a vágynak a legtisztább, legérzé
kenyebb kimondása.

Még sokat lehetne töprengeni Lo
vász Krisztina versein. Költészetének 
stiláris gazdagsága, az ókori görög 
kultúrától a magyar népköltészeten át 
a posztm odem  irodalomig terjedő 
szövegközöttisége lebilincseli az olva
sót. A fiatal köhőnőnek pjedig megen
gedi a szárnyalás szabadságát még 
akkor is, ha ő maga gyakrabban érzi 
fájdalomnak, mint örömnek a lélek 
mélye és a szellemi magasságok kö
zötti lebegést

M . B O D R O G I E N IK Ő

C s illa g o k  szöges ágyán . 
KISS INFO—PRESS Bt. Bp„ 2000.

Paul Klee
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Kurt Gerstein Obersturmführer nevére 12 számlát áhítot
tak ki az elgázosítás céljaira leszállított gázról. Ezeket a szám
lákat kihallgatása alkalmával az aktáihoz csatolták. Gerstein 
közölte, azért állíttatta ki azokat saját nevére, hogy lehetőség 
szerint megakadályozza a gáz felhasználását. Utólag megálla
pítást nyert, hogy két küldeményt valóban ártalmatlanná tett.

Mindezek ellenére a háború után különös, homályos és 
megmagyarázhatatlan véletlen körülmények áldozata lett. 
Miután a francia megszálló hatóságok Gersteint őrizetbe vet
ték, elszállították Párizsba. Akatonai fogház francia orvosának 
jelentése szerint 1945. július 25-én öngyilkosságot követett el. 
Halálának oka ismeretlen, úgyszintén sírja is.

A nürnbergi bíróság átvette ezt a tanúvallomást a PS-1553. 
sz. dokumentumba. Adatai helyességének hivatalos igazolása 
a svéd követség Londonban 1945. augusztus 7-én tett nyilat
kozata:

Feljegyzés
Kungl. Utrikes Department, Másolat
Tárgy: Kurt Gerstein mérnök, az SS "egészségügyi osztá

lyának" tagja, Giesbrechtstrasse. Született kb. 1907-ben, Bra- 
unschweigben. Cím 1943: Berlin: Bülowstrasse 49.

1942 augusztusában Gerstein felvette a kapcsolatot az 
egyik berlini semleges követség tagjával.

Éppen hazatérőben volt a Lublin melletti Belzec megsem
misítő táborban tett rövid szolgálati útjáról, és részletesen 
leírta az ottani állapotokat (gázkamrák, az SS-ek garázdálko
dása, aranyfogak kitörése stb.). Bemutatott bizonylatokat, sze
mélyi okiratokat és utasításokat a tábor parancsnokságától a 
ciángáz szállítmányokat illetően.

Gerstein kijelentette, hogy szándékában van tájékoztatni 
ezekről az állapotokról a semleges megfigyelőket, és szilárdan 
meg van győződve: ha a német lakosság széles tömegei tudo
mást szereznének a megsemmisítő táborokban történtekről és 
ezeket a híreket pártatlan külföldiek igazolnák, a német nép 
egy napig sem tűm é meg a náci rendszert.

Gerstein kijelentette továbbá, hogy ebben az ügyben meg
beszéléseket folytatott egy magasrangú egyházi funkcionári
ussal, D ibelius szuper-in tendenssel, aki a náciellenes 
ellenzékhez tartozott. (Ezt később maga Dibelius igazolta, és 
kezességet vállalt Gerstein szavahihetőségéért, valamint meg
bízhatóságáért.)

Csak később tisztázódott, miért cselekedett így Gerstein. 
Sohasem foglalkozott politikával, nem volt nád, és az SS szol
gálatába csak azért lépett, hogy az "egészségügyi osztályon" 
dolgozhasson. E külön osztály feladata volt berendezni a meg
semmisítő táborokat, és Gerstein, akinek gyanús volt az elme
gyógyintézetek betegeinek magas halandósága 1941—42-ben, 
ki akarta nyomozni, mennyiben indokolt a gyanúja. Abban az 
időben egy ilyen ideggyógyászati szanatóriumban megölték 
Gerstein közeli rokonát is, akit nagyon szeretett.

Az, amit később a megsemmisítő táborban tapasztalt, meg
győzte őt arról, hogy gyanúja nagyon is indokolt volt.

Fél évvel később Gerstein megint felkereste a semleges 
állam szóban forgó külföldi diplomatáját, és megkérdezte, 
sikerült-e neki közben valamit tennie ebben az ügyben. Ké
sőbb nem lehetett róla semmit sem hallani.

Gerstein nagy sajnálkozása és szégyenkezése a megsemmi
sítő táborokban uralkodó állapotok miatt őszintének látszott. 
Az a kívánsága, hogy erről a világot tájékoztassa és ezzel véget 
vessen a borzalmaknak, becsületes és őszinte lehetett.

London, 1945. augusztus 7.
Érthetetlen, hogy a svéd kormány (azaz a szóban forgó 

semleges állam kormánya) ezt a jelentést, bár nem kételkedett 
hitelességében, 1942 óta az irattárban hagyta feküdni. Csak a 
háború befejezése után, amikor már a világ tudomására jutot
tak részletek a nád  gaztettekről, továbbította Svédország a 
jelentést Londonba.

Részlet Óta Kraus-Erich Kulka: Éjszaka és köd c. munká
jából (1961)

--- lü^DTX
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M ono-opera

------------------------ HELIKON-

Az egész 20. század tele van 
rövid, egyfelvonásos operákkal. 
Ez ellenhatás a sokfelvonásos ro
mantikus operával szemben. De 
koncentrálás is, egy téma minél 
sűrűbb szövésű kifejtése. Ezek a 
rövid művek rendszerint nem 
igényelnek nagyszámú résztve
vőt. Egy-két énekes szólista mellé 
kis zenekarokat állítanak a szer
zők. Néhány ember munkáját 
könnyebb összehangolni, ezért az 
előadás kivitelezése sem jelent 
olyan nagy gondot, mint egy ro
m antikus nagyoperáé. Sokféle 
egyébb sallangtól is igyekezett 
megszabadulni a modem opera. 
Például a költséges díszletektől. 
Sokszor fények helyettesítik a 
színfalakat, a színpad ÜRES. E- 
zek az operák hangversenytermi 
előadásra is alkalmasak. Nem kell 
könyörögni az igazgatóknál: tűz
zék műsorra muzeális operahá
zukban a darabot.

A kevés szereplő, a kis számú 
kellék csak külsőleg szorítja szű- 
kebbre az ilyen művek keretét. 
Belsőleg rendkívül kitágítja. A 
pszicho-dráma eszköztárát vo- 
nultaják fel a szerzők. Megnöve
lik a lelki terek mélységeit és sze
replővé avatnak minden tárgyat, 
ami megjelenik a cselekményben. 
A tárgy lehet egy telefon, egy ru
hadarab. Ionesco abszurd drámái 
tulajdonképpen már ZENEDRÁ
MÁK. A szöveg intonációja, a 
mozgások ritmikussága, a cselek
mény abszurditása, absztrakttá 
válás mind a zene felé tolják el a 
modem pszicho-drámát. Ebből á- 
gazik ki az egyszereplős mono- 
dráma és ennek operás változa
taként a mono-opera.

Ez a "változat" mindig feltéte
lez még egy-két jelenlévő vagy 
távoli személyt, vagy megszemé
lyesített tárgyat. Másképpen a 
cselekmény teljesen lelki drámá
vá szűkül le a színházi látvány 
kizárásával. A színház mindig fel- 
téte lez  lá tványelem eket is. 
Egyébként csak hangverseny az

Máttis Teutsch János

egész kibontás, amit bárhol, meg
felelő teremben újra le lehet "ját
szani". A mono-opera egyáltalán 
nem nélkülözheti a színpadké
pet, a kosztümöket, a fényhatáso
kat, a gesztikuládót, a MIMIKÁT. 
Egyszóval: a SZÍNHÁZAT.

Ez az EGYSZEMÉLYES ope
ra já tszás  tu la jd o n k ép p en  a 
"mélypont", az igazi opera leg
koncentráltabb változata. Innen 
csak v isszafo rdu ln i lehet. A 
visszavezető ú t első lépéseként 
kínálkozott a mono-opera sok 
szereplőt egyetlen színpadon 
mozgó személy által életrekeltett 
változata. Minden kellék maradt! 
Az egyetlen személy is. De hirte
len benépesült a színpad imagi- 
nárius szereplőkkel. Ezek hang
ban, mozgásban, zenei jellemzés
ben eltérnek egymástól. Ha lehet, 
néha még külső megjelenésük
ben is, ha a zenei közjátékok áldá
sos "közreműködése" révén van 
ideje az egyetlen előadónak az át
változásra, majd pedig a vissza- 
alakulásra. De ez a külső fo
lyamat nem is annyira lényeges, 
hiszen a zene ezt mind "megteszi" 
a maga sajátos absztrakt nyelvén. 
Új műfaj született? Egyesek sze
rint igen! Nekem úgy tűnik: csak 
újabb változatról van szó. De ez a 
változat igencsak érdekes feladat 
elé állítja a zeneszerzőt és az elő
adót is. Meg kell sokszorozniuk 
énjüket. Mondhatnám — polifon 
ént kell kialakítaniuk. Ez például 
hangilag az előadótól hatalmas, 
több oktávszakaszra kiterjedő 
ambitust kíván meg. Hogy más 
"tulajdonságokat" ne is említ
sünk. Az imaginárius szereplők 
"mozgatása" zeneileg és a szín
pad imaginárius terében a zene
szerzőt állítja nehéz feladat elé. 
De izgalmas feladat, kihívás és 
kielégülés, kiélés is egyben.

A m agam  zenei terü letén  
egész pályafutásom alatt valaho
gyan erre a műfajra "készültem". 
Ä szerencsés véletlennek köszön
hetően megtaláltam a keretet, az 
elő- adót. így született meg a No
mád énekek, a Japán Virágai, a Kale
vala és a Mefistofaust. Mindeniket 
közel egy órára terveztem, egyfel- 
vonásosra. Két ilyen darab egy rö
vid szünettel egy esti opera- 
előadás szerepét-jellegét is magá
ra vállalhatja. így már két opera
estre is gondolhatok a négy mű 
kapcsán. Még két m ű izgat: a Peer 
Gynt és Salomeea. Mindkettő ta
bu-téma — EGYELŐRE!

Ha jól belegondolok, az Iliász 
és az Odüsszeia is MON-OPERA: 
H om érosz egyszem élyben  
MONDJA-ÉNEKLI EL a soha- 
nemvolt trójai háború történetét.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

Megalakult
a H E L IK O N — KEMÉNY JÁ N O S  
ALAPÍTVÁNY
Az első világháborút követő mozgalmas években m ind

inkább szükségessé vált egy, a romániai m agyar írókat tömö
r í tő  e g y s é g e s , d e  k ö tö tts é g e k e t  n em  je le n tő  tá b o r  
megalakítása, m elynek összefogó jelszava az "erdélyi gondo
lat", a transzilvanizm us.

Az írói közösség tervének megvalósítására a fiatal báró 
Kem ény János vállalkozott, aki akkoriban örökölt erdőbirto
kainak jelentős részét áldozta fel a romániai m agyar iroda
lom  tám o g a tásá ra . 1926 n yarán  k ü ld te  el m eghívóját 
huszonhét írónak és alapította meg a marosvécsi Helikont.

A helikoni m unkaközösség a két világháború között a 
hazai írók legszámottevőbb és legjelentősebb irodalmi cso
portosulása volt. M egszűnésekor, 1944 őszén, 55-en vallották 
m agukat helikonistáknak.

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadóvállalat, akárcsak az Er
délyi Helikon folyóirat, a vécsi íróközösség eszmei irányítása 
alatt m űködött mindvégig. Ebben a periódusban 166 kötet 
jelent meg, zömében a helikonisták művei. Ez a szellemi 
örökség képezi a kibontakozó m odem  erdélyi m agyar iroda
lom  kincsestárát.

A 2000 tavaszán m egalakult és törvényesen bejegyzett 
H E L IK O N  —  K E M É N Y  J Á N O S  A L A P ÍT V Á N Y  leg 
fo n to sab b  c é lk itű z é se i k ö z ö tt szerepel: K em ény János 
és a m a ro s v é c s i  H e lik o n b a  tö m ö rü lt  írók  sze llem i 
ö rö k ség én ek  m eg ő rzése  és széles kö rű  ism erte tése , 
m ű v e ik  ú jra k iad á sa .

Az Alapítvány egy Em lékparkot szeretne létesíteni az 55 
író számára. A tárgyi emlékek megőrzésére, Marosvécsen, 
egy Kemény János em lékházat szándékszik létrehozni.

Az alapító: Kemény János fia, Kemény Miklós és családja, 
a kuratórium  tiszteletbeli elnöke Sütő András író, tagjai: 
Bogyó Levente elnök, Nagy Miklós Kund alelnök, Ádamo- 
vits Sándor titkár, Böjté Lidia, Kilyén Ilka, Lokodi Edit, Ma

rosi Ildikó, Mészáros József, Spielmann M ihály tagok rem é
nyüket fejezik ki, hogy céljuk megvalósításában sokan állnak 
melléjük, elsősorban a helikonisták leszárm azottai, rokonok, 
szimpatizánsok, legyenek a világ bárm ely sarkában.

Akik a marosvécsi Helikon szellemi értékeit becsülik, 
kérjük, legyenek az Alapítvány segítségére, hogy a céljaikhoz 
nélkülözhetetlen anyagi bázist létrehozhassuk.

A bemutatkozó összejövetelről és későbbi tevékenysé
günkről a sajtó útján rendszeresen tájékoztatjuk az érdeklő
dőket.

F e la já n lá so k a t a m a r o sv á sá r h e ly i R o m á n  F e j le s z té s i  
B a n k  (B anca R om an a  d e  D e z v o lta r e  T g . M u res)  

le jb e n  a:
25110099066069 sz á m ú  b a n k sz á m lá r a ,  

v a lu tá b a n  a:
251100296066069 sz á m ú  szá m lá ra  
fo g a d u n k  k ö s z ö n e tte l .

H E LIK O N  —  K E M É N Y  J Á N O S  A L A P ÍT V Á N Y
K U R A T Ó R IU M A

M ó z e s  A ttila
A rejtvény fősoraiban Mózes Atti

la két novellájának címét kapja meg
fejtésül.

VÍZSZINTES: 1. Novella címe. 12. 
Egyfajta dohányzóeszköz. 13. Üldö
zött bűnöző fejére tűzik ki. 14. Főne
mesi. 15. M unka, argóban. 16. Idegen 
Rt. 17. Talál. 18. Kőzet. 19. Kiejtett 
m ássalhangzó. 21. Piszkoló. 23. Ga
bonanövény. 24. Szintén. 26. Mocsári. 
27. Fosztóképző. 28. Hiszen, népie
sen. 30. Szén és foszfor fegyjele. 31. 
Középen bead! 32. M alőr lényege! 33. 
Nulla. 35. Élelem (régies). 37. Közép
re jöjj! 38.... Tarda, a túzok rendszer
tani neve. 39. Ritka női név. 41. New 
York Hardcore, röviden. 42. Izraeli 
légitársaság. 43. Órahang. 45. Szemé
lyes névmás. 46. Eszement. 47. Vagy
is. 49. Gőgös. 51. Kis Orsolya.

FÜGGŐLEGES: 1. Spanyol, fran

cia és belga autójelzés. 2. Hazai szer
kesztő, író (Gábor). 3. Belga város. 4. 
Törvényt sért. 5. Középen sápit! 6. 
Helyrag. 7. Ita lo ..., olasz regényíró. 8. 
Férfinév. 9. Középen őrről! 10. Népi
esen juttat. 11. Labdát ahhoz passzol
ja, akitől kapta. 15. Filmszínház. 18. 
Hangutánzó. 19. Francia író (Émile). 
20. Novella címe. 22. Háló. 23. Előra
gaszt! 25. Szerteszór. 27. Kínai súly
mérték. 29. Idegen férfinév. 31. Női 
név becézve. 34. H úscafatok! 35. 
Idény. 36. Utcára rak. 39. Azt megelő
zőleg. 40. Semmi (latin). 42. Francia 
magazin. 44. Vízparti növény. 46. An
gol fiú becenév. 47. Trombitahang. 48. 
Hajófar. 50. Vonalzófajta. 51. Védel
mez.

B O T H  L Á SZ L Ó

A HELIKON 16. számában közölt, 
A vén kastély dm ű rejtvény megfejté
se: Az ilyen vén kastélyban járnak léha 
szellemek.
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