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...Mert lehullott a rezgőnyárfa... 
Nádszál királynék földi bája.
Ha gyászruhában jár a páva, 
a jó lovas, a szép, a dáma: 
a feketék szimfóniája...
Valakiben feloldva hátha 
a bécsi Burg budai átka.
Rebellis ügyek patrónája.
A nép között ezerszer áldva. 
Ezüstpaláston holdfény-páma.
A Habsburg-lét kis magyar ága. 
Magyar királynék golgotája, 
anya magánya, nő magánya.
Valódi trón és lelki máglya.
Mert titkos féreg foga rágja. 
Aranykulcs — betörve a zárba. 
Remegő angyal, rezgő nyárfa 
vidéken telt királyi nyárban.
Lebegő holdtükör a sásban.
A kétfejű sas végre másban.
Ezer szerep az összhatásban.
A repülés a zuhanásban, 
lmádság-csepp szidalom-árban 
a Veronikás-végromlásban.
Magyar fény — osztrák éjszakában. 
Egy nemzet bocsánata másban.
Bús oxigén víg fuldoklásban. 
Fenség a boldogtalanságban. 
Elvérző gyöngy, haldokló mályva. 
Száműzetve a legendába.
A ravatal bronzízüálma.
Nádszál királyné földi bája.
...És lehullott a rezgőnyárfa.

•  Páll Lajos versei
•  Pomogáts Béla 

Hamvas Bélára emlékezik

•  Szőcs István tanulmánya
•  Jancsó Miklós: Kabaréról
•  Lajosi Krisztina 

Angyalosi Gergelyről
•  SERÉNY MÚMIA

BERTHA ZOLTÁN

Psalmus
Transsylvanicus
— Vallásélmények 
és transzcendenciaképzetek 
az újabb erdélyi lírában — 
(befejező rész)
A transzcendendaképzetekkel összefo

nódó sorsszemlélet a posztmodem eklektika, 
nyelvi töredékesség és játékosság, a nyelv
kritikai reflexivitás és szkepticizmus közelé
ben elhelyezkedő tendenciákban is megtartja 
jelentőségét, viszont egyre áttételesebb, bo
nyolultabb és raffináltabb nyelvi szövedéke
ket, intellektuális konstrukciókat képezve, a 
nyelvi és a metafizikai paradigmák közvet
len átfedéseit megkérdőjelezve, a kifejezés
gesztusok és -kombinációk értelmezhető
ségét az intendonált bizonytalanság felé 
csúsztatva közelítenek új összefüggésekhez. 
Király László (Skorpió, 1993, Beűzetés, 1995, 
Azték imádság, 1998, Éjféli esők, 1998) egyre 
inkább a fragmentált tudat- és mondatálla
potok esetlegességeivel és groteszk fintorai
val érzékelteti az ezredvég disszonanciáit, a

reflektált banalitás (sőt némelykor vulgáris- 
ság) eszközeivel (''csúfhistóriákkal") napja
ink z ilá ltságá t. így kap trag ikom ikus 
színezetet a "semmink sincsen", a "csillagos 
mindenség sem segít", "segítségül hívom a 
világ isteneit" (Hová), a "kifundálok kínom
ban hülyeségeket" (Karácsony), a "csak a rím
kovácsok szaladgálnak szépen, /  Úristennek 
tetsző végzetes vidéken" (Szabadkikötő) szó
fordulatokban megtestesülő dezillúzió, de 
éppen bizarrságában korhű aláfestést is az 
olyanszerű ráismerés, hogy: "Ahol a föld az 
éghez ér /  Lehetett volna valami"; "Mire nem 
számít senki sem /  Az ember folyton arra 
vár" (Micsoda). Szőcs Géza (A vendégszerető 
avagy Szindbád Marienbadban, 1992) nyelvi le
leményeinek szubtilitásában a szójátékok, 
szóviccek, gégék könnyed, frivol derűje a 
bensőség varázsos harmóniájával vegyül; a 
szellemi fölényt sugárzó, az üde rím- és rit
musjátékokban tobzódó humor (és "fekete" 
humor), az álnaiv kedély anekdotázó-ironi- 
záló stüáris fordulatossága a szinte neopri- 
mitív báj gyermekiességével és mesesze
rűségével. így szűrődik a bujkáló félelem és 
iszonyat is éteri művészi kötőanyaggá: az 
dőérzet, a ténykijelentés, a felsőbb instandá- 
hoz való folyamodás borzongató fluidumá- 
vá ("Atyánk, mirajtunk minden pillanatban 
> » »  folytatás a 2., 3. oldalon
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Psalmus
Transsylvanicus

folytatás az 1. oldalról

/  a pusztulás fogsora összecsattan" — Esti 
ima). Bállá Zsófiánál (A páncél nyomai, 1991, 
Eleven tér, 1991, Egy pohár fű, 1993, Ahogyan 
élsz, 1995) a befelé nézés analitikus, tempe
rált lírikuma, az önfelbontó-fenomenológiai 
beállítottság, a szemlélődő orientáció vér- 
mérséklete forrósodik föl, amikor a történe
lem primer valósága ömlik elő a háttérből, 
vagy amikor a szabadságvágy és a transz- 
cendendaigény csaknem révült átvalósulás- 
ba, kitárulkozó, önátadó rajongásba csap át 
("Uram, a kegyelem nem elég: /  verj meg 
szeretettel. /  Bocsásd el bűneim, lehullván /  
irgalmazz: ne felejts el" — Agnus Dei; Mária; 
A fény árnyéka; Fekete Ádvent;Mert kell; Mégis; 
Zsoltár). Markó Bélánál pedig az elmélkedő 
higgadtság, a rarionális-spekulatív józanság
— és a klasszikus ihletformák (a szapphi- 
kum, vagy — nála is elsőrendűen — a szo
nett) — légkörében vetődnek fel sorssze
rűség és viszonylagosság, irányítottság és 
esetlegesség (kontingenda) alapkérdései — 
döntően az ismeretelméleti kétely jegyében 
(Kiűzetés a számítógépből, 1991, Ellenszélben, 
1991, Kannibál idő, 1993, Érintések, 1994). 
Mértéktartó érzelmek kísérik a tempós nyu
galommal gördülő kérdésfeltevéseket, a 
mesterkéletlen, eszköztelen, az ősegyszerű
ségig szinte a posztmodem minimalizmus 
módszerességével letisztított értelemkereső 
gondolatfutamokat. Az elemi kétségek az 
emberi és az isteni természet összeegyeztet
hetőségére, a szubsztandális distanda meg- 
szüntethetőségére vonatkoznak ('lelkemnek 
nincs köze /  örökkévaló törvényedhez, /  
más anyagból vagyunk, teremtőm" — Feltá
madás; "mit akarok én az Istentől? / . . . /  még
sem tud emberi nyelven szólni, /  nem értem 
én sem a mennyei beszédet, /  s az angyal 
értetlenül vonogatja vállát" — Miért hallga
tok?; "Hallott-e ember hangyaéneket? /  Hal
lott-e Isten emberéneket? /  Vagy szavaink a 
semmiségbe tűnnek? /  /  Hozzád kiáltunk, s 
nem kérünk sokat: /  mutasd meg mennye
det, ha poklodat /  te látni engedted fájó 
szemünknek!"— Költők koszorúja 3 — Szenczi 
Molnár Albert). S az ellentmondások — a 
túlvilági berendezkedés képzeleti képtelen
sége ("minden halál sokasítja /  a mennyor
szágot vagy a poklot / . . . /  nekifogtál vala
minek, Istenem, /  s már nem tudod abba
hagyni" — Vers a világ megmaradásának törvé
nyéről), a bennünk örömét nem lelő "Fenn- 
való" türelmetlensége vagy éppen "elalvása" 
(Nagy Albert: Ludak; Karácsonyi levél, Istente
len éjszaka), az önelvű, tárgyatlan hit "causa 
sui"-abszurditása, részben "credo quia ab
surdum "-jellege ("higgy inkább a hitben, /  
mert nem kell hozzá senki, se ördög, se Isten"
— Horror vacui) — nem hatástalanítják, ha
nem inkább fokozzák a titokfürkésző ösz
tönzések, a faggatózó magyarázatkérések e- 
nergiáját (Hitetlen zsoltár, az emberélet útjának 
felén, jobbak leszünk-e?, Hol vétettük el?), a 
"kannibál idő", a foradalmi illúzióvesztés ki
váltotta békétlenkedés erupdóit ("talán nem 
is /  a síró Krisztusban támadt fel /  a minden
ható, hanem a testét átverő szögekben" — 
Már nem a körtefát; "szó sincs arról, hogy kő 
kövön nem marad, /  kő kövön nyugodtan 
megül / . . . /  Istenem, /  összekevertél néhány
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részletet, /  lecsúszik rólunk a jövő — Miért 
siettél?).

A jelentésképzés nyelvi elsődlegességé
nek posztmodern önértelmezése Kovács 
András Ferenc költészetében teljesedik ki 
(Költözködés, 1993, Lelkem kockán pörgetem, 
1994, Üdvözlet a vesztesnek, 1994, És Christop- 
horus énekelt, 1995, jack Cole daloskönyve, 1996, 
Adventi fagyban angyalok, 1998, — Tompa Gá
borral — Depressio Transsylvaniae, 1998, Sal- 
tus Hungaricus, 1999). Az inter- vagy transz- 
textualitás stílusim itációs-perm utációs 
nyelvjátékaiban és polylogusaiban a vallá
sos beszédmód hagyományformái és a ke
resztény kultúrkör képzettartományai is a 
szövegalany rögzítetlenségéhez és meg- 
szokszorozódásához rendelődnek. Az újra- 
költött beszédalakzat látszólagos lírai én
jével nem azonosítható — deperszonifikált 
vagy multiplikált —, vagyis lokalizálhatat- 
lan szubjektivitás a parodisztikus-traveszti- 
ás viszonyuláslehetőség távolságában he
lyezkedik, miközben — apalinódikus jelen
téselbizonytalanítás paradox következetes
sége folytán — megengedi a fiktív-imitált 
szövegegyüttes eredetinek vélhető közlésin
tenciójának a korlátozott érvényesülését is. 
Apalimpszeszt, a parafrázis, a pastiche (kar- 
neváli-manierista) összetettségében így sem 
a rájátszó irónia, sem a rekonstrukciós (hipo- 
tetikus-visszavetítő) jelentésteremtés nem 
abszolutizálódik. A beszédpozíciónak ez a 
behatárolhatatlan ambiguitása létesíti a fel
idézett sorsbeszéd katartikusságának és 
nyelvhez kötött relativitásának a polivalen- 
ciáját, alteritás és posztmodemitás hermene- 
utikai egyidejűségét és keverhetőségét, 
hibriditását is, egyúttal kizárva a múlt- vagy 
jelenbeli episztémé egyneműsíthetőségét. 
"Ami volt: mindörökre van, /  mert folyton 
előszörre lesz" (Erdélyi töredék. Restaurálás)— 
"Isten se tudja: megvagyunk-e még (...) Ki 
lesz, ki rajtunk majd fölismeri /  egy ismeret
len mester kézvonását?" (Erdélyi töredék) —; 
hangzanak a közkeletű bölcsességet a gno- 
szeológiai szkepszissel, a pusztulás eshető
ségét annak ténylegességével összevillantó 
szentenciák, a nyelvszerűség humánontoló
giai primátusának és megmenteni képes ha
talmának a fel tétlenségét is tematizálva: 
"Csönd törmelékéből végy ki, Zsoltár" (Psal
mus Transsylvanicus). Ezért kerülhet itt is, a 
90. zsoltár átírásában az úr helyébe maga a 
nyelvi-irodalmi képződmény ("Tebenned 
bíztunk eleinkből fogyva, /  Zsoltár, téged 
tartottunk hajlékunknak"). (Megfigyelhető, 
hogy a korai Kányádinál a természeti szép
ség lép ugyanerre a szintaktikai helyre— "O, 
szép tavaszom / . . . /  Tebenned bíztam" — 
Könyörgés tavasszal; a kései Hervaynál pedig 
a lélekközelség, a szolidaritás lélekmelege— 
Egymásban bíztunk eleitől fogva.) A  Kovács 
András Ferenc-i mágikus "ars memoriae" te
hát nyelvlényegűségében — az önreflexív 
vallomás és a személytelen szerepjáték kö
zö tti többérte lm űség , többrétű  jelen
tésátvitel képrázatos-orfikus szférájában — 
elevenít meg fohászt és példabeszédet, ad
venti éneket és evangélium-töredéket, át
képzelt "annuntiatio"-t és Mária-Himnuszt 
("Eljön a vers is még" — Adventus; "írás va
gyunk" — András evangéliuma; "adóját rád 
kirója /  megannyi hónap: egy szó stációja" 
— Jézuskiáltó; "Megtöretett vers fénye vonag
lik" — Misztérium; "Légy anyanyelv mene
kültje" — Erdélyi iskolák falára; "Mondják a 
vének: megtartó erősség, /  Magas menstvár,

erődítmény a nyelv. / . . . /  Bölcsek beszélik 
elveszett erősség, /  Lakatlan vár, panaszfal, 
kő a nyelv. /  Tömör, kemény, miként a vég
ítélet — /  Nem érthető, mert magunkat sem 
értjük"— Magna Hungária). Ennek felel meg 
az egyik mottó is ("Oh Isten lelkének tüze, 
minden /  teremtmény életének élete, /  szent 
vagy, ki a formákat élteted! — Szent Hilde
gard — Babits Mihály fordítása"), s a játékos 
önjellemzés: "Bukfencező isten bolondja, 
kecskebukáztam" (Kantikum egykori enma- 
gamról); vagy például a hipokrita önérdek, 
az álszent szólamosság kipellengérezésé- 
nek, paradosztikus-szatirikus bírálatainak a 
sorozata ("Jósoknak itt ma könnyebb, /  S a 
fájdalmak mismások" — Új magyar Messiá
sok; "hős messiási pózban /  törtet pár hars 
heródes" — Két karácsonyi ének; "Kézen-kö- 
zön elvész a szentség" — Aláássál üzleti ma
gyarság!; Postaréti Symphonia; Kis postaréti 
körmagyar; Újszövetségi életkép; Három a ma
gyar; Pótital; A Vásárhelyi Daloskönyvből; Öreg 
biblia margójára; Csúcsai fénykép: Ady-zsoltár).

Visky András lírájában (Hóbagoly, 1992, 
Góbién, 1998) az introspekdó különleges 
szenzibilitása, a testrezdülések szinte mik
roszkopikussá finomított közelképeinek és 
az álom, a képzelet, az emlékezet gomolygó
— tisztuló-homályló — belső látványfoltjai
nak misztikus-irreális összemontírozottsága 
szintén megközelíti nyelv és létezés közös 
rejtélyeit; a "régiek" "döngetik belülről mell
kasom", s "érteni vélem a nyelv artériáiban 
mormolt — igéiket" (A halálról semmit), s 'Te
het-e a vers az örökléthez létra?" (Erkély) — 
csomósodnak így a befelé nézés testies és 
testetlen impresszióiból összesűrűsödő rá- 
csodálkozások. A hajnalok, ködök, havazá
sok sugallatosságára fogékony lélek, a 
törékeny tekintet mintegy magába issza 
egyediség és időiség, kezdet és vég, látható 
és láthatatlan összetartozásának illanó-lebe- 
gő spirituális titkait ('Táthatatlan ujjak rajzol
nak át a csend két /  lélegzet közötti örök
kévalóságában" — Elhomályosult arccal). A  
"föld és ég közötti" bolyongásban inkamáló- 
dó embertörténet a mitikus körforgás, a cik
likus téridő  jelzőjévé, a k ívül-lét és a 
bensőség transzparendájának és a krisztus
sá g metszéspontjainak ikonjává vüágosodik 
("nyomaim halott források /  /  két lépés kö
zött /  születetlen vagyok /  /  mivé változom
— látásodra visszaporladok /  / a  kertben az 
olajfák /  készen állnak / / é s  készen áll a 
pohár" — Áhítat; "veri az ablakot az ég /  
lélektől ragyog az űr /  most lesz a volt a már 
a rég /  odakünn van legbelül" — Credo; Utol
só ítélet; Áhítatok-dklus); s az ima a ’locus" és 
a nyelv égi képmásáért, az idea önkijelenté
séért sóhajt ("ha elhagy szó emlékezet /  az 
égből hulljon ékezet"; 'Tegyen egy égi kolozs- 
vár" — Miatyánk '95). "En az irodalmat min
dennek ellenére v a lóban  evangéliumnak 
tartom" — nyilatkozza Visky András, s a 
Tompa Gáborral közösen írott Romániai ma
gyar négykezesek (1994) a "fojtott /  kétértel
műségek ziháló transzcendendájá"-n túl a 
megsokasodó közvetlen biblikus motívu
mok szintjén is tükrözik ezt az alapállást. Az 
önfeltárás szertartásrendjébe illeszkedő 
megiramló mondatok egyszerre éber és re
zignált tudomásulvétellel körvonalazzák az 
evilági és a mítoszi identitás homológ sors- 
képdt, vagy éppen elhasonulásaik szomorú 
kifejleteit ("bárhova mennél nem hagyhatod 
/  magad mögött golgotádat"; "te is ugyanaz 
mindig, amikor más /  vagy: mizantróp, hi-



bemált angyal, ki /  unja a létet, szivárványra 
golgotáján /  megváltó semmibe ível"; "az 
égbolt oly lakatlan"; "magára /  maradt a 
Föld, megváltót ígérő angyali /  üdvözletek 
nélkül"). Elrugaszkodás és kegyelmi átenge- 
dettség pólusai között Tompa Gábor versei 
(Óra, árnyékok, 1989, Készenlét, 1990, Aki nem 
én, 1996) hol az elidegenítő effektusok és 
logizmák élével ("nincs többé isten, nincs, ki 
ablakom /  becsukja majd, ha rám talál a 
végzet" — Bűvös kör; "Ami elválaszt tőled /  
Istenem /  a szó a /  Remény" — Elhatárolás), 
hol a belátás, a rátalálás biztonságával fogal
maznak (Hűség vize, Kihez szólnék?, Partra
szállás, In aetemum).

Az istenélmény személyessége a legfiata
labb nemzedékek költészetében általában 
egyre inkább radikálizálódik; a transzcen
denciafelfogás individualizációja egyre ha
tározottabb szembeszegüléssel gátolja a 
sors- és érzetközösségi jelentésvonzatok ki
alakíthatóságát. A privát tapasztalat meg- 
oszthatatlanságának demonstratív tudato
sítása élesen tagadja a közvetlen poétikus 
metaforizádó, a retorizált (virtuális vagy ak

meglephet bennünket, "malmoz" "é(r)veink- 
kel" — majd ’kicsontoz". Sántha Attilánál 
(Münchhausen báró csodálatos versei, 1995, Az 
ír úr, 1999) az Istennel laza társalgásba lehet 
ereszkedni ("Hát szia, Isten. Nesze, itt egy /  
kupa bor, és csak semmi elragadtatás" — 
Mikor az Isten), így tehát — mivel semmi sem 
biztos —, Isten halála sem az, vagyis "mégis 
van és nincsen" (Az álomban a lepke), hiszen a 
világ "abszurd /  lenne, ha nem volna mégis 
valamilyen /  titokzatos célja" (Levél barátaim
hoz). Farkas Wellmann Endrénél (A lelkiisme
ret aluljárói, 1997, A vágy visszakézből, 1999) az 
Isten "röhög a tűzfalon" (Az istenségek) és 
nem jelenik meg a "találkán" (Ballada-torzó) 
— s mivel máskor sem volt ott, ahol szükség 
lett volna rá: ”a végső számonkérés /  köl
csönös lesz" (Litánia). Simon Attila (Elmon
dom-e ezt vagy álmodom?, 1994, Átila, 1997) 
egy ellentétébe fordított Nagy László-remi- 
niszcendával tesz harsány hitetlenség-vallo
mást ("nem hiszek semmiben, senkiben. /  
Nincs, aki fogai közt kegyetlenségemet átvi
gye" — Nem viszik át), máskor az Istent egy 
fönn köröző "szirti sas"-nak képzeli (Kapcso

tuális) sorsjelképiség alakzattanát. A kollek
tív tudattartalmiságában közvetíthető is
tenkép gyökeres dekonstrukdójához vad 
anti-konvendonalizmus, erős szentségtörő 
indulat: a blaszfémia nyersesége társul. Az 
ünnepiesség vagy legalábbis átszellemült- 
ség, a tragikus emelkedettség és a morális 
megérintettség szerepét a profanizáló-vul
garizáló drasztikum, a kérlelhetetlen esz
m énykritikai irónia és az illúzióromboló 
fesztelenség veszi át. A közhelyszerű vagy 
tradidonális metaforák bizarr visszafordítá
sa (az elvont kép vagy szólás groteszk-hu
morra konkretizádója) a depoetizáló, anti- 
lírai hangütést fokozza. Orbán János Dénes- 
nél (Hüméridda, 1995, A találkozás elkerülhetet
len, 1996, Hivatalnok-líra, 1999) az "isten
tiszteletek helyett lerótt /  bordélytiszteletek 
emléke" (Saját leikéről) bukkan elő, a "tízpa- 
rancsolatlan" "tévelygéseké" (Isten szaga), Fe
kete Vincénél (Parázskönnv, 1995, Ütköző, 
1996) viszont "féljük a bősz Urat”, a "homok- 
istent”, aki váratlanul, "egy ház megett" is

lat). Jánk Károly (Álom a nyomokban, 1994, 
Másvüág, 1997) megrétegződő képvilágá
ban, absztrakt-tárgyias metszeteinek mély
ségperspektívájában feltűnik a teOe)ológiai 
magasztosságát vesztő "valamely isten", aki 
"önnön világa nélkülözhetetlenségétől meg- 
csömörlőben rendelte mindenek fölé a ha
lált" (Sötét áhítat); Fazakas A ttilánál 
(Rongycsokor Arlechinónak, 1997) Júdást és az 
Urat "közös bűn" terheli (júdás kegyelme); Lö- 
vétei Lázár László (A névadás öröme, 1997) 
"határozottan utál" "mindenféle túlvüág- 
modellt" — és sértődékeny, a "neveléssel 
piszmogó" Urat ábrázol; Grausam Géza 
(Adiaphora, 1996) pedig egy egész ciklust 
szentel a "sikertelen" Teremtés és a kereszt
fán a "forgatókönyvet" elveszítő Krisztus bi- 
zarrériáinak szemléltetésére (Apokrif).

Ez a csúfondáros, alulstilizáló ötletekben 
(nyelvi játékokban, viccekben, szóferdíté
sekben és -csavarásokban, triviális vagy ka- 
barétréfaszerű poénokban, deformált idé
zet-fragmentumokban, a szleng, az argó, a
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szubkultúrák felhasználásában, a morbid- 
naturalizáló néven-nevezésekben, a blődli 
fintoraiban) bővelkedő (sőt tobzódó) szö
vegtechnika, ez a referendalitás áttetszősé
gét és koherenciáját felbontó (disszemi- 
nációs) nyelvi-intellektuális rugalmasság 
voltaképpen tehát az a "poszt”- (vagy 
"transz"-) modem ízlésfajta, amely az ezred
végi-ezredfordulói erdélyi líra átalakuló 
alaptendendáit a legerőteljesebben befolyá
solja. A változások fő szemléleti-esztétikai 
irányát szembeötlően mutatják a traveszti- 
ák, a beszédmód-paródiák új modelljei, köz
tük a groteszk persziflázsok, például az 
ironikus Dsida- (Nagycsütörtök-) parafrázi
sok. A karikírozó eltorzítások, a banalizáló- 
komikus nyelvi gesztusok, gégék, a szel- 
lemes(kedő) defigurádó összhatása annyira 
virulenssé válik, hogy így nemcsak a "meg
szentelt" szöveg-, illetve a "megszentelő” ér- 
telmezéshagyomány, hanem már a jelenidő 
sivár kisszerűsége is az ellenpontozó irónia 
céltáblájává lesz; a fenségest lerángató, a 
megrendítőt deheroizáló, a mítoszit bagatel
lizáló eljárás önmaga pozídóját sem kímél
heti. Orbán János Dénes: "Kocsárdon át az út 
bizonytalan, /  esélyem van, hogy nagycsü
törtököt /  mond a Trabant, s míg jő a szerelő, 
/  koszos motelben lehet rostokolnom. /  Na
pokig késhet nem várt érkezésem, /  s a fül
ledt hallban nem néz senki rám, /  s szo
rongás fog el, szörnyű félelem, /  ha kimerül 
rádiómban az elem" (Verecke híres útján, át 
Kocsárdon). Fekete Vince: "nem volt csalatko- 
zás. Késést /  jelentettek be, és a hullatag /  
setétben üldögéltem a /  rázboieni-i váróte
remben (...) Körülnéztem. /  Röhögni lett vol
na jó, /  ordítani (...) Ott aludtak körülöttem: 
/  P. aludt, J. aludt, /  J. aludt, M. aludt, / /  
bütykös aludt, mind /  aludtak. / /  Kövér 
galuskák gurguláztak /  le-föl torkomon" 
(Csütörtök). Kinde Annamáriánál (A hiúzok 
természetéről, 1996): "kalapos polgár billeg /  
feje asztalra koppan ... pohár a két kezében 
/  löttyedt sör a pohárban" — Átszálló állomá
son.

Züllöttség, lepusztulás, szánalmas ele- 
settség, nyomorult mindennapi durvaságok 
Demény Péternél (Ikarosz imája, 1994, Bolyon
gás, 1997) is ez az a (szinte szodografikus 
keménységgel vázolt) életközeg, amelyből 
kiindul a kereső szándék — további felold- 
hataüan disszonandákra akadva: "Szeretlek
— mondta Isten, és rávette Júdást Jézus el
árulására" (Szeretlek); "Ne mondjátok: rossz 
az Isten, /  mert lehet, hogy nincs, /  de lehet, 
hogy túl sokat vállalt" (Apokrif búcsúlevél); 
"Úgysem törődik csak velem, /  Úgysincs 
mindenkinek öröm. /  Ez a transzencendens 
szerelem? /  Nem kérek többet, köszönöm" 
(Ima). "Öregúrként" vagy "kukákban kotorá
szó" "félhülyeként" vizionálják az Istent ezek 
az "átkok”, "siratok", "apokrif evagéliumok” 
és "zsoltárok" — s ez a végletes kiábrándult
ság lüktet az Öregek könyve című pastiche- 
ban is. Szilágyi Domokosnál a fáradt öre
gekben még moccan a paradox életakarat, az 
ambivalens ragaszkodás ahhoz, ami fáj; itt 
viszont — a "furcsán vigyorgó” Istenhez, a 
leépülés végpontjairól — így szól a sóhaj: ”Ó 
Uram, /  vedd el tőlem az én testemet (...) 
vedd el tőlem mindenemet (...) vedd el tőlem 
az életemet". — A különbség itt is, mint álta
lában: változásokról ad hírt. Olyanokról 
azonban, amelyek nemcsak távolítanak a 
megtörténtektől, de közelítenek is hozzájuk: 
oldanak és kötnek — kötnek és oldanak.
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POMOGÁTS BÉLA

Hamvas Béla balatonfüredi emlékfája
Egy országnak, amelyet a nagyhatalmak 

geopolitikai taktikázása kíméletlenül össze
vissza amputált és részben megfosztott ha
gyom ányos kulturális központjaitól, va
lamiképpen helyre kell állítania a maga lelki 
integritását. Következésképp nyitottnak és 
befogadónak leli lennie. Illyés Gyula ezért 
javasolta, hogy nyitva kell tartani minden ab
lakot, hadd jöjjenek be a tisztító légáramok, 
és Németh László ezért próbált mind mé
lyebbre ásni a kultúra geológiai mélységeibe 
Hamvas Bélától sem volt idegen ez a szellemi 
geológia, ő is kitartóan kutatta a régmúlt idők 
kulturális és lelki rétegeit, minthogy meg
győződése szerint a szellem emberének az 
egyetemes hagyományt kell helyreállítania 
és példaként felmutatnia.

Az a hagyomány, amelyet ő keresett, még
sem pusztán a történelem geológiai rétegei
ben volt megtalálható, inkább az égbolton, a 
csillagok között. Ha Illyés a horizonton ész
lelt jótékony szeleket kívánta beengedni a 
Trianon után korábbi nagyságának töredéké
re zsugorított országba, és Németh a múlt 
idők örökségének alkotó használatbavételére 
figyelmeztetett, Hamvas Béla azokat a csil
lagként ragyogó eszméket és eszményeket 
mutatta fel, amelyeket az emberiség alkotó- 
készsége létrehozott, vagy inkább felismert, 
hiszen ezek az eszmék és eszmények az ő fel
fogása szerint régebbiek voltak, mint az embe
riség, minthogy öröktől fogva valók, és mint 
ideák öltöttek testet a történelemben, a bölcse
letben, a költészetben és a művészetben.

Hamvas Béla esszéi annak az irodalmi 
áramlatnak a sodrában születtek, amelyet az 
úgynevezett "esszéíró nemzedék" indított el 
a két világháború között. Ennek a "nemze
déknek" a képviselői — a többi között Halász 
Gábor, Szerb Antal, Cs. Szabó László, Keré- 
nyi Károly, Németh László és persze Hamvas 
Béla — megrendülve tapasztalták az első vi
lágháború utáni Európára köszöntő általános 
szellemi válság következményeit. Jól tudták, 
hogy két háború között élnek, s a politikában 
érvényesülő erőszak lerombolhatja azokat a 
kulturális és erkölcsi értékeket, amelyeket 
hosszú évszázadok európai fejlődése hozott 
létre.

Az esszéműfajt ezért a nyilvános tájéko
zódás keretének tekintették, arra törekedve, 
hogy ennek a személyes természetű, képlé
keny műfajnak a segítségével jelöljék meg a 
válságból kivezető utakat. Tájékozódási pon
tokat kerestek, szellemi magaslatokat, ame
lyekről távlatos kilátás nyílik a múltra, már 
csak annak érdekében is, hogy a meglévő és 
veszélyeztetett értékeket számba lehessen 
venni, és amelyről fürkészni lehet a jövendő 
eseményeket: esetleg utakat lehet keresni a 
közelgő káosz elől. Eleve szellemi kísérlete
ket jelentett ez az útkeresés, és az esszé maga 
természetesen kísérletet jelent. Az "esszéíró 
nemzedék" tagjai sohasem a végső igazságok 
megfogalmazására törekedtek, inkább gon
dolatokat, történelmi, irodalom- és művé
szettörténeti analógiákat gondoltak végig, 
ezáltal keresték a válság meghaladásának 
kulturális és erkölcsi lehetőségeit.

Hamvas Béla kardinális felismerése volt, 
hogy a huszadik század minden értéket ve
szélyeztető és magával sodró válságát éppen 
az okozta, hogy az örök ideáknak hátat fordí

tott a történelem és az emberiség. A modem 
gondolkodás, a modem filozófia és a modem 
irodalom szüntelenül erről a válságról beszél, 
és Hamvas ifjúságának mesterei: Nietzsche 
és Kierkegaard ennek a szellemi, erkölcsi, 
kulturális válságnak az örvényeire mutattak 
rá . Hamvas is ezeknek az örvényeknek a ve
szedelmes voltára figyelmeztetett, midőn 
számbavette a huszadik századi krizeológiai 
irodalom tanításait. Egyik korai művében en
nek az irodalomnak a bibliográfiai feldolgo
zását adta.

A társadalom és a kultúra válságát azzal 
magyarázta, hogy az emberiség elveszítette a 
létezés teljességének ismeretét, és elhomályo
sult előtte a lét eredeti értelme, amelynek a 
történelem napfényes reggelén még tudatá
ban volt. A kor romboló szellemi válságával 
szemben ezért kereste az ősi kultúrákban a 
világ magyarázatát, ezért fordult érdeklődés
sel a keleti bölcseletekhez, a misztikusokhoz, 
a vallások szent könyveihez. Mintha a kinyi
latkoztatáshoz tért volna vissza, egy egyete
mes kinyilatkoztatáshoz, amely a Bibliában 
és a Tao te-Kingben, Platónnál és a tibeti 
misztériumokban, Henoch apokalypsisében 
és H ölderlinnél egyaránt m egtalálható. 
Visszatért ahhoz a szellemi tradícióhoz, 
amely az ember és a mindenség, az ember és 
a történelem korai találkozásainak emlékét 
hordozta, s így valamilyen elemi, ősi tapasz
talatról beszélt. Az ősi tradícióra akarta fel
hívni a figyelmet, m időn az "aranykori" 
hagyományban találta meg azt a "sdentia sac- 
rá"-t, amely a létezés végső értelmét tárja fel.

Kevesen ismerték nálunk olyan behatóan 
ezt az ősi hagyományt, mint Hamvas Béla: 
esszéiben hatalmas műveltség, bölcseleti és 
vallástöténeti erudídó öltött formát. Egyszer
smind nagyszerűen ismerte a huszadik szá
zad filozófiai iskoláit is, az egzisztencialista 
bölcseletről, Heidegger és Jaspers munkássá
gáról először éppen tőle kaphatott hiteles ké
pet a magyar olvasó, ráadásul magyarázatai 
nem egyszerűen ismertették és kommentál
ták ezt a modem filozófiát, hanem alkalmaz
ták, árnyalták is. Mindenkor személyes böl
csességgel beszélt a nagy gondolatrendsze
rekről, a tudás derűjével, amely tanulmá
nyainak kifejezésmódját is átszőtte. A filozó
fusok ritkán "szépírók", a legnagyobbak kö
zött azonban ilyen is akad, és Hamvas Béla 
bölcseleti írásainak is vannak szépirodalmi 
értékei. Még a legelvonatkoztatottabb elmé
leti fejtegetést is világos, érthető értekező pró
zában adta elő: bizonyára ez is hozzájárult 
munkásságának ismét kibontakozó népsze
rűségéhez. Ennek a népszerűségnek az iga
zolása az is, hogy a balatonfüredi sétányon, 
ahol először a nagy indiai író: Rabindranath 
Tagore ültetett fát, most már ott áll a Hamvas 
Béla emlékére ültetett hársfa is, ennek ülteté
sét a magyar filozófus műveinek kitűnő szerb 
tolmácsolója: Sava Babi? (a belgrádi egyetem 
m agyar tanszékének vezetője) kezdemé
nyezte.

Az évszázad, amelynek Hamvas Béla a 
tanúja, a tudósa és az üldözöttje volt, válsá
gok között vergődött, és ennek a válságnak 
az örvénye elragadta az ő életét is. Emberi 
sorsának két drámai fordulópontja volt: elő
ször, midőn el kellett hagynia szülőföldjét és 
diákéveinek városát, Pozsonyt, másodszor,

midőn el kellett hagynia könyvtári munkahe
lyét (a Fővárosi Könyvtárat, ahol több mint 
két évtizeden át dolgozott), el kellett hagynia 
azt a nyugalmas műhelyt, amelyet a könyvek 
között talált. A mögöttük lévő történelmi kor
szak botránya és szégyene, hogy Magyaror
szág egyik legnagyobb bölcselője és legere
detibb gondolkodója élete utolsó két évtize
dében mint fizikai munkás kényszerült meg
élhetést találni. Hamvas Béla 1951 és 1964 
között az Erőműberuházási Vállalat vidéki 
telephelyén (Tiszapalkonyán) volt segéd
munkás, majd raktáros. Mintha Madách Imre 
sötét látomása teljesült volna be: a széklába
kat faragó Michelangelóról.

Alighanem Hamvas Béla volt a berendez
kedő politikai és ideológiai parancsuralom 
egyik első áldozata, a totális hatalomra törő 
kommunista párt először rajta demonstrálta, 
hogy miként kíván elbánni azokkal, akik fi
gyelmen kívül hagyják a rendőrség által sza
vatolt dogmákat. Mondják, a fizikai munka 
szüneteiben olvasott, jegyzetelt és fordított: 
szanszkrit, héber és görög szövegeket. És ha 
Budapestre utazott, találkozott híveivel, ta
nítványaival, akik még hosszú időn át gép
írásos formában: szamizdatban terjesztették 
írásait. Mindebben van valami példázatsze
rű: Hamvas Béla akár egy modem mítosz 
vagy legenda hőse is lehetne. Példázva, hogy 
az alkotó szellem a diktatórikusán szervezett 
ipari társadalom embertelen sötétjében is 
őrizni képes a világosságot és a reményt.

Száműzetése előtt és után volt néhány 
békésebb esztendeje, midőn az alkotó mun
kával foglalkozott. A második világháború 
után néhány esztendeig Szentendrén lakott, 
barátok és művészek között, egy kertben, 
ahol visszatérhetett egy tradicionális életfor
mához: kertészkedett és esszéket írt, közben 
pedig nagyívű regényén: a már csak halála 
után 1985-ben (akkor is valamennyire meg
csonkítva) megjelent Karneválon dolgozott. 
Boldog volt Szentendrén, haló porait is ennek 
a városnak a sírkertje fogadta be.

Van abban valami megnyugtató, hogy az 
évtizedeken át feledésbe merült és könyv
tárak papírtemőibe taszított írások egyszer 
csak új életre kelnek és hatni kezdenek. Imént 
említettem, hogy a nyolcvanas évek közepén 
végre megjelent Hamvas Béla hosszú éveken 
keresztül kéziratban rejtőző regénye, a Karne
vál. Ez az izgalmas és sikeres könyv hívta fel 
a figyelmet a szinte elfelejtett író és gondol
kodó műveire. Ezek a művek korábban sem 
voltak könnyen hozzáférhetők, minthogy 
életében csupán négy könyve: 1943-ban A  
láthatatlan történet című esszékötete, 1946- 
ban Anthologia humana című bölcseleti anto
lógiája, valamint egy kisebb füzete: A száz 
könyv című "bibliográfiai esszé", végül 1947- 
ben, feleségével, Kemény Katalinnal közösen 
írott Forradalom a művészetben (Absztrakció és 
szürrealizmus Magyarországon) című nagyobb 
tanulmánya látott napvilágot. A főművének 
tartott Scientia Sacra is hosszú évtizedeken 
keresztül kéziratban maradt, és csak 1988- 
ban került az olvasó elé. Valóban, Hamvasról 
egy egész korszakon át alig vett tudomást a 
hazai kulturális élet, csupán híveinek szű- 
kebb köre tartotta fenn emlékét és szorgal-
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mazta befogadását. Úgy tetszik, az idő ennek 
a recepciónak dolgozott, ha lassan is, és mára 
már összegyűjtött munkáinak sorozata is az 
olvasó kezébe került.

Hamvas Béla, ezt ma már jó lélekkel el 
lehet mondani, megújította a magyar filozó
fiai kultúrát, és reményeink szerint előbb- 
utóbb el fogja foglalni helyét a modern 
Európa jelentékeny gondolkodói között. A 
magyar bölcseleti, mondhatnám így is: szel
lemtudományi irodalomnak kettős hagyo
mánya van: egy "németes" és egy "franciás". 
A "németes" hagyomány elsősorban az egye
temi katedrákon érvényesült, és a német filo
zófiából táplálkozott: a két világháború 
közötti időben inkább a kantiánus hagyo
mányból, például Pauler Ákosnál, a második 
világháború után inkább a hegeliánus (pon
tosabban: egy marxistává torzított hegeliá
nus) hagyom ánybó l, p é ld áu l Lukács 
Györgynél. Ez a filozófia igazi "katedraböl
cselet" volt, részletesen kidolgozott gondola
ti rendszerekkel, de kevéssé hatott az 
értelmiség szélesebb köreinek eszmélkedésé- 
re. Még az egy időben "hivatalos" filozófus
nak számító Lukács György eszmei hatása is 
csupán egy szőkébb tanítványi körben jelent 
meg, hiszen az értelmiség szélesebb körei 
nem is olvasták (nem is tudták elolvasni és 
megemészteni) Lukács műveit.

A "franciás" hagyomány, amely mindig 
arra törekedett, hogy a gazdag erudícióra 
újszerű, életszerű gondolatokat építsen, első
sorban azoknál a magyar gondolkodóknál 
kapott teret, akik távol állottak a filozófiai 
gondolkodás hivatalos műhelyeitől, és önál
ló világképbe rendezték a huszadik századi 
ember tapasztalatait, felismeréseit. Ezek a 
gondolkodók mindig vonzó módon írtak, 
mindig meg akarták, és meg tudták szólítani 
az olvasót. Ilyen "franciás" szelleme volt a 
magyar gondolkodástörténetnek az antik vi
lág szellemiségét újraértelmező Kerényi Ká
roly, az ősi m ítoszok között búvárkodó 
Várkonyi Nándor és természetesen Hamvas 
Béla, áld mindig az esszéirodalom világos és 
élvezetes nyelvezetén fejezte ki gondolatait.

Fájdalmas, hogy Hamvas munkásságá
nak máig sem sikerült az európai színtéren 
elismertséget, népszerűséget szereznie. (Ki
véve a progresszív szerb értelmiséget, amely 
Sava Babic állhatatos fordítói munkája nyo
mán ismerkedhetett meg a magyar bölcselő 
műveivel.) A román gondolkodás ebben a 
tekintetben szerencsésebb helyzetbe került: a 
román (vagy román eredetű) Mircea Eliade 
és Emil Cioran vallástörténeti és bölcseleti 
munkái mára az európai szellemi "közkincs" 
részeivé váltak, igaz, ők francia nyelven írták 
műveiket. A magyar szellemtudomány nagy 
alakjai és megújítói közül egyedül Kerényi 
Károlynak sikerült ez az "áttörés", termé
szetesen német nyelvű könyveivel. Úgy hi
szem, sokak m eggyőződését fejezem ki, 
midőn arról beszélek, hogy itt van az ideje 
annak, hogy Hamvas Béla munkái is elkerül
jenek (német, francia, angol nyelven) a világ 
nyilvánossága elé. A balatonfüredi hársfa ha
marosan a remény zöld színeiben fog tündö
kölni: reménykedjünk mi is. Persze a remény 
önmagában nem elég: Hamvas Béla egyete
mes és európai jelenlétéért filológusoknak, 
fordítóknak és könyvkiadóknak meg kell 
dolgozniok.

Elhangzott Balatonfüreden,
március 22-én.

PÁLL LAJOS VERSEI
Az eltűntekért

"Unde sunt, cei care numai sunt" 
Nichifor Crainic

Nem ismertem a nagy szüléimét, 
nyolc testvérem pendelyben ment az útra, 
apám még büszkén az agyagot gyúrta, 
s kit nem várt, könnyen feléje intett.

Halottat számláló belebolondul, 
csontokat nem gyűjt a feltámadás, 
asztalnál ül a vendég, a felemás, 
hóhér s akasztott kötelet koldul.

Az angyali Mengele kiszámolt, 
hogy fej fanyom sincs az agyaghegyen, 
ha kárpótlásért fogadjuk a csauszt,

gyom lesz ősszel, keresik az okot, 
mit nem vettek észre sosem, 
hogy dühöng fenn az égi holokauszt.

Vers, muzsika...
Vers, muzsika nem húz ki a pácból, 
a jövődet behunyt szemmel látod, 
már csak akkor térül meg hiányod, 
ha együgyűen a tejútig Iából.

Jó, a sírást idejében kezdi, 
fönt a könnyre mindig van kereslet, 
az ég bajokkal összevissza festett 
gőgtákolmány, s nem is eredeti.

Más szemüveg kéne a világhoz, 
nem Ábrahám, ki itt könnyel áldoz, 
hisz a máglya kész örömtűz-remek.

Végül is így űzetsz a fénykörből, 
s nem az táncok, rikoltozva vagy él, öl, 
aki bűntelen volt közületek.

Egy óra emlékezete
Mikor bomlott meg a rend a műben? 
nem emlékszem, de fenn a barokk rózsa 
s a számsor ép, csak a célja hűtlen 
ha ütni kezd, az időt úgy aprózza,

hogy ne lelj rá kezdetre, se végre.
Mintha félkegyelmű szórná szitkait, 
csak ver; az elfogyó ház oly pőre 
lett, mint a kéz, mely halál után tanít.

Hol vagy most, ki vetett kancsal szemet rád, 
mert tudta még a végre-járás titkát, 
hallgatni tanulsz istentelenül.

Vagy kacatok közt, ahogyan illendő 
por a pendulán, a feledés benő 
bronzsúlyod láncon a földre kerül.

A bábu szól
Jobb ha tudod, másképp se szerethess, 
oktalan kín neked éppoly kedves 
lett, és nem fogy türelmed a műtől, 
a bábtól, ki súlytalan és feldől,

majd nyűszít, ha végzését meglátja, 
bűzős rima, dohos pinceszáda 
lesz, mielőtt telne másra tőle, 
kevesebbért nem indultak ölre.

így egyezzek meg az irgalomban 
elvárnád, bár tudom hitvány lőrét 
kortyolgattam, amíg álmodoztam,

vagy különb a cél, ami most kísért; 
rúdon lengőabrakos tarisznya 
el nem érem, s nem is kéred vissza.

Öreg magunkhoz
Nincs visszaút, sem ösvény, sem nyom, 
ami kínos szinte érthetetlen, 
hogy megtörtént, s az a veszedelem, 
hogy sebeim mind elvakarom.

Azért is tagadom naphosszat, 
min átlépni, csak árnyékon lehet, 
ördöngösre állított szerkezet, 
hazug s hazugabb közt megforgat.

Ne hozzák a kísértést elém, 
mit talál a vétkes lelemény, 
ígérve ég a csillagköntös ég

kéznél, de az ideje lejárt, 
viselni a fércek visszáját, 
öreg magunkhoz úgysem illenék.

Lélekvirágok
Máttis Teutsch János képei alá

Lélekvirágok, lélekvirágok 
kéken viliódzó álomzene, 
mert az árnyhoz társat keresne, 
homlokon kordoz bíztató lángot.

Föl így nem ju t éteri térbe, 
csak egymást emésztő körökre, 
őre a lándzsás könnyes törpe, 
hogy mint Erdélyt hegyekre feszítse.

Zsong a zöld, nem virrad már ezután, 
látó se lássa, hogy siklik a szán, 
útját ellálta a ködkapitány.

Lélekvirágok, mire nyíltatok? 
ópiumálom titka rajtatok, 
s a kísértés, hogy nincs is irány.
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SZŐCS ISTVÁN

Antanténusz —
Valóban, létezik olyan, ismeretlen ere

detű  szám sor — m ég ha esetleg ma m ár 
csak kiszám olónak is használják— amely 
valam ennyire emlékeztet az antanténusz- 
ra, lehet, hogy több is létezik; egyet m in
denesetre H orváth István tett közismertté 
a Magyarózdi toronyalja cím ű kötetében, de 
m ár azelőtt is élőszóban többször beszélt 
róla. Szerinte csak M agyarózdon fordul 
elő, legjobb tudom ása szerint, és ott török 
számolás a neve.

1: on 2: ton 3: tition 4: szilvon 5: gánfilon
6: akar oka 7 tikároka 8: via 9: vájd 10: von
Nos ebből szem betűnően "török" csak 

a 10, azaz a von, vun, o tt valóban tízet 
jelent, m in t a m i szám sorunkban is a 
"többszörösentíz" szám neveknél: negy
ventől felfele, -ven, -van alakban. Szumír- 
ban un, vagy u. Az on, ton akárm elyik 
in d o g e rm á n  nye lv b ő l szá rm azh a tn a , 
m int egy-kettő, esetleg az öt: gánf—ilon is; 
a többi azonban?

Annál m eglepőbb, hogy Forró László
nak is beküldték egy teljes változatát a 
M arosvásárhely mellőli Koronkáról, lég
vonalban tán huszonöt-harm inc kilomé
ter Ózdtól; s alig különbözik tőle: ám, tóm, 
titiom, szilviom, kámfiom, ákáráká, tikáráká, 
vijá, vájá, vom... és előkerülnek töredékes 
változatai is, pl. Egerből: Anton tititon, szi- 
vi kapion, akár, akár, vija, vaja, von. Forró 
László Szentléleken cigánygyerekektől 
így hallotta: An tan tition, cokros liliom...

V alószínűleg sokan tu d n án ak  m ég 
olyan m ondókákat felidézni, amelyekbe e 
szám sor egyik-m ásik eleme belevegyül, 
m int ahogy "nyolcasa" és "kilencese" — 
azaz a viá és vájá — annyiszor felbukkan 
az A ntanténusz változatokban is. Legfel
tűnőbben az első két szám  neve emlékez
tet az A ntanténuszra: on ton... Továbbá a 
hatos és hetes ákáráká tikáraka — a szóraka 
tikitaka változatának is felfogható. Viszont 
e "török számolás" végéről feltűnően hi
ányzik a Bambusz, vagy változatai; ami 
pedig  ott, a tem érdek változat tanúsága 
szerint, fontos elem  volt. Aszilvongánfilon 
ped ig  hangzásban is, m indenképpen ide
gen az A ntanténusztó l. Feltűnő, hogy 
m indegyre visszatér benne az un, on vég
ződés, m íg ezzel szemben az Antantén- 
u s z b a n  az  usz jellem ző. E gyszer be
szélgetés közben m egem lítette H orváth 
István, hogy "valaki szerint" (sajnos, elfe
lejtettem, kire hivatkozott) szemben a la
tinos usz végződéssel, ez az on görögös, 
tehát inkább "görög", m int "török" szám
sornak kellene m ondani; de azért nem  fo
gadja ezt el, m ert m egint másvalaki sze
rint a sok -un végződés viszont az arab 
hím nem ű szám sorra emlékeztet?

Egy ném et könyvben (lásd Számok 
nyűgében c. sorozatomat) találni egy lin- 
colnshirei népi szám sort, amelyet juhok 
szám olásánál és kézim unkázásnál hasz
náltak: jan, tan, tehere, pethera pimp, sothara, 
lethara, borver a, cover a, dek...

A mi szövegeinkre a lendületesen ne-

utolszor II.
kiinduló kezdet emlékeztet, de tovább 
semmi, legfennebb az, hogy a "hat-hét" 
m egint, "nekiered" és otaraletora, lásd 
akaraka, viszont az első öt szám s a tízes, 
húszas a walesi keltára: un dau tri pathwar 
pimp... dek, és: figitt-ugeint, lásd latin vigin- 
ti. Elképzelhető, hogy ebben az esetben is 
összekeveredhetett egy, az Antanténusz- 
szal is rokon gyermekmondóka egy régies 
számsorral, és lehet, hogy annak a ritm u
sa hatott a "speciális" változatra. (Külön
ben arra sok példa van a világon, hogy 
egyes mesterségek, foglalkozási rétegek, 
vagy csak m unkák külön számolásmódot 
alakítanak ki.)1*5

Azonban ennek az úgynevezett török 
szám olásnak vannak olyan kvalitásai, 
amelyek eléggé emlékeztetnek más szám
sorokra ahhoz, hogy ne tartsuk pusztán 
gyermekes halandzsának. Például a "ha
tos" és "hetes" képzése hasonlít egymás
hoz, m int m ég annyi számsorban; va
lamint a "nyolcas", "kilences"-é is.

Valahonnan valam ikor feljegyeztem 
egy úgynevezett tót kiszámolót:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
imá doni tini puni szóvá rincsa koncsa gela 

gita csak

Úgy hat, m intha m adám yelven be
szélnének; m intha értelmes szótagokat 
rejtettek volna értelmetlenek mögé. (A ha
tos kezdőhangjában nem  vagyok biztos, 
az elm osódott kézírásban r helyett lehet, 
hogy v  állt.) A "kettes" és a "hármas" szám 
emlékeztet az eddigiekre — donvton, ti
nidén vagy titi, ám  az egésznél itt is feltű
nő, hogy akárcsak a "rendes" számsorok
nál, a "hatos" és "hetes" hangzásképében 
— rincsa-koncsa — van valami hasonló; 
akárcsak a "nyolcas"-éban és a "kilences"- 
ében: gel-gita. Emlékeztetőül: a m agyar 
nyolc és kilencben az a közös, hogy szem
ben a többi számnevekkel, -c-ben végződ
nek, és van bennük -l hang is. A kilenc -ne 
végződése vitt rá annak idején a Számok 
nyűgében írásakor, hogy feltételezzek egy 
o ly an  v a la m ik o ri m ag y a r szám so rt, 
amelyben a "tíz": mine-nek hangzott, és a

tizenegy inc-nek, a tizenkettő pedig finc- 
nek, és hogy egyáltalán egy tizenkettes 
számsor is létezett volna a magyarban; 
például próbáltam  érvelni az inci-fincivel 
is, am i "tizenegy-tizenkét éves" leánykát 
jelentene. Befolyásolt az uncia is, amely 
eredetileg egy nagyobb m értékegység ti- 
zetiketted része a latinban, és az unus-bó\, 
vagyis az "egység" értelemből származik, 
de kérdés, m iért csak a tizenketted részt 
nevezik egységnek? — szóval m indezen 
lehet vitatkozni, de  azon nem, hogy a mine 
a harminc-ban tízet jelent; és hogy kiszá
m olóink gyakran végződnek ilyen inc- 
pinc és hasonló szavakkal...

Szóval, akárm eddig keresgélhetünk a 
kiszámolok és a gyerm ekm ondókák, ver
sikék között— melyekről ma m ár közhely 
az a megállapítás, hogy ősm űveltségek 
fosszüiái —, itt valóban indokolt volna a 
számítógépes-internetes m ódszer, példá
ul többszáz különböző nyelvű nép kiszá
moló véreikéit összehasonlítani; tem ér
dek "érthetetlen" megfelelést találnánk, 
abban biztosak lehetünk. S abban is, hogy 
végül semmit sem  m ernénk biztosan állí
tani! Létezik például egy elég sok válto
zatban ism ert kiolvasó, amelyik szintén 
tizenkettes szám sornak hat:

1-4 Éni, péni,jupi, téni,
5-8 Efer, gafar, gumi, néni,
9-12 Ász, tász, tubi, túsz.

Test!
Egyes tagok valóban hasonlítanak bi

zonyos nyelvek számneveihez: pl. éni, pé- 
ni, téni, ász, tász — ám  m ég az sem  biztos, 
hogy e "számsorban" elfoglalt helyük az 
eredeti-e, nagyon is lehet, hogy a sorrendet 
rímkényszer és ritm uskényszer alakította 
ki. M int kü lön  érdekességet em lítem , 
hogy a Háry János cím ű daljátéknak Har- 
sányi Zsolt írta szövegkönyve szintén tar
talmaz egy  érdekes szám sort, amelyben 
benne van a tiki-taka is: Etye-petye, tiki-ta- 
ka,sundám-bundámplotty. E szöveg a maga 
helyén a nem  értett idegen nyelv pergését 
utánozza, csúfondárosan.

M ármost arra a kérdésre, vajon az A nt
anténusz leh e t egy  ism ere tlen  n ye lvű  
számsor is? — inkább nemmel felelnék. 
Mert hogyan is festene:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
an tan tén(usz) szóraka(ténusz) tiki ta

ka ala bala bam  busz... ám de lehet így is 
tagolni:

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 
an tan tén usz szór(aka) tika taka ala 

bala bambusz?
E m ásodik változatban a hat-hét és a 

nyolc-kilenc m egfelelően összecsengene 
egymással. Ha viszont az első javaslat vol
na helyes, akkor lenne benne egy "hallat
lanu l szenzációs" felfedezésem : m ert 
akkor a "négyes" helyén az o ro sz "negyven" 
állana — szórók! — ami viszont ném et m ű
v e lődéstö rténészek  szerin t e rede tileg  
nem  számnév, hanem  egy köteg szárított 
mókusbőrt, esetleg más állatbőrt — cobolyt 
— jelentett volna, tehát "kötegszám"... de 
hogy mi az eredeti jelentése???

Inkább elfogadom  hát azt a feltevést,
» » » » »
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amely egy szum ír vallásos énekből, eset
leg naphimnuszból indul ki; erre vallana a 
szöveg viszonylag széleskörű nemzetközi 
elterjedtsége is. Bizonyos "mágikus for
m ulák", varázsigék, "bűvös szövegek" 
gyakran származnak koraókori kultúrák li
turgikus szövegének maradványaiból, pél
dául az abrakadabrák, hókusz-pókuszok stb.

Viszont van egy különös mozzanat, 
am i kapcsolatot hozhat létre vallásos szö
veg és számolás között. Ezúttal nem  a szám- 
m isztikára gondolok, hanem  arra, hogy 
hajdan a vallásoktatás, a katekizm us szá- 
molásos m ondókákhoz folyam odott bi
zonyos tanítások rögzítésére, mem orizá
lására; pl.: mi az egy? az egy igaz Isten; mi 
a kettő? az atya a fiú; mi a három? a teljes 
szenthárom ság; mi a négy? a négy evan
gélista; mi a nyolc? a nyolc boldogság; mi 
a tíz? a tízparancsolat; mi a tizenkettő? a 
tizenkét apostol. Általában az ilyen sorok 
a tizenkettőig tartottak, a zsidóknál tizen
három ig, s onnét visszafele számlálódtak, 
az egyig. Ebbe a kérdésbe bevezetőül 
ajánlható a nem rég elhunyt Együd Árpád 
k itűnő tanulm ánya: Adatok a láncversek 
szimbolikájához. (Kaposvár, 1972)

Természetesen még a nyelvekés népek 
közötti nagyon széleskörű összehasonlí
tások is fenyegetnek hamis eredm ények
kel; egyes tudósok  elfogultsága vagy 
sovinizmusa miatt, amelyek mögött min
dég prédaéhes politikai ambíciók húzód
nak meg. Elég sok példát felhoztam annak 
idején  a Számok nyűgében cím ű dolgo
zatomban. (Lásd Selyemsárhajó, II. kiadás.)

Éppenséggel katasztrofális eredm é
nyekkel járhat, ha egy-egy nép múltbeli 
kulturális teljesítményét mai állapotokkal 
akam ók mérni! Például a görög nép mai 
szám arányát s a világban való súlyát te
kintve, a naiv átlag mai szellem "magától" 
el sem  tudná képzelni, hogy több m int 
kétezer évvel ezelőtt a görögök szellemi
m űvelődési világhatalom  voltak; a mai 
egyiptom iak és irakiak esetében is nehéz
séget okozhat ennek az elképzelése, pe
dig. — így van! Vagy hogy egy olyan, a 
nagyközönség előtt elég ismeretlen or
sz á g  Üzbegisztán területén virult a hajda
ni Chorezm, ahonnét jött például a za z  Al 
Kvarezm , azaz "A horezmi", a m odem  m a
tem atika atyja, aki a szanszkrit számokat 
közvetítette az araboknak és így az egész 
vüágnak, aki az algebra egyik m egterem 
tője, s akinek nevéből szárm azik például 
az algoritmus szó?

A m agyar nyelvészet e vonatkozásban 
m eglehetősen lefegy vérzetten áll a szom
szédok ambícióival szemben; ha egy álta
lánosan elterjedt m agyar szó valamelyik 
szom szédos nép velünk érintkező nyelv
járásának valam ely szavával egyezik, ak
kor biztosan mi "vettük" — onnét. (Lásd 
legutóbb a Tanulmányok a magyar nyelvtu
domány történetének témaköréből cím ű kö
tetből Simon O ndrus tanulm ányát, amely 
a középszlovák nyelvjárás déli változatá
ból vezeti le olyan szavainkat, m int gon
dol, határ, bajusz, csákó stb... "Vagy ahhoz 
hasonló”...)

Mulatságos esetek adódnak m agyar
német viszonylatban is... m ost nem  olyas
m it említenék, m int például, hogy a né
metben volt egy "hatvan" jelentésű Schok 
szó, amit a nyelvészek meg sem próbáltak 
a m agyar sokkal összefüggésbe hozni; ha
nem  jelentéktelen apróságokra: a német
ben, főleg újabb bűnügyi regényekben, a 
"titkos rendőr", "zsaru" gyakran szerepel 
az angolszászból átvett cop néven (ami az 
angolban többek közt policemant is je
lent)... tehát, mondják, nyilván a m agyar 
"kopó": vadászkutya szó német közvetítés
sel került a magyarba; holott e szavunk 
sok száz éve adatolva van! A m odem  mal
m oknál ismert hengerszék-szerkezetet is 
német tükörszónak tartják, holott a hen
germalom magyar találmány; s hogy egé
szen banális legyek, a szaloncukor szót is 
német tükörfordításnak tekintik, holott a 
szaloncukor pesti találmány, onnét terjedt 
el mindenfelé... Olvastam  m ár azt is né
m etben , a v asbeton ró l szó lva , hogy 
W ű s c / i beton... nemsokára megjelenhet va
lamely ösztöndíjra áhítozó m agyar nyel
vész cikke, miszerint a magyarban "ez egy 
hamis analógia, miszerint a vasbetonnak, 
a bennerejlő vashoz volna köze, holott 
ugye azt készítés közben vízzel locsolják, 
ami németül, ugye waschen: mosni"...

Nevetséges, sőt látszólag haszontalan 
dolgok... viszont, hogy egyesek számára 
mennyire hasznosak, jellemző arra, hogy 
sok m agyar fiatalt ismerek már, akik ha
sonló "információk" miatt "ma már szégyel
lik, hogy magyarok" — a m agyar nyelv 
oktatásának nagyobb dicsőségére.

M últkori és m ostani fejtegetéseimben 
általában nem folyamodtam szum ír nyel
vi adatokhoz. Ennek az az oka, hogy noha 
a tudósok a fejlett szum ír m atem atikát ma 
m ár jól ism erik, a szum ír szám nevek 
hangalakja, kiejtése máig kétes, írástörté
neti okokból. Csak néha bukkan az ember 
olyan adatra, m int például egy kiváló né
met szumerológusnál, hogy a szumírban 
az egy számnév egyik alakja: ge; ám  ha 
számlálóban fordul elő, akkor ig; de ha 
megfeszítenék, se jutna eszébe, hogy köz
vetlen szomszédjában mintha m ondanák 
m ég hasonlóképpen az egy-nek.

Abban m indenképpen m aradhatunk, 
hogy még a gyerm ekmondókákban sincs 
annyi halandzsa, m int volt még nemrég is 
egyes tudom ányágak elfogult művelői
nél...

Jegyzetek
’ ’Például "kötegszámok" a déldunántúli 

szövés-fonás szókincséből néprajzosok és kézi- 
munkázók között elég közismertek: '3 szál suti 
(pamut); az egy ige, húsz ige: egy húszr.. és 5 
fogyaték (motring): 1 baba, 10 baba: 1 dónk."

"Az a bizonyos Gerber apát, aki II. Szil
veszter pápa néven (999—1003) a magyar törté- 
nelemmel is kapcsolatba került, egy 
matematikai művében közöl egy érdekes 
"szupranacionális", azaz interetnikus számsort:

1 igin, 2 andras, 3 ormis, 4 arbas, 5 quimas, 6 
caltis, 7 zenis, 8 temenias, 9 celentis, 0 sípos.

Menninger szerint az 1,2,9 szám neve arab 
lehet, a siposz a görög pszephosz-nak, a számoló 
kő nevének az eltorzítása. Ha az utolsó két 
a-hangot elhagyjuk, akkor e számsor így fest 1

GÁL ÉVA EMESE 
Túloldal
Tűnik ez a táj is: kihull magából, 
hiánya már köztünk se kóborol.
Az éjszaka határtalanul gyászol 
mindent temet, mégsem múlik sehol.

A  végtelen derékba tört a jégen.
Sikolya bármeddig folytatható.
Úgy nyilall a feketébe, fehéren, 
mint felhők homloka mögül a szó,

ha megjátssza, hogy csillagfénnyel áldott, 
és bolyong körülötte egy világ, 
melyre őmintáz völgyet, magasságot, 
s árnyalja az arcok túloldalát.

De a csillag is játszik a halállal, 
mint a szó: egyszer ellobban, kiég, 
lelke millió szikrán szerte szárnyal, 
és zhsszahull rá a feketeség.

Ez történik velünk is, nagy titokban: 
szerelmünk, versünk percekig, ha él.
A  Nap világát elpusztítva robban, 
s világ nélkül a fénye mit sem ér.

Tűnik a táj, és az idő is múlik.
Egyszer nem lesz világa semminek.
Nem lehet szeretni a csendes tűiig, 
ahol már ellobbant a képzelet.

Feszt László: Virág

ig, 2 andr, 3 orm, 4 arb, 5 quim, 6 kait, 7 zen, 8 
temeni, 9 kelent, 0 síp. Ebből az andr hasonlít a 
német anderhez, amelynek "másik" a jelentése; 
az arb biztosanarab, a quim a latin quincusra vall, 
a kait jöhet a török "hat"-ból: alti, a zen esetleg 
valami régi germán alak (zeoenl), a temeni eset
leg a szláv szemeni lehet (nincsenek kizárva le
írási és kiolvasási hibák), azonban az ig (egy), 
orm (három) és a kelent (kilenc) előfordulása e 
számsorban akkor is meglepő; s nem kevésbé 
meglepő, hogy magyar etimológusok nem fog
lalkoznak vele.

Magyar Adorján szerint a síposnak, éppúgy 
mint a szifonnak a jelentése alapján a szip, szívni, 
síp ősszavainkhoz lehet köze. (Lásd Szőcs Ist
ván: Selyemsárhajó, második, 1999-es kiadás, 
266-267.)

Hogy ennek a síp, sáp tőnek mekkora az 
elterjedtsége, bizonyítja, hogy például románul 
supapa="szelep" (valószínűleg modern műszó), 
viszont az északamerikai hopi indiánoknál su- 
papi: egy nádszál, cső, vagy egyszerűen lik, 
amelyen a manók feljárnak az alvilágból. Aszó
kép szuggesztiója?
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Gasztro-költészet
(Balázs Imre József:
Ismét másnap)

"Mért, hogy régi verseim mind 
Hallgatnak, mint tengermélyi spongyák 

Algaágyon, hús iszapban? 
Sehonnan. Csak úgy. Miért ne? — mondják."

(Balázs Imre József, 55)

(Motivikus elemzés)
Mindenevő költészet a Balázs Imre Józse

fé. Ez a "filozófiája".
Ebből következnek poétikai eszközei is. 
Ezek viszont kitűnő alkalmazásban. 
Ahogy itt még a saját költészet (1. a mot

tót) is fölemésztődik, mindenképp egyedül
álló a fiatal erdélyi magyar irodalomban. 
Annyit és addig ír, míg a fától nem látni az 
erdőt. Vagy fordítva: "Ne hányd disznóid a 
gyöngyök elé." (11)

Balázs Imre József konyhaasztallal kezdi 
kötetét, hogy végül tort üljön fölötte: Egy 
konyhaasztal megzenésítése (megköltőiesítése, 
dallamosítása stb.), illetve Librettók és torok. 
Mindent szeretne egycsapásra (s ennek egy 
része be is jön): "Felvágottat, epret és kenyeret, 
I s mit még lehet, / mi boltban, bálban, boncaszta
lon / megfér egymás mellett." (5) Vagy ahogy 
Balázs kevésbé aranyjánosian mondja: "Az 
eseményt nem másoktól, nem kívülről kell 
várni. Elébe kell menni egy csodálkozásnyi- 
val, egy kérdésnyivel. Aki kérdez, az figyel. 
Aki figyel, az gyűjtöget. Szavakat, fintorokat, 
helyzeteket, bármit, amit egyébként elhasz
nálna vagy észre sem venne." Kezdenek is
mét divatba jönni a mitologikussá növesztett 
(vers)alakok.

A kötetben egyébként a "népies" (dúdoló 
8, Galagonya), az "epikus" (Lótuszülés, Kánon), 
"románcos" (A szív rejtelmei dm ű ciklus), a 
"pop sa rockos" (A vadászat alapelvei, A megál
lóban mások is), a "semmilyen" (Improvizációk 
magán- és mássalhangzókra) versbeszéd mel
lett a "mitologikus" (Ha elnyel a bozót, Földrajz) 
is helyet kap — az más kérdés, hogy talán 
utóbbiak a kötet leggyengébb versei: "próbál
tam átgyúmi a paplan ráncait / új térképet alkotni 
l az ágy on ahonnan felkeltél / de tudhattam volna 
/ a térképet nem alkotják / a térkép valami lenyo
mata U holnap vasalni fogok." (43)

A teljesen jellegtelen, ars poetica-ízű 
mondatok — "A tükörbe nézve minden szó ide
gen" (12), "levetett szavakban állnék" (35) stb. 
— mellett Balázsnak van egy verse, a Végső 
dobás dm ű, amit érdemes idézni (egyébként 
ezt a — mily meglepő: a gasztronómia motí
vumait "elhasználó" — verset találom a kö
tetben az egyik legsikerültebbnek):

megbízható mondatokkal 
rakod körbe magad 
hogy mindig kézügyben legyenek 
mígnem elborítnak lassan 
az ünnepi kifényezett mondatok

a rezignált porckopásos mondatok 
a vádoló vádlott védtelen gügyögő 
alkaioszi sóvár könyörtelen kérdő 
tántorgó ittasult mondatok — 
egyszer mégis rajtakapod magad 
hogy szavak nélkül dúdolsz órák óta 
pedig a sok hasznos mondat 
pedig ott vannak kézügyben

hát felmarkolod őket 
s leballagsz a meghitt 
korszerű kukához

a végső dobás előtt
elválasztod papír- s üvegmondataid
a műanyag mondatoktól

fáradságos munka

NA ÉS KÖZBEN HOGY REPÜL AZ IDŐ 
(16)

A vers elemzése helyett inkább azt a kon
textust vázolnám, amelyben a meghitt kuka 
megjelenik: "Mohára vér, / tokány, hús, bor. / 
(...) I Halomba gyűl a nyúl, egér." (9); "Avagy 
nem / birkák vagyunk-é / az Ur szájában, ki-ki / 
saját tehetsége szerént? " (22); "csak semmi kifo
gás most semmi melléfogás / edények és ruhák 
őrizzék kéznyomom " (38); "Torkomban gombóc
ként: a Remény." (47); "Elvonul a pár magában, 
/Skis kunyhónak asztagában /lehevemek csillag
nézni, I Egerészni, eperészni." (53); "Lángos 
nincs több, cipó se." (65); "Ó, Atyám! Egy nyu
godt percet adj nekem, / Hadd szökelljek odakünn 
a réteken, / Hadd legeljek harmatos, friss zöld 
füvet, IHadd harapjak vackort, almát, nyüvet..." 
(69); "Stradivari megyen alant, még nem evett 
tejsavót." (79); "elfeledte az éhséget / de úgy tette 
hogy tudta: felejt / kizárt köréből minden indula
tot I egy székre kuporodott / konyhája sarkában / 
s mondogatta egyre / felejtek felejtek felejtek " (80).

A tenyérnyi (ez ideig: nagyjából a konyha 
és szemetes kuka közötti) világ végül Balázs 
költészetében kiegészül a hálószobával is: 
rengeteg a kötetben az éjszakai vers, ezt a 
motívumsort viszont nem tartom olyan fon
tosnak itt, mint a gasztronómiait. Mindene
setre nem meglepő a ciklusok egymásutánja, 
amennyiben egy kitűnően megszervezett vi
lágba nyújtanak betekintést: Ablak az üvegen, 
Arcok a homályból, Villanyoltás előtt, A szív rej
telmei, Ki viszi haza a buszsofőrt?, Az igenlés 
változatai, Librettók és torok...

Hogy milyen poétikai eszközöket hasz
nál a költő, az csupán őrá tartozik, Balázs 
pedig nagyon jól igazodik az ételek és ruhák 
között — a Salátabár a lelked, illetve a Unyalak 
a tejbegrízben dm ű verseket igen sikerűitek
nek találom. Csak rajta múlik, hogy — ha 
végre megadatik neki — odakünn a réteken 
szökellve mit gyűjt be a vackor, alma és nyű 
mellé.

Ami pedig ezt a kötetet illeti: nem garan
tálom, hogy nem fekszi majd meg az olvasó 
gyomrát.

(Mentor, Marosvásárhely, 1998)

FARKAS WELLMANN ENDRE 

kolozsvárok
úgysem maradsz le semmiről 
kolozsvár megóv majd elfelejt 
konzerv leszel pőre semmiből 
fogyasztó proli és selejt 

***
a számosból lassan semmi lesz 
papírhalak bújnak a fény elől 
a hallgatás a túlsó partra vet 
csontok emléke legbelül.

tenger
hajam fekete mint az ében 
felhőkön úszom nagykabátban 
jévirágos már lelkem ágyam 
s törött szárnnyal vergődöm fényben

replikák vajda jánosnak
húsz perc múlva

"ha majd egyszer egy igazán 
hűn szerető szívre vágyói 
s keresed de nem mutatja 
sem a közel sem a távol
akkor emlékezz rám 
s jöjj el ahova engem temettek 
s hallgasd ott mit suttog a fű 
szerettelek szerettelek"

micsoda földi sár 
keverve égi vízzel 
ma tested oly sivár 
csak éppen hús a vérrel

lelkem égi köret 
te hozzád földi massza 
ó létre költöget 
ne légy most mihaszna

csak éppen hús a vérrel 
ki ösztönöm re hallgat 
— kacsint a jobb szemével 
és int hogy "nálam alhat"

hölgyem ön gyönyörű 
hölgyem ön egy... bármi 

és nem is oly együgyű 
mint egy zöld kanári

(tudom  semm it se bánna 
a helyzet így is fennáll 
m int bordélyházi lám pa 
vörösre vált a szempár)

kicsit bár magányos 
— kihúzom én a szarból 
hisz nem ígyen arányoz 
ki földi élvet hajszol

hogy húsz perc m úlva éppen 
a m últam ban pecsét 
mit tehetnék csak — nézem  
ajkát

és herpeszét
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ORBÁN JÁNOS DÉNES VERSEI
Orsolya

Karafiáth
Orsolyának,
naná

Odafönt
északon
illatos
cirbolya
lehelli
nevedet
éterbe,
Orsolya.
Péteroár 
fölött már 
sarki fény 
mosolya; 
tejfehér 
éjszakák 
zengése, 
Orsolya.
Moszkvában
pravoszláv
misztika
tébolya,
ámenek

előtti
sóhajok,
Orsolya.
Szerelmet
csempésző
kijevi
cimbora
mákonyként
árul a
piacon,
Orsolya.
Párizsban 
száz ßlosz 
oktatja 
Sorbona 
katedrá
iról a 
nevedet, 
Orsolya.
Madridi 
piktorok, 
Salvador 
és Goya 
pingálják 
a neved

dallamát,
Orsolya.
Ó azó 
és az r 
klasszikus 
tompora! 
Guruló 
daktilus 
a neved, 
Orsolya. 
Csupa or, 
csupa s, 
csupa ly, 
csupa a, 
csupa oly, 
csupa tor, 
csupa sor, 
Orsolya.
És nekem 
vers is ez, 
dekadens 
Gongóra, 
andalúz 
s ősi szláv 
hibrid ez, 
Orsolya.

Szétfoszló
ajkaim,
életem
lét-molya,
lelkemnek
ópium,
morfium,
Orsolya.
A nihil audi 
na és a 
sors bona; 
ab esse 
ad posse, 
fuimus, 
Orsolya.
Lírámban
sarjadó
bujaság
konkolya,
Orsolya,
Orsolya,
Orsolya,
Orsolya.

Képeslap Stuxnak
Stux, maga vérbeli párizsi lett, 
kinek a lét csak egy kvázi-zsilett.
Úgy sétál élén mint Champs-Elysée-n, 
Stux, maga kedves, kedves izém!

Stux, hogy a franc marná széjjel a torkát, 
ha este a Rouge-ba' benyalja a tortát, 
és nem gondol arra, hogy Balkeleten 
mennyire vékony a létszeletem.

Stux, maga vérbeli párizsi úr lett, 
akit vacsorára ma kár le a szubrett, 
s nem gondol arra, hogy este az ártom 
cukros és könnyes teába ha mártom.

Képzelje, voltunk ma künn a Ligetbe', 
hárman barátnők, és nem tudta egy se, 
hogy ősz van-e, tél van-e, nyár-e, tavasz? 
Nem tudtuk, kedves Stux, maga fasz!
Na és a ligetből elhoztam a kóbor 
kiskutyát. Van még egy fél üveg óbor. 
Még abból. Stuxom, azt mind megiszom, 
s elmegyek hidat avatni, bizony!

jót mosolyoghat e női izén,
Stux, maga vámpír, párizsi rém!
Ó, Stux, maga kedves, kedves izém, 
sétáljon csak, mint Champs-Elysée-n, 
a kvázi zsiletten s a Szajna vizén.

A z igazi Nyugat
Vizsgálja, hogy mik a legfőbb igények,
Vagy kicsit sem érdekli az, hogy a népnek

hogy ityeg,
Az Akondi Szvitek?

Nyitja? Zárja? Vagy söpri az utat
(Edward Lear) 

az igazi Nyugat?
Pezsgőből buggyant forradalom, 
vagy — mi betölti — csepűhalom

a lyukat
az igazi Nyugat?

Kortyolgatja a buta paraszt?
Vagy csak egy mondén, úri palack-

on kupak 
az igazi Nyugat?

És a rögeszmén inneni sávon 
valódi-é a valódi kánon,

vagy tucat 
az igazi Nyugat?

Felfektet egy-egy Annát, Lédát, 
vagy alanyként dug csak kollégának,

vagy dugat 
az igazi Nyugat?

Szerelem, Isten, Eszme meg Haza, 
vagy a Bandi izgága fasza,

mit kutat 
az igazi Nyugat?

Tán azt, mit holtrészegen nemzett, 
magáévá teszi a nemzet-

i tudat
az igazi Nyugat?

Lészen-e néma teába’íz, 
vagy a preteá(trá)lis víz-

be nyuvad 
az igazi Nyugat?

Dialektál az új meg a jó, 
s neovizekre csúszó hajó

vagy csutak 
az igazi Nyugat?

S ha kéznél nincs épp egy Hatvány, 
elvánszorogtat bár Hatvanig

Éhezőinknek manna, áldás, 
avagy sáskahadként a mártás-

pár urat,
hej, az igazi Nyugat?

ra duvad 
az igazi Nyugat?

Munkája ész vagy kétkezi? 
Kiássa vagy csak mérgezi

a kutat
az igazi Nyugat?

Oroszlánként bömböl? Vagy béget? 
Ha frigyre lép, el kit vesz? A Szépet

Tán az a szép, és naná, a Kék, 
amit a (sor)rács mögül a nép-

vagy Rútat 
az igazi Nyugat?

pel tudat 
az igazi Nyugat?

Ha letérdel az oltár elé, 
mit keres épp? A szemüvegét?

Az Urat?
Az igazi Nyugat?

Elfordulván balra vagy jobbra, 
politizál? Vagy csak kidobja

a nyulat
az igazi Nyugat?

Megváltani jött vagy ketyegni? 
Kartoték? Vagy csak gyűrött flepni,

Strázsálja-é hűen a kort, 
vagy csak a koszló, ócska Hold,

mit mutat 
az igazi Nyugat?

mit ugat
az igazi Nyugat?

Szamarán miféle ugarra rugat?
Nyitja? Zárja? Vagy csak söpri az utat

az igazi Nyugat?
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KUKORELLY ENDRE

Az Opera segge. Bécsezés
Például nem keresgélek, ha

nem nézelődöm. Biztosan túlzás, 
hogy mindegy, micsodát. Men
tem már neld villanyoszlopnak, 
pedig igyekeztem rendesen vi
selkedni, úgy, ahogy a lelkemre 
kötötték, rendesen dőre néztem, 
ahogy kell. Ámde hogy kell? Sze
rencsére nem nagyon mentem 
neki annak az oszlopnak. Vagy 
puhafából csinálták. De néha nem 
látszik ki, mert úgy áll a dolog, 
hogy vagy nem lehet kinézni, 
vagy nem érdemes, olyan sűrű
ségben van mindez, átláthatatla- 
niü. Akkor pedig miért ne utazzam 
eL Ha minden itt van úgyis. Valaki 
még emlékszik arra, hogy fából ké
szültek a villanyoszlopok?

*
"Mert ha az ember a Sacher előtt 

a teraszon ül és előrenéz, éppen az 
Opera hátsó felét látja." Thomas 
Bernhard könyve Paulról, Lud
wig Wittgenstein unokaöccséről. 
A Staatsospert 1869-ben nyitot
ták meg a Don Giovannival. "Paul 
éveken át, amíg volt még pénze és 
ideje, az egyik operából a másikba 
utazott keresztül-kasul a földgolyón, 
hogy végül mindig minden operák 
legnagyobbikának kiálthasa ki a bé
csit. A Met semmi. A Coventgar- 
den semmi. A Scala semmi. A 
bécsihez képest az összes opera nagy 
semmi volt számára. Persze, mond
ta, a bécsi opera is csak évente 
egyszer igazán jó. De egyszer fel
tétlenül. " Bécs, megnézni egy Ró
zsalovagot, aztán beülni valahová 
vacsorázni, aztán haza, és az len
ne Európa. Legalább ezt az üres 
áhítozást már abba lehet hagyni. 
Tényleg megnézhető egy Rózsa
lovag. Olyan nagyon akarjuk? És 
akkor már ez:

♦
Bécs unalmas hely. Meg van 

mondva, hogy csak Bécsbe az em
ber nem megy, az nem utazás, ha 
bevásárolsz, akkor nincs sétafika, 
vásárolsz, nem pedig utazol. Az 
az általános vélemény, hogy Bé
cset unni szoktuk, és a vélemény 
úgy ül, kinn, a képünkön, az em
berek képesfelén, mint egy ma
jom az idomítója vállán. Ugyan
azt a banánt zabálják.

♦
Bécs nekem legelőbb a Wiener 

Sängerknaben volt. Bécs mindig 
karácsonykor lett hallható, ami
kor az Orion rádiót fogtuk. Éne
keltek a kisfiúk angyalhangon, ez 
volt Bécs, az apu valahogy sike
resen befogta. Nemigen lehetett 
volna szó arról, hogy valami más.

♦
Az egész világon híres, tipi

kus bécsi kávéházak. "Az egész 
világon híres, tipikus bécsi kávéhá
zakat mindig is utáltam, mert min

den ellenemre való benne. Mindig 
utáltam a bécsi kávéházat, és újra 
meg újra eljártam az általam utált 
bécsi kávéházakba, naponta felkeres
tem őket, és éppen mert mindig utál
tam őket. Bécsben mindig kávé- 
ház-betegségben szenvedtem, örö
kös kávéházba-járás-betegség- 
ben, inkább mint bármely más 
városban. Mindig gyűlöltem a bécsi 
kávéházakat, mert az az igazság, 
mindig magamfajtákkal szembesül
tem bennük, és nem akarok szakadat
lanul szembesülni magammal, és 
főleg nem a kávéházban, ahová azért 
megyek, hogy meneküljek magam el
ől, és akkor pont ott látom magamat 
és a magamfajtákat. Nem bírom elvi
selni magam, nem beszélve a ma
gamfajta tépelődők és írogatók egész 
hordájáról." Schiele-kiállítás a 
Freyungon, utána szembesülünk 
a Café Centralban, a Herrengas- 
sén. Mégis, Pestről eljövet inkább 
csak átutazunk és hazafelé is sok
szor alig néhány óra Bécs a kora
esti vonatig. A kávéházban nagy- 
bajuszos figura, gipszszobor, 
vagy fa, ül a vendégek között, in
nen pont rálátok, a mocorgásban 
egy nyugodt valami. Tényleg 
nem lehetséges megülni a fene
künkön. Egon Schelle még gye
rek volt, amikor meghalt, ez szép 
nyugodtan kijdenthető a jeges
kávém mellett, meg valami torta 
is, így, negyven körül. Előtte még 
le is ültették bizonyos rajzok mi
att, becsukták a széttárt combú 
aktjai miatt. Előtte. Csak történik 
még ez-az dőtte. Kis üldögélés. 
Ez a város most igen jól van, ezt 
nem túl divatos megállapítani, 
de nem is olyan egyszerű. Nem 
olyan egyszerű dolog így, sétál
gatva a tatarozások, kiföstött fa
lak között, ezekkel a képekkel 
valamit kezdeni. Lódtrom is van. 
Schiele pontos és ijesztő, az lát
szik, hogy meg akar ijeszteni. 
Szóval, bizony félelmetes. Fél
elem és szédület, ami a század- 
forduló bécsiek műveiből sugár
zik. "A magas, plafonig vizes fala
kon négy nagy, már gombásodó, ron
da, Klimt idejéből való festmény 
lógott, ezen kívül egy magától 
Klimtlől, akivel a fegyvergyáros 
Wittgensteinek festtették magukat, 
mint koruk más festőivel is, mert a 
századforduló úgynevezett újgaz
dagjai között divat volt festetni ma
gukat a mecenatúra leple alatt." És 
legremekebb sütemények. Alig
ha tévedek.

*
U alakú sor a Könstlerhaus 

előtt, 1955. január 29., vasárnap, 
ma bezárják  Egyiptom ániát. 
Nem Egyiptom, de az Egyiptom 
iránti folyamatos, történelmi iz
galom hozza izgalomba Bécset. 
Beáll a sorba az elegáns, kölnisza-

gú polgár, nincs frusztrálva a so
rállástól, áll nyugodtan. Én in
kább sétálok egyet, majd, gondo
lom, visszajövök, és ha tart még 
a sor, akkor kimarad a mánia. Ta
vasz van, lehet, hogy kihagyom, 
ücsörgünk helyette a Stadtpark- 
ban, úgyse az utolsó pillanatra 
kellene hagyni mindent. Egy öre
gasszony a varjakat eteti, egészen 
ellepik a madarak, ettől lehet ki
csit émelyegni. Sütkérezek és 
émelygek. Olykor, valami jelre, 
fölrebben az egész raj, körülrepü
lik a parkot, olyan alacsonyan, 
hogy lehúzom a fejem. Nem kell, 
mégis lehúzom, behúzom a nya
kamat. A Ringgalerie forgóajtajá
ba különféle kitömött madarakat 
építettek be, ha viszolyogsz a ma
daraktól, és nem találod a másik 
kijáratot, nem bírsz kijönni. Vala
hogy kijövünk a parkból, vissza 
a m úzeum hoz, leapadt a sor. 
Bent semmi levegő nincs, és az a 
technika, hogy előbb ki kell túrni 
ahhoz valakit, hogy megtekint
hess egy skarabeuszt, viszont meg 
is kell a pozídót tartani, tehát úgy 
nézelődsz, hogy közben téged is 
túrnak, és aki jobban túr, és ldbírja, 
hogy túrják, az tekinti meg a ska
rabeuszt. Múmia nem volt.

*
Megint elsétálok a Schubert- 

házhoz. Nem tudom, miért, en
nek az épületnek, tényleg, mi 
köze Schuberthez? Egy biztos bé
csi útvonal, Herrengasse ä Schot
tengasse ä Währinger Strasse ä 
Nusdorfer Strasse. Egyszer be is 
mentem, nem valami izgalmas. 
Kívülről sem izgalmas, se sem
milyen, nem szép, nem ronda. 
Odam együnk csak úgy Schu

berthez, szeretjük, hogy legyen 
valami emlék, emléktábla, legye
nek kiírva az adatok. Meg van 
örökítve a Schubert. Élt harminc
két évet, mint Csokonai. Meghalt 
tífuszban, a Zentralfriedhofban 
nyugszik. Tífusz.

*
Minden illatozik. Bécs illatos. 

Mert az emlék, és az emlék illatozik, 
fájdalmasan, hétköznapian. Né
hány, egy-két, sok-sok mindenna
pi emlék-maradék. Egy lány miatt 
illatozik. Valaki, akivel akkor, egy
kor karonfogva sétálgatok.

*
Egy téren konténerbe kiselejte

zett székeket pakolnak. Irodabú
tor. A m unkások szerbül kia
bálnak egymással (szerb, horvát 
stb), a csúnya, de jó állapotban lé
vő székeket a lábuknál fogva verik 
a konténer falához. Helyldhaszná- 
lás végett, nyilván, és nem sport
ból. Ellenálló székek. Ellenáll.
Nem hajlandó összetörni.

♦
Bécs, M ozart, Beethoven, 

Mahler és Rilke, a két Wittgenste
in. Bécsben a Kipferl kifli, a Buch
teln bukta, G ugelhupf pedig  
kuglóf. A Stelze csülök. Feinkost 
Kövesdi. "Igen, ha valakinek azt 
mondom, hogy »Épp megettem az 
ebédemet«, hiheti azt, hogy hazudom 
vagy nem vagyok eszemnél, de azt 
nem fogja hinni, hogy tévedek. 
Igen, a feltételezésnek, hogy tévedhe
tek, itt nincs értelme. De ez nem 
stimmel." (Ludwig Wittgenstein: 
A bizonyosságról. 1951. április 26.)

Felhasználtam Beatrice Töt- 
tössy, Hajós Gabriella és Neumer 
Katalin fordításait

KUKO RELLY ENDRE  
A z  á llv á n y za t

Elmúlt hullámok, elragadjatok 
A tenger feledésig, s örökül 
Aki nem leszek, annak adjatok,
És állványokkal fogjátok körül 
Felépítésre váró házatok 

(Fernando Pessoa: Az állványzat) 
Az állványzat ruha. Fátyol, amibe 
a lélek öltözik. Fia nagyon 

meztelenkedik egy templom, akkor felállványozzák, 
körbeépítik és körülfonják. Rosszalkodik, befödik.

Fia pedig már alaposan lefedték, 
akkor egyszer, egy sötäebb éjszakán, 
kiszedik onnan belülről, mint héjából 
a diót, és elviszik valahova.

Elszállítja két marha nagydarab boy, 
két mandró, mint valami sublótot, 

gurtnival. És akkor már tilos 
odamenni, a borítékhoz közel. Az 
állványzaton pedig átfúj a szél, 

de mégis másképp fújdogál kicsit,
• mert ott belül most semmi 
más van. Egyszer sokáig keresgéltem 
egy templomot Rómában, de azon 
a helyen akkor csak egy 
állványzatot találtam, a templomot nem.

Fiát ebből aztán nem maradt 
semmi, gondoltam, pedig az a 

temphm, ha nem látszott is, 
a lélek azért látszott. A 

lélek marad. A lélek maradék.
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✓

"En a nyelvet kvázi tükörként használom..."
Kukorelly Endre a kortárs magyar irodalom 

egyik legérdekesebb egyénisége, és nem véletlenül 
szerepel itt az a szó, hogy egyéniség. Az adatai 
talán csak a funkcionáriusokat és a lexikonszer
kesztőket érdekelhetik (nos, annyit azért jelez
nünk kell, hogy 1951-ben született). De amíg 
íróink ilyeneket le mernek írni, hogy: "Igen, itt 
éltem, nem mintha meghatódnék. Nem hatódok 
meg. Igaz, nem is vidámkodok. Elhagy tehát, 
elhagyott a humorérzék, sajnos, és csak az marad, 
bizakodni benne, egyszer visszatér majd. Napos 
területre ér. Majd kiköltözik a fájdalom a szívből. 
És hogy az még ez az én leszek.", addig, úgy 
vélem, nincs is olyan nagy gond. Legutóbb ittjár- 
takor, a Jelenkor-felolvasóest után beszélgettünk.

— Induljunk ki talán a nyelvből. Mind költé
szeted, mind prózád markáns jegye, hogy tudato
san széttöröd a bevett nyelvi-grammatikai 
formákat, és mégis szövegegészet tudsz kiadni a 
kezedből. Milyen fontossággal bír számodra, 
hogy magyarul írsz?

— Ha azt mondom, hogy semmilyen fon
tossággal nem bír, az lehet, hogy provokatí
van hangzik . Egész egyszerűen  ebből 
indulok ki — nem tudom, de nem is akarom 
minősíteni azt, hogy magyarul írok, mert ez 
egy adottság, én ezen a nyelven tudok írni, 
és kész. Azt gondolom egyébként, hogy — 
valószínűleg — minden nyelv megfelel — 
alkalmas, illetve alkalmatlan — arra, hogy 
megtörténhessen valami, ami, mondjuk, egy 
író számára adott esetben fontos lehet. Azt 
akarom mondani, hogy az ember önmagát 
fejezi ki. Ez nagyon nehéz kérdés, inkább 
úgy kellene mondani, a nyelv eszköz arra, 
hogy az ember valamiféleképpen megpró
bálja megfeleltetni egymásnak a világot és 
önmagát.

— Akkor '? a nyelvet eszközként használod?
— Én a nyelvet kvázi tükörként haszná

lom abban a szövegben, amelyet csinálok, 
hogy valahogyan fel tudjam fedezni az ént. 
Azt hiszem, hogy az én egy megfoghatatlan, 
definiálhatatlan dolog, és akkor, amikor írok, 
az a szöveg, ha sikerül, valamiként felmutat 
vagy bemutat engem, mások számára pedig 
kimutat, vagy prezentál, esetleg reprezentál. 
A magyar nyelv iszonyúan jól működik eb
ben a dologban, de mondom, az a hipotézi
sem, hogy bármely nyelv alkalmas rá... Vagy 
pedig nem alkalmas — tehát egyszerűen al
kalmas is, meg nem is.

— Az utolsó előtti, H.Ö.L.D.E.R.U.N. című 
kötetedben vendégszövegekkel játszol, német 
Hölderlin-szövegekkel, és az utószavadban utalsz 
is rá, hogy vannak bizonyos szövegek, amelyeket 
nem lehet, de nem is kell lefordítani. Van szerin
ted átjárás különböző nyelvi struktúrák, illetve 
nyelvi hangzások között, amolyan lazán vett át
járási lehetőség?

— Hát, attól tartok, hogy túl teoretikus 
irányba megy a beszélgetés, de végül is miért 
ne menne ebbe az irányba — szóval, valóban, 
a H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. című kötetemben van
nak eredeti Hölderlin-idézetek, és ezeket én 
úgy is gondolom el, hogy nem kell őket fel
tétlenül megértenie annak, aki magyarul ol
vas. Adott esetben még én sem értem őket 
feltétlenül, tulajdonképpen kiindulópont
nak használom ezeket az idézeteket — tehát 
amolyan iskolai kályhának: elindulok tőlük. 
Igyekszem egy tőlem teljesen, vagy valószí
nűleg nagyon radikálisan vagy diametráli
san távol álló lelki struk tú rábó l, lelki

alkatból, vagy ennek a lelki alkatnak a lenyo
matából, tehát Hölderlin szövegeiből eljutni 
magamhoz, megkeresni saját magamat.

— Miért pont Hölderlin?
— Ez egy ilyen keresési folyamat, és azért 

választottam éppen Hölderlint ehhez a pro
jekthez, vagy minek is nevezzem, mert úgy 
gondolom el őt, mint aki valamiféleképpen 
az én ellentétem, a negatívom, így megjelel
het annak, hogy én valamiképp ennek a tük
rében megközelítsem azt, amit én-nek lehet 
egyáltalán nevezni. Az egész irodalmat — 
egyébként nem csak az irodalmat, hanem az 
egész művészetet— úgy fogom föl, mint egy 
ilyen folyamatot... és csak azok a műalkotá
sok érdekelnek, amelyekben úgy érzem, 
hogy az alkotó úgy fogja fel az egészet, mint 
egy ilyenszerű En-keresést. Tehát az, hogy 
hogy' a túróba lehet azt a lehetetlen feladatot 
megoldani, hogy szembesüljek saját magam
mal. Szerintem ez az egyetlen eszköz, ami 
közelebb vihet ahhoz, hogy mi az úgymond 
műalkotás — ezt idézőjelben mondanám, 
mert egy kicsit túl nagy szó, és nem nagyon 
szeretek ilyen nagy szavakkal dobálózni —> 
de mindegy, idézőjellel vagy idézőjel nélkül 
műalkotásokat alkot vagy csinál az ember. És 
amikor ezt megcsinálta vagy létrehozta, ak
kor addig kell, ha így tetszik, fókuszálni ezt

Bodoni András: Dü-h

az objektumot, ezt a szöveget, tehát addig 
kell változtatni rajta, átírni, javítani, átstruk
turálni, amíg egyszer csak azt nem érzed, 
hogy rendban van a dolog, és ez a "rendben 
van" — érzés ekvivalens azzal, hogy valami
képpen megpillantod ebben a szövegben a 
te lelki struktúrádat, ráismersz, és van egy 
ilyen megnyugtató "aha"-érzés, hogy igen, 
ez tényleg én vagyok.

— Az egyik szovátai irodalmi táborban Mar- 
no Jánossal közösen tartott felolvasóesteteken 
Mama mondta, hogy minden vers vagy műalko
tás megszüli a maga metafizikáját. Akkor te, ha 
jól emlékszem, "az én kristályszerkezetéről" be
széltél. Mármost ez a bizonyos metafizika, amit 
megszül a vers, az "én "-nek a metafizikája, vagy 
egyfajta rend, de olyan rend, ami kommunikálha
tó is?

— Hát ez egy borzasztóan jó, nagyon 
használható kérdés — talán alapvető. Azt 
hiszem, hogy a dolog úgy működik, hogy a- 
mikor az ember az ént keresi, akkor ez tulaj
donképpen egy maximális program. Ugyan
is az a feltevésem — ezt természetesen nem 
én találtam ki, de nekem nagyon tetszik —, 
hogy az egész, hogy úgy mondjam, egy sróf- 
ra jár, tehát nagyjából azt lehet mondani, 
hogy az egész m akrostruktúra, a világ, 
mondjuk így, ugyanaz a szerkezet. Vagyis a 
mikrostruktúrák, amelyekből a nagy egész 
áll, ugyanarra a srófra járnak, mint az egész. 
Ha én egyetlenegy mikrostruktúrát tisztes
ségesen át tudok tekinteni, akkor valami
képpen az egészről alkotok képet. És az én, 
vagy az Ich, vagy a szubjektum, vagy a 
Selbst, annyira érdekes, bonyolult, és való
színűleg áttekinthetetlen struktúra— termé
szetesen ugyanolyan struktúra, m int az 
egész létezés, vagy világegyetem, vagy nem 
tudom, minek lehet ezt jól mondani —, hogy, 
legalább pillanatokra, ha nem is át tudod 
tekinteni, de legalább átérzed, ráérzel, ráéb
redsz, rácsodálkozol, és ebbe, mondjuk, be- 
leborzongsz, hogy ez igen, erről van szó, 
akkor, abban a pillanatban, az egészre tudtál 
ráérezni.

— Ez a "borzongás" csakis egy pillanatig 
tarthat?

— Szerintem igazából minden embernek 
egy esélye van, hogy legalább saját magát 
pillanatokra így fel tudja fedezni. Ez is re
ménytelen küzdelem, mert állandóan, min
den századmásodpercben kicsit tovább
mozdul, tehát nem egy stabil, állandó vala
mi, hanem folyamatos mozgás, változás, 
gondolom én. Mondom, ezek persze rendkí
vül teoretikus dolgok, és nyilván valamifajta 
értelmezések, de én ezt így értelmezem, és 
nekem így megfelel, tehát működőképesnek 
tartom, noha lehet, hogy nagy marhaság az 
egész, de az teljesen mindegy, mert ha egy 
marhaság működik, akkor abban a pillanat
ban már zárójelbe lehet tenni, hogy marha
ság. Ha legalább pillanatokra át vagyok 
képes tekinteni ezt a szerkezetet, akkor azzal 
a legnagyobbat cselekszem, nevezetesen azt, 
hogy valamiféleképpen a létezés egészére 
tudok rápillantani.

— A nyelv és az én összefonódásából vagy 
egybejátszásából — nálunk legalábbis — zsigeri- 
lég a magyar író képe bontakozik ki. Egyrészt, 
amint többször is mondtad, fájlalod azt, hogy az 
aktuális anyaországi irodalomnak nincs tulaj-

folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról

donképpeni recepciója, másrészt itt pedig azt fáj
lalják bizonyos írók, költők, hogy több magyar 
irodalom van (anyamagyar, erdélyi, vajdasági 
stb.). Rengeteget jársz Erdélybe. Hogyan viszo
nyulsz te ehhez a kérdéshez?

— Na ez végre már nem annyira teoreti
kus kérdés, de rendkívül fontos számomra. 
Nézd, természetesen van olyan, hogy erdé
lyi irodalom, vagy Szondy utcai — én spedel 
ott lakom —, van Szondy utcai irodalom is. 
Mindenféle ilyen dolgok vannak, tehát én 
nem mondom, hogy az a miliő, amelyben 
élünk, nem hat ránk óhatatlanul, de szerény 
véleményem szerint ezek, bár nem elhanya
golható, de nem is döntő kérdések. Én adott 
esetben például téged sokkal közelebb álló
nak érezlek magamhoz, mint olyan embere
ket, akik talán hasonló miliőben élnek, mint 
én, de diametrálisan másképpen látják a lé
tezést vagy a dolgokat.

— Ezt úgy értsem, hogy csakis emberek van
nak?

— Az a véleményem, hogy itt tényleg 
csak emberek vannak, adott esetben magyar 
emberek, mert magyarul tudják ezt a játékot 
lejátszani, más nyelven például nem. És túl 
azon, vagy függetlenül attól, hogy milyen 
miliőben, milyen szituációban, milyen kör
nyezetben élnek, egyes emberek közelebb 
állhatnak egymáshoz, más emberek meg, 
nem tudni, miért nem, és ez bizony nem úgy 
oszlik le, hogy erdélyi-e valaki vagy Szondy 
utcai. Mostanában különösen nem nagyon 
tetszik nekem ez a szeparálás — ahogy te fo
galmaztál: ez a megnevezés, hogy "anyaor
szág". Az lenne a jó, ha mindenki így gondol
ná, de szíwel-lélekkel, mint ahogy régen... 
Én mindig is úgy gondoltam el — és régebb, 
a rendszerváltás előtt ennek még politikai 
jelentősége is volt, ma már nincs —, hogy 
vannak íróemberek, akik magyar nyelven 
írnak, meg hát vannak olvasóemberek, akik 
magyar nyelven olvasnak legszívesebben. 
És az lenne a jó, ha nem olyan alapon olvas
nának, írnának, beszélnének, illetve nem be
szélnének könyvekről, hogy a határ melyik 
oldalán állnak. Ha nekem fáj az, hogy mond
juk Romániában vagy Erdélyben, a könyve
imet egyrészt nem lehet kapni, másrészt 
nem írnak róluk egy büdös szót sem, akkor 
az azért fáj, mert azt hiszem, hogy a kétmillió 
ember között, akik itt élnek, biztosan vannak 
olyanok, legalább százalékban pontosan 
annyian, mint Magyarországon, akiknek 
esetleg affinitásuk lenne ahhoz, amit én gon
dolok a dolgokról. Sőt, azt tapasztaltam, 
hogy itt a fiatalok, akikkel én beszélek — 
tényleg mindig minden alkalmat megraga
dok arra, hogy idejöjjek — valamilyen érte
lemben még inkább fogékonyak rá. És akkor 
azt a nagyon szomorú tényt kell regisztrál
nom, hogy ennek nincs meg az infrastruktú
rája — nagyon durván fogalmazva, hogy itt 
nincs könyvkereskedés, nincs könyvterjesz
tés, amely behozná ide ezeket a típusú köny
veket, illetve hogy a folyóiratokban vala
hogy nincs recepciója ezeknek a dolgoknak.

— Bár ennek így kissé pejoratív érteme is 
lehet, de te lelkes "propagálója ", ismertetője vagy 
a 60-as, 70-es évek avantgárd-neoavantgárd ma
gyar irodalmának. Pontosan mi is az indíttatásod 
arra, hogy őket, úgymond, mostanában ismertet
ni kell, mert valamiért nincsenek benne a kánon
ban?

— Azt a bizonyos avantgárd vagy neoa- 
vantgard dolgot én tényleg megpróbálom
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nyomatni — márminthogy ezeket az embe
reket igenis be kéne venni az irodalomba, 
mert nincsenek benne. Őket a hatvanas-het
venes években politikai okokból nem lehe
tett publikálni, illetve nem lehetett róluk 
beszélni. Ma, ugyan nem politikai okokból, 
de egyszerűen van egy ilyen nehézkedési 
erő, hogy akik benne vannak egy buliban 
mondjuk az irodalomban, azoknak tulajdon
képpen — azt lehet mondani — elemi érde
kük az, hogy minél kevesebb új pofinger 
kerüljön bele. S ez nagyon durva dolog. Még 
bizonyos fiatalokat esetleg bevesznek, mert 
az milyen jópofa dolog, fiatalokat felfedezni 
— persze nekik sem túl könnyű, azért ne 
essünk túlzásba, de az kétségtelen, hogy 
akik már idősebbek, vagy adott esetben 
meghaltak, azokra már a kutya se kíváncsi. 
És hát ennek — túl minden szövegen, és 
minden "hű de szép az irodalom" és "hű de 
szép a költészet" motívumon — kőkemény 
kenyérharc jellege is van. Szóval, ugye, vi
szonylag kevés könyv kell, minden szerző
nek az lenne az ideális, ha csak az ő könyvét 
olvasná mindenki. Ennek megfelelően, mi
nél több a szerző, annak, aki már benne van 
a buliban, a kánonokban, nem érdeke, hogy 
újabb emberek is belekerüljenek. Jó, ez rend
ben van, de nekem nem tetszik, hogy van 
néhány olyan ember, aki szerintem irtózato
san méltatlanul és méltánytalanul nem ke
rü lt be valam ikor a kánonba politikai 
okokból, és ma sem történik meg a rehabili
tálása. És én ezért, tényleg "úttörő ahol tud, 
segít" alapon, kajabálok, ugye, hogy ez le
gyen benne. Mondom, ez egy picit hasonlít 
arra, ahogyan bizony azért is kajabálnék, 
persze csak rendkívül udvariasan, hogy 
ugyan milyen jó is lenne, ha mondjuk a Je
lenkor könyvkiadó könyveit is lehetne Er
délyben kapni, mint ahogy azt is evidensnek 
tartom, hogy az erdélyi könyvkiadók köny
veit is lehessen Magyarországon kapni.

— Ehhez nagyon szervesen kapcsolódhat egy 
másik kényelmetlen kérdés: újonnan szervező
dött fiatal írók, akik szintén úgy érzik, hogy kívül 
kerültek bizonyos körökön, "kajabálni" kezdtek a 
régebben működő József Attila Kör ellen, és egyik 
fő célpontja te lettél ennek az ágálásnak. Valami
ért nagyon nem szeretnek téged. Miért?

— Ézt most őszintén mondom, hogy nem 
tudom, de ugyanakkor azt azért megjegyez
ném, hogy én tulajdonképpen megértem 
azokat, akiknek nem tetszik az öregek pofá
ja. Mondjuk, hogy az én pofám egyeseknek 
nem tetszik, mert úgy gondolják, hogy — 
méltatlanul vagy nem méltatlanul— jó hely
zetben vagyok, ők pedig talán nem, és ez 
nekik nem tetszik. Ezért én nem vagyok bol
dog, ezt én sajnálom, ugyanakkor meg kell, 
hogy mondjam: végülis érthető. Mert nyil
ván vannak olyan fiatalok, akik szintén sze
retnének jó helyzetbe kerülni, és úgy ítélik 
meg, hogy még nincsenek olyan jó helyzet
ben, mint mondjuk én. S ezért aztán, úgy 
látszik, én egy ilyen feltűnő figura vagyok, 
akit — úgy gondolnák egyesek — jól pofán 
kell csapni. Ez nekem fáj, mert én úgy gon
dolom, hogy nem csináltam semmit, ártatlan 
vagyok, bocsesz, hogy élek, ugyanakkor va
lamilyen szinten megértem őket. Merthát, 
nyilván, létezik egy minden fiatal emberben 
meglévő apagyilkos attitűd, és ezen lehet, 
hogy túl kell esni.

— Apropó, apagyilkosság. Te kit gyilkoltál 
éppen? Ki volt az, iáit nagyon utáltál, de hatott 
is rád?

KUKORELLY ENDRE  

L élek
Ha áthallatszott, ahogy 

kiabálnak, akkor 
kimentem a konyhába, 
vagy a másik 

szobába át. Rossz volt 
hallgatni, nem is a 

szavakat, inkább 
a hangjukat. A grizes- 

tésztát megpróbáltam 
mustárral, úgy nagyon 

szörnyű. Nem kíbírhatóbb 
sehogy se. Igen és igen.

Turkálok a tányérban, 
azt nem szeretik, 

néha mégis elnézték 
nekem, szerintük se 

lehetett ez jó így, vagy 
miért. Ugyanaz 

az emelet. Ugyanaz a 
város, házfalak, 

ugyanazon a nyelven 
folyik, egyféle 

zamatos, megszáradt 
tészta. A  folyosó 

kövezete kifelé lejt, 
ha elindultam 

a lépcsőház felé, ezt ,
mindig ki kellett 

egyensúlyozni. A  tök
főzelékhez egyszer 

hagymát ettem, 
csodálatosan rossz volt.

Nem sokat csodálkoztam egyébként, 
az még valahogy 

hátra volt. Egy csomó 
minden még hátra van 

biztos, és ezek úgy 
szakadnak ki, egy helyről, 

és ugyanazon a helyen 
maradnak. Ha 

szép rendesen 
vissza tudnék emlékezni, 

legalább arra, hogy 
miket mesélek el.

— Hú, de jó kérdés. Most hirtelen nem is 
tudok rá valami frappánsat válaszolni. 
Nézd, talán ilyen nem volt, most nem mon
dom el, hogy miért — nagyon röviden azért, 
mert én a húszas éveimet tényleg nagyon- 
nagyon kiszorított és lehetetlen helyzetben 
éltem meg —, de az tény, hogy magam sem 
vagyok mentes, mint ahogy szerény vélemé
nyem szerint senki sem... hát most eztet a 
csúnya szót fogom használni: az irigységtől. 
Nyilván bennem is van irigység, és nem fel
tétlenül csak akkor, amikor úgy érzem, hogy 
valaki méltatlanul jó helyzetben van, hanem 
bizony előfordult már velem az is, hogy tud
tam, megérdemli, és mégis irigyeltem. A sár
ga irigység fogott el, hogy, a fene egye meg, 
miért ilyen: 1. Miért van üyen jó helyzetben, 
illetve 2. miért ilyen jó, amit ír? Az is irigy
lésre méltó. Mikor olvasok a kollégámtól va
lami marha jót, adott esetben azt mondom, a 
fene egye meg, ez tényleg jó volt, és ilyenkor 
legalábbis kevert érzés van bennem, egy
részt, ugye, az elismerésé, meg bizonyos 
esetben az örömé vagy a szeretető, más eset
ben meg az irigység is.

DEMETER SZILÁRD interjúja
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HELIKON

LAJOSI KRISZTINA

MI ÚJSÁG AZ ÍRODALOMTUDOMÁNYBAN

Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén
A z irod alom ról va ló  b eszéd  és az irodalom  v iszo n y á n a k  k érd ése i

» "Légió a nevem, mert sokan vagyunk."
A szöveg ugyanis mindig
ezt a bibliai mondatot választhatná
mottójául:«1

Irodalom és elmélet, kritika és elmélet, 
műalkotás és szöveg relációját vizsgálja meg 
Angyalosi Gergely tanulmánykötete, mely 
az Alföld Könyvek sorozat legújabb kiadvá
nya. Az írásokat nem válaszadás végleges 
biztonsága jellemzi, hanem a termékeny kér
désfeltevés, a szellemi kalandra invitáló új- 
rakérdezés (újraolvasás) jelöli a könyv 
diskurzusterét. A kötet négy részre tagoló
dik, melyek nem határolódnak el egymástól, 
hanem párbeszédet folytatnak, hiszen min
den tanulmány tulajdonképpen a dm  által 
meghatározott témára írt variádóként olvas
ható.

Elméleti kalandozások az első fejezet dme, 
melyben Roland Barthes, Jacques Derrida, 
valamint Gérard Genette nevét tartalmazó 
tanulmányok kijelölhetnek számunkra né
hány lehetséges olvasási alakzatot, hiszen 
olyan szerzőkről van szó, akik megváltoztat
ták az utóbbi néhány évtized olvasási szoká
sait, és elméleti munkásságuk mai napig 
tovább él az irodalomról való beszédet mű
velők diskurzusában. Tehát Angyalosi Ger
gely tanulmányai intertextuális viszonyban 
vannak a fent említett gondolkodók munká
ival, de ugyanakkor a szerző korábbi tanul
m ányköteteivel is, melyek mintegy pre- 
textusként ír ódnak bele az új könyvbe. Elég, 
ha Angyalosi Barthes-könyvére gondolunk, 
vagy A lélek lehetőségei dm ű  kötetére, mely
ben a magyar klasszikus modernség líra és 
szubjektum elméleti kérdéskörével folgalko- 
zik, vagy akár A költői hét bordája tanul
mánygyűjteményére, melyben az új pró
zapoétikai szempontok figyelembevételével 
tesz kísérletet néhány magyar író munkájá
nak újraértésére, valamint elmélkedései so
rán általános narratológjai, irodalomelmé
leti, textológiai problémákat is érint.

A Kritikus határmezsgyén dm ű könyvé
ben mindezen szempontok újra előtérbe ke
rülnek, de emellett a jelenkori filozófiai és 
irodalmi diskurzusok lehetőségei, esélyti is 
foglalkoztatják, valamint az a kérdés, hogy 
mennyire élhet (vissza?) a kritikus az iroda
lomelméleti ismereteivel, hogyan alkalmaz
hatja ezt konkrét szövegek bírálata során.

Az első részben a szövegszerűséggel, a 
mű és szöveg viszonyával foglalkozik a szer
ző. Nem véletlen tehát Berthes, Genette, 
vagy Derrida nevének említése, de ugyanak
kor ez, valamint a kötetben említett más kri
tikusok nevére való hivatkozás azt is elá
rulhatja, hogy a szerző franda műveltséggel 
rendelkezik, tehát más diskurzusrendekhez 
képest beszél, illetve ezektől elkülönbözve 
szólal meg, de soha sem a kizárólagosság 
igényével, éppen ezért válhatnak ezek az 
elméleti kalandozások izgalmassá.

Barthes-ról szóló tanulmányában a kriti
kusnak a társadalmi, erkölcsi elkötelezettség 
és az írás szabadsága közti választás dilem
májáról értekezik. Barthes sohasem utasítot

ta el teljesen az írás erkölcsi felelősségét, de 
azt a fajta válaszoló jellegű irodalmat, mely 
az engagement-féle irodalom sajátja, sohasem 
művelte, azaz nála mindig a kérdezés ját
szotta a főszerepet. "Az irodalomnak rele
váns kérdéseket kell felvetnie, ám nemhogy 
nem tartozik ezek megválaszolásával, ha
nem a válaszadás egyenesen a halálát jelen
ti."2 Erre épül Barthes egész munkássága, 
mely sohasem az értelem megnevezésére tö
rekedett, hanem az értelemhez közelebb vi
vő kérdések feltevésére. A másik korszak- 
alkotó elmélete a szöveg fogalmának újraér- 
tése. Ennek kapcsán az író és az olvasó viszo
nya is átértékelődött. A befogadó nem 
passzív komponense a szövegnek, hanem az 
alany és a tárgy kölcsönös viszonyában 
konstituálódó "szöveghely". Tehát az alany 
és a tárgy esetében sem az egymástól való 
elválasztottságra helyeződik a hangsúly, ha
nem az együttlétezésre, arra a dialogidtásra, 
melyben egyik sem birtokolja a másikat, 
egyik sem előrevalóbb a másiknál, hanem a 
másik identitását tiszteletben tartva, annak 
idegenségét figyelembe véve közelítenek 
egymáshoz. Nem az idegenség felszámolása 
a tét, hanem annak megértése, úgy, hogy 
közben tudatában vagyunk a totális megér
tés lehetetlenségének.

A "kérdező irodalom" velejárója a fennáló 
rend megbolygatása, a dolog felforgatása, a 
létező jelentésrendszerek m egbontása. 
Mindez elmondható a szövegről is— mond
ja Barthes —, hiszen a szöveg besorolhatat
lan a hagyományos irodalmi osztályozás 
elvei szerint. Itt visszautalnánk a mottóban 
szereplő gondolatra, melynek értelmében a 
szövegben mindig van valami démonikus 
jellemvonás, mely épp a szöveg pluralitásá
ból ered. A saussure-i jelelmélet értemében 
vett mű az, aminek jelentetne van, míg a 
szöveg maga a jelentő, mely a jelentett folya
matos elhalasztására irányul. A mű esetében 
fontos szem előtt tartani a szerzőt, az Atyát, 
míg a szöveg, az intertextualitás révén, levá
lik az atyai elvről. A szerző éppúgy "létreho- 
zódik", mint a szövege. A szöveg a játék 
készségét követeli meg az olvasótól, hiszen 
csak a játék hozhatja mozgásba. Nem vélet
len tehát, hogy a posztmodem irodalom és

Vajnai János rajza

irodalomelmélet oly kitüntetett szerephez 
juttatja a játékot és az intertextualitást.

A mű és a szöveg viszonyát vizsgálja a 
Gén ette-tanulmány is. A francia könyv címé
nek szójátékából kiindulva3 a szerző arra a 
kérdésre keresi a választ, hogy miként mű
ködik a művészet, azaz a műalkotás miben
létére és a szöveghez képest elfoglalt pozí
ciójára reflektál. Angyalosi felidézi Jean-Ma- 
rie Schaeffer recenzióját Genette kétkötetes 
munkájáról, melyben mindenekelőtt tisztáz
za azt az esztétikai fogalmat, amellyel Genet
te operál, azaz a megújult, antropológiai 
perspektívába helyezkedő esztétikát. Genet
te első kötete a műalkotás ideiglenes definí
ciójával indít, mely a második kötet végén 
nyer megerősítést. Kimondja, hogy a műal
kotás intencionális esztétikai tárgy, esztéti
kai funkciójú artefak tum , em beri p ro
duktum. Majd kitér az intencionális és nem- 
intendonális esztétikai effektusok elemzésé
re. Az első kötet főleg a műalkotások lét
módjára vonatkozik, mellyel kapcsolatban a 
"Mire szolgál?" kérdést tartja a legcélraveze
tőbbnek a 'M i ez?"-zel szemben. A funkció 
kérdéskörén belül bevezeti az extrafunkcioná
lis jelzőt, melyet előnyben részesít a fizikai 
létmóddal szemben, főleg az irodalom és a 
zene kapcsán.

Genette továbbá a művek és a saját im- 
manenciatárgyükhöz való viszonyát taglal
ja. Az irodalom vagy a zene esetében a 
művek nem azonosíthatók hordozóikkal, 
azaz a nyomtatott könyvvel, vagy a partitú
rával, hanem olyan ideális tárgyak, melyek 
ezek manifesztádói. Ezen a ponton Genette 
cáfolja azt a goodmani tételt, mely szerint a 
mű azonos a szövegével (sameness of the spel
ling). Genette ezt a pragmatika felől, a befo
gadói elv felől is cáfolni tudja. Az irodalmi 
mű identitását ő a sameness of the meaning- 
ben (az értelem azonosságában) keresi.

Majd Goodmant követve, Genette két 
csoportba sorolja a műalkotásokat, aszerint, 
hogy milyen viszonyban állnak immanend- 
atárgyukkal. így beszélhetünk autográf (bi
zonyos m űvészetekben az au ten ticitás 
alapvető követelmény) és allográf (a kópia 
érvényes példánya a műnek) művekről. En
nek kapcsán tisztázza az immanenda és a 
transzcendencia reládóját is. Véleménye 
szerint a mű nem azonos a szövegével. A mű 
egy interpretádó, tehát a szöveg egy verzió
ja. A mű ott kezdődik el, ahol a szöveg funk- 
donálni kezd. "A mű nem azonos az imma- 
nendatárgyával, hanem úgy határozható 
meg, mint az immanendatárgyhoz kapcsol
ható, virtuálisan végtelen számú funkdó."4 
A műalkotás tehát a működésben levő im- 
manendatárgy, ahogy erre a címben is utalt. 
Tehát az immanenda a 'létezés rendjére”, a 
transzcendencia a működés, a cselekvés 
rendjére utal. "Az immanenda a mű nyugvó 
állapotban, a transzcendenda az aktív mű, a 
működésben levő művészet."5 A második 
kötet arra keresi a választ, hogy mi történik 
akkor, amikor a műalkotás aktív jelenlétét 

folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 33. oldalról
érzékeljük. A műalkotást végső soron úgy 
lehetne meghatározni, mint a befogadóhoz 
intézett kérést. A művészetként való felisme
rés a művészi státusz alkotóeleme, míg az 
értékelés csak norm atív vonatkozás. Ha 
mindezt figyelembe vesszük, újra kell gon
dolnunk a magas- és a tömegkultúra viszo
nyát — hangsúlyozza Angyalosi, mely 
észrevétel fontosságát m utathatja, hogy 
egyedülálló a mai magyar irodalomtudo
mányban.

Az újragondolás szándékával íródik An
gyalosi könyvének a novella és a szöveg kap
csolatát tárgyaló tanulmánya is, mely egy 
1997-es konferencia címére való reflektálás
sal indul. A novellától a textusig címmel ren
dezték meg ezelőtt három évvel a Debreceni 
Irodalmi Napokat. A címben egyfajta fejlő
dés tételeződik fel a novellától a textusig, 
valamilyen továbblépést sugallva a klasszi
kustól a modem felé. Angyalosi ezt az olva
sási alakzatot figyelembe véve világít rá a 
műfaji meghatározás nehézségeire, valamint 
a címben megjelölt teleológiai elv tarthatat
lanságára. Említi egy több mint húsz évvel 
ezelőtti konferencia kiadványát, A novellae
lemzés új módszerei (1971), melyben sorra ve
szi a novella műfajának meghatározására 
tett kísérleteket (Szegedy-Maszák Mihály, 
Baránszky-Jób László, Voigt Vilmos, Mérei 
Ferenc dolgozataiból idézve), és az akkori
ban korszerűnek számító elemzések fogyaté
kosságaira, illetve ellentmodásosságaira 
hívja fel a figyelmet, melyet azonban ma sem 
tudnánk kiküszöbölni. A novella hagyomá
nyos értelmezésétől, amelyet bármelyik kö
zépiskolás meg tudna határozni (azaz, a 
novella rövid prózai történet, fordulópont
tal, melyet drámai egyenes vonalvezetés jel
lemez és csattanóval zárul) nemigen tudtak 
továbblépni sem az elemzők, sem az írók, 
hiszen napjainkban is a legjobb novellák 
megtartják a műfajra jellemző klasszikus 
szabályokat, noha törekednek a textuális elv 
érvényesítésére.

A szövegszerűséget a regény kapcsán 
szokás emlegetni, és így a rövidprózát is a 
regény felől próbáljuk értelmezni. E hierar
chikus történeti képzet helyett, az egyide
jűség, a horizontális skálán való kibomlás 
eszméjét kellene érvényesíteni Angyalosi 
szerint.

A műfajelmélet tárgyalásakor nem lehet 
figyelmen kívül hagyni a referendalitás kér
déskörét, melynek újragondolása az egész 
modern irodalomtudomány vízválasztójá
nak tekinthető. Az egy időben túlhangsúlyo
zott valóságtükrözés helyett a kritikusok 
átestek a ló túlsó oldalára, és a referendalitás 
teljes tagadását és elutasítását vallják. Még 
akkor is, ha egy szöveg immanendájára kon
centrálunk, nem tudjuk figyelmen kívül 
hagyni a referendalitást, hiszen nélküle fik- 
donalitásról sem beszélhetünk. Ehhez logi
kusan kapcsolódó kérdés a műfaj és a szöveg 
viszonya. Shaeffer véleménye szerint a műfaj 
a szöveg működése szempontjából csupán 
anyag, mellyel a szöveg dolgozik. Ugyanak
kor felfoghatjuk a műfajt klasszifikádós ka
tegóriaként is. Az így felfogott műfaj az 
olvasási struktúrák egyike. A műfaj tehát 
nem annyira norma, mint inkább metatextu- 
ális algoritmus, amely az olvasási stratégiá
kat szabályozza. "Atextualitásról, tiszta vagy 
elvont szövegszerűségéről csak azért va
gyunk képesek beszélni, mert létezik a Ge-
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nette-féle architextualitás, vagyis az a benne- 
foglalási viszony, amely egy szöveget azok
hoz a d isk u rzu s-típ u so k h o z  fűz, 
amelyekhez tartozik..., vagy amelyekből ép
pen kilépni törekszik. (...) Tetszik vagy sem, 
a műfaj szinte leküzdhetetlennek látszó defi- 
nídós akadályok ellenére intézményként 
működik."6 Genette az architextualitást ge
nerikus, valahová tartozást jelölő viszony
ként értelmezi. Tehát a műfajtól éppúgy nem 
lehet eltekinteni, mint a referendalitástól, és 
Angyalosi annak a prózapoétikai vitának a 
terméketlenségét hangsúlyozza az említett 
kérdésnek a központba állítása által, mely a 
"valóságábrázolás" és a korszerűnek kikiál
tott "szövegszerűség" küzdelmeként fogható 
föl. Ezzel nem a textualizmus és a posztmo
dem próza viszonyát tagadja, csupán azt a 
tévhitet szeretné eloszlatni, mely a változást 
a "jó-rossz" ellentétpár allegóriájaként értel
mezi.

Ugyancsak ingoványos talajra lép az, aki 
a lírai objektivitás kérdését tárgyalja. Babits 
korai költészete kapcsán Angyalosi rávilágít 
a két meghatározó líraelméleti munka ellent
mondásosságára és a lírai személytelenség 
örökös problémájára."Ki beszél a lírai műal
kotásban?" — olyan kérdés ez, melyet már 
számtalanszor feltettek, de ugyanakkor újra 
és újra választ kell keresnünk rá. Vizsgálódá
sainkat behatárolhatják a szubjektummal 
kapcsolatos diskurzusterek határainak ma
kacs állandósága. "A valaki beszél modelljét 
szemmel láthatóan nem rendíti meg sem az, 
ha kimutatjuk, hogy az adott műben nem 
egy, hanem több hangról van szó, sem pedig 
az, ha a diskurzus forrásaként semmiféle én- 
szerűséget nem tudunk megjelölni." Káté 
Hamburger szerint a lírát alapvetően más
képp olvassuk, mint a fikcionális-narratív 
vagy drámai textust, és ez a másság éppen 
abban áll, hogy a lírai szöveget csak mint egy 
szubjektumszemélyes megnyilatkozását va
gyunk képesek érzékelni. Hamburger a 
szubjektív-objektív oppozídót a fiktív — 
nem fiktív ellentétre cseréli, a lírát egyfajta 
kimondatlan realitáselvvel jellemezve. A lí
rai megnyilatkozás mindig reális, sosem fik
tív. Persze föltehetnők a kérdést, hogy mit is 
értünk reálison, de ezzel nem foglalkozik a 
szerző. Ehelyett Adomo Beszéd a lírai költé
szetről és a társadalomról című tanulmányát 
idézi, amely ugyancsak beleütközik a lírai 
szubjektum feloldásának problémájába, és 
nagyjából ugyanott húzza meg a határokat, 
ahol Hamburger. Ha a lírai alany teljesen 
ráhagyatkozik a nyelvre, ez még nem jelenti 
a felszámolódást. "Amikor az én elfeledi ma
gát a nyelvben, ugyanakkor totálisan jelen 
van"; ha ugyanis nem így lenne, akkor nem 
lírai műalkotással, hanem valamilyen eldo
logiasodott nyelvhasználattal lenne dol
gunk."

Végül Hugo Friedrich A modem líra struk
túrája közismert tanulmányát idézi, melyben 
a két kulcsszó a modem líra fejlődésére vo
natkozóan a realitásvesztés és a személyiség
vesztés. A reprezentatív erő elveszítése az én 
elveszítéséhez vezet. Paul de Man vitázik 
Friedrichhel, és a "szubjektum nélküli tudat" 
nyelvhasználatát hangsúlyozza. Angyalosi 
felteszi a kérdést, hogy Babits vajon melyik 
személytelenség-értelmezéshez áll köze
lebb? Nem inkább ez utóbbihoz, mely a Mal- 
larmé-Blanchot tradícióra vezethető vissza? 
A kérdést nem válaszolja meg, csak felteszi, 
és vázolja azokat az esetleg termékeny szem

pontokat, amelyeket egy ilyenfajta elemzés
sel érhetnénk el. Egyébként ez a befejezés 
jellemzi általában Angyalosi mindegyik ta
nulmányát. A kimerítően ismertetett első 
rész után röviden szólnánk a kötet többi fe
jezetéről is.

Az irodalomértelmezés önreflexiója részben 
néhány, számára fontos tanulmánykötetről 
szól, melyekben az irodalomról való beszéd 
reflexivitásáról elmélkedik a szerző. Nemes 
Nagy Ágnes Metszetek cím ű kötetéről, a 
Diptychon kötetről, mely Esterházy Péter Be
vezetés a szépirodalomba és Nádas Péter Emlék
iratok könyve című m űveinek elemzéseit 
tartalmazza, melyeknek kapcsán Angyalosi 
az egyes kritikák hangneméről, elméleti irá
nyultságáról is elgondolkodik, akárcsak a 
Strukturalizmus után dm ű tanulmánygyűj
temény bemutatásakor.

A kritika és az irodalomelmélet viszo
nyát konkrétan Ignotus kapcsán fejtegeti, il
letve Ignotus kritikusi szem élyiségéről 
értekezik, melyet egyrészt az ideológiai elfo
gadás, másrészt mindenféle ideológia elleni 
tiltakozás jellemzett.

Végül a kötet utolsó részében az utóbbi 
évtized néhány könyvéről írt recenzióit vá
logatta össze a szerző (Ottlik Géza: Buda, 
Esterházy Péter: Hrabal könyve, Nádas Péter: 
Játéktér, Bodor Ádám: Sinistra körzet, Petii 
György: Sár, Rákos Sándor: Zsuzsanna és a 
vének, Lázár Ervin: Csillagmajor, Závada Pál: 
fadviga párnája), melyben szintén, ahogy azt 
egyébként a fejezetcím is jelzi, az elmélet és 
a kritika relációjára kérdez rá, azaz a mi ma
rad az elméletből a kritikában ? probléma eleve
nedik meg.

Összességében elmondható, hogy a Kri
tikus határmezsgyént széleskörű elméleti mű
veltség, é rzékeny  irodalom érte lm ező i 
attitűd, világosan követhető okfejtés jellem
zi, mely továbbgondolásra alkalmas kérdé
sek sorát teszi fel az olvasónak. Mindezt 
élvezetessé teszi Angyalosi gördülékeny stí
lusa, a szövegek természetessége, melyet 
egy pillanatig sem jellemez a distanciára tö
rekvő, erőltetett "tudományosság", vagy a 
tudálékosság. A nnak ellenére, hogy a 
könyvből kiolvashatók azok az elméleti irá
nyultságok, melyek Angyalosi olvasói reto
rikáját m eghatározzák, a kö tet értékét 
növeli, hogy az értelmezés pluralitását soha
sem téveszti szem elől a szerző. Végül is a 
kötetben szereplő tanulmányok, Angyalosi 
Gergely szavaival élve, "azt nyújtják, ami 
szerintem a kritikaírás lényege: annak a be
fogadónak az adott szöveggel való egyszeri 
találkozását tükrözik, aki azonnali ítéletként 
— méghozzá publikus térben — próbálja 
megfogalmazni benyomásait a műről. Ezt a 
befogadó-típust pedig mindközönségesen 
kritikusnak nevezzük.”8 (Angyalosi Gergely 
Kritikus határmezsgyén, Csokonai Kiadó, Al
föld Könyvek sorozat, Debrecen, 1999.)

'Angyalosi Gergely: Kritikus határmezsgyén, 
Csokonai, Debrecen, 1999.

*U. o. p. 8.
3A műalkotás franciául oeuvre d'art; Genette 

egyetlen névelő beillesztésével megváltoztatja 
a kifejezés értelmét: Voeuvre de Vart így a művé
szet művét jelenti, azaz a működésben levő 
művészet képzetét asszociálja

4U. o. p. 58
5U. o. p. 58.
6U. o. p. 39.
7U. o. p. 29.
*U. o. a fülszövegben
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Kabaréról
Ha közeledik az újév, az emberek gyak

ran kérdezik egymástól (és főleg színházi 
alkalmazottaktól): tessék mondani, az idén 
lesz kabaré? Azok a nézők — egykori nézők 
—> akik valamiért évek óta elkerülik a szín
házat, egyszercsak érdeklődni kezdenek: mi
lyen műsor lesz szilveszterkor? Lesz min 
nevetni? Ugye lesz kabaré?

— Nem, kabaré már nem lesz — monda
nám az engem esetleg kérdezőnek —, valami 
vidám, szórakoztató műsor azonban lehetsé
ges, elkészül szilveszterre. De a kabaré már 
a múlté. Illetve...

De lássuk, mi is a kabaré? Szótári megfo
galmazása szerint korcsma vagy mulatóhely, 
ahol improvizált színpadon (vagy esetleg a 
nézők között) énekszámokat, bűvészmutat
ványokat mutatnak be. Nemegyszer jelene
tek előadására is sor kerül.

Az 1900-as évek elején Budapesten ren
geteg műsoros korcsma működött. Ezek a 
vacsorához m űsorral is szolgáló lokálok 
mégsem voltak kabarék. Ahhoz, hogy meg
értsük a kabaré lényegét, ha röviden is, el kell 
meséljem Önöknek a kabaré megjelenését, 
kialakulását, műfaji jellegzetességeit.

A magyar kabaré 1905-ben, Budapesten 
született meg a Bonboniére kávéházban. 
Kondor úr, a lokál bérlője, egykori színész, 
művészetpártoló férfiú volt, aki esténként 
m űsorral várta a vacsorázó közönséget. 
Hogy ezek a műsorok ne csak léhaságokkal 
szórakoztassák a tisztelt hölgy- és úrvendé
geket, Kondor úr igyekezett becsempészni 
két kupié és egy kardnyelés közé egy kis 
művészetet, irodalmat. Tette ezt meglehető
sen óvatosar — nehogy elrontsa ezzel az úri 
közönség étvágyát. írókat hívott meg estén
ként (minden este más és más írót), akik 
írásaikból olvastak fel a nem mindig tanulni 
és épülni vágyó vacsorázóknak. Egyik este a 
Magyar Estilap fiatal újságírója, Nagy Endre 
volt a meghívott.

Alighogy elkezdte a felolvasást, egy mo- 
noklis úr tüntetőén ásítani kezdett:

Oá... oá... oá....
Mire Nagy Endre zsebrevágta a kéziratát 

és előrejött a rivaldáig:
— Hát jó, elhagyom a szavalást! Ahelyett 

egy kis mesét mondok el a vadszamárról: 
"Élt egyszer egy uralkodó, akinek hatalmas 
állatgyűjteménye volt. Volt neki oroszlánja, 
tigrise, elefántja, mindenféle állatja volt neki. 
Szeretett is dicsekedni a kollekciójával. Egy 
alkalommal egyik látogató-barátja kissé fa
nyalogva megjegyezte:

— Szép, szép ez a sok állat, de hiányzik 
valami közülük.

— Mi hiányzik?
— A vadszamár — így a barát.
— Szentigaz. De honnan szerezhetek be 

én egy vadszamarat?— kérdezte szomorúan 
az uralkodó.

— Egyszerű. Végy egy szelíd szamarat, 
öltöztesd fel szmokingba, ültesd be a kabaréba 
egy hétkoronás helyre. Ott majd megvadul.

A közönség tapsolt. A monoklis próbált 
oázni megint, de lehurrogták:

— Aha! Ördít már megint a vadszamár."
(Nagy Endre: A kabaré regénye)
A siker fellelkesítette Kondor urat. Fel

kérte Nagy Endrét, jöjjön el másnap is,

mondja el a Vadszamár történetét. Majd egy 
pincér oázni fog ott, ahol szükséges.

Senki sem sejtette, talán legkevésbé maga 
Nagy Endre, hogy ezen az estén született meg 
a magyar kabaré. Az a kabaré, aminek leírásá
ra nincs mód, nem is szükséges, hiszen nagyon 
sokan ismertették a műfaj történetét.

Most nézzük meg: miben különbözik a ka
baré azoktól a bizonyos vidám szilveszteri, tar
kabarka, "Humorcsemege" stb. elnevezésű 
előadásoktól, amelyek bemutatására néha rá
szánja magát a színház — szilveszter estéjén?

A Kabaré egyik legfontosabb komponen
se: a Konferanszié. Aid tud rögtönözni, aki 
szellemes, akinek van humora, aki tud im
provizálni. És aki művelt. Idétlen vicceket 
elsüthet, de okosan, ízlésesen levezetni egy 
kabarét — rendkívül nehéz. Ugyanis a Kon
feranszié nem csak egyszerű műsorismerte
tő: állandóan kapcsolatban van a közön
séggel — aki a Kabaré másik fontos eleme. A 
Közönség, az aktív közönség, aki nem egy
szer durván, sértően próbálja ’humorával" 
zavarba hozni a Konferansziét, aki sértésre 
sértéssel nem válaszolhat. Csak iróniával, 
csak humorral, és főleg: nevettetve.

A Konferanszié a közönség "felett” kell 
hogy legyen. Mindenben. Ha nem, a Közön
ség, a kabaré-hecceket imádó, váró, mindig

kiprovokálni akaró Közönség — győz. És a 
Közönség kegyetlen: kifütyüli azt, aki "vesz
tes" marad. Nem beszélve arról, hogy a ka
baréra a Néző gyakran "készül" is. Kitalál 
replikákat, amelyeket felkiabál a Konferan
sziénak. Hogy az miként dobja vissza a szel
lem i labdá t?  Az so rsm eghatározó  a 
Konferanszié-színészre, az általa vezetett ka
baréra nézve.

De ne legyek igazságtalan a Közönséggel 
szemben. Ha a Konferanszié állja a feléje 
hajigáit durvaságot, hecc-provokáló, szelle
mes vagy szellemeskedő, provokatív és za- 
varbaejteni-szándékozó replikaözönt, és 
visszavág úgy, ahogy azt lelke mélyén a néző 
igényli, akkor a Közönség: tapsol. Mert a 
Közönség végül is nem győzni akar a kaba
réban, hanem szórakozni. Amihez a műfajon 
belül ő is hozzájárul — a maga módján.

Valami ősi színház a kabaré, amikor csak 
Színész és Néző áll szemben egymással. A 
néző, aki szórakozni vágyik, a Színész, aki 
nevettetni vagy siratni akar. (A Kabaréban 
nem akart soha a Konferanszié siratni — bár 
a jó kabaré előadott nemegyszer nagyon ko
moly műsorszámokat is, amolyan nem "he-
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herészős" célzattal.) Estéről estére szemben 
állt egymással a két nagy Ellenség-Barát, 
vagy Barát-Ellenség: a Közönség és a Konfe
ranszié.

A Közönség nem tudta soha előre, mit 
mond majd neki a Konferanszié, mi lesz az 
esti műsor? A Konferanszié sem sejtette, mi
vel próbálják megint zavarba hozni a közön
ség közt ülő önkéntes 'heccmesterek". Izgal
mas esték voltak: meglepetés mindig volt 
bőven: mindkét fél számára.

Kiállt konferálni Nagy Endre. Jóformán 
el sem kezdte mondanivalóját, máris valaki 
beleordított beszédébe:

— Hangosabban, hé!
—Ülj előbbre három koronával, hé — vá

laszolt kapásból, és mintha mi sem történt 
volna, folytatta konferanszát... Nyert. Né
hány percet, az újabb közbekiáltásig.

Harc volt ez a kabaré, izgalmas, derűs, de 
veszélyes harc. Ha unalmassá vált volna az 
előadás, a nézők elmaradnak — a kabaré 
megbukik. Anyagilag is. Akkoriban, tudjuk, 
nem szubvencionálta senki a kultúrintézmé
nyeket. Ma a bukás nem vérre megy. Még 
csak— sok esetben— zsebre sem. Néha sem
mire sem megy. A siker sem siker— gyakran. 
Mint ahogy, de hányszor! a té t semmi. Akár 
bukás, akár siker: az állóvíz állóvíz marad. 
Akkor létkérdés volt színész, konferanszié, 
író, kabaré vagy színházcsináló számára a 
Siker, a megélhetést jelentő Siker biztosítása. 
Nagy Endre bérházat és vagyont konferált 
össze magának (naponta 600 Koronát kere
sett, ellentétben újságírói fizetésével, amely 
60 Korona volt — havonta!)

Kegyetlen volt ez a harc a megmaradásért, 
a diadalért— a konkurencia nagyon e rős volt. 
A XIX. század elején rengeteg szórakozási le
hetőség közül választhatott a mulatni vágyó 
és a mutatásért fizető budapesti polgár.

Az Új Világ nevezetű lokálban 120 válo
gatott táncosnő táncolta a kánkánt — anya
szült meztelenül! Ekkor tündökölt az Ős 
Budavár mulatóban a világhírű Little-Tisch
— félméteres fadpőben. (Állítólag Chaplin a 
csavargó figurájának megkomponálásakor 
innen vette a dpő-ötletet — ki tudja azt ma 
már?)

Komédia nagyban és kicsiben címmel 
Szilágyi György leírja a XIX. század mulató
inak izgalmas és érdekes történetét. Hadd 
mutassuk be ennek a kornak ezt a kevésbé 
ismert arculatát.

Esténként a százarcú Fregoli kápráztatta 
el a közönséget, aki másodpercenként más
más jelmezben jelent meg a színpadon. Meg
érkezett Budapestre Psilander Waldemar, a 
világhírű moziszínész, és "interkontinentális 
tébolyt" váltott ki a nézőkből. Waldemart a 
Royal Orfeum szerződtette. Lóháton jött be 
a színpadra, és nőháton vitték ki a nők. Egy 
budapesti úriasszony szíven lőtte magát sze
relmi bánatában, mert rádöbbent, Psilander 
Waldemar elérhetetlen szám ára. Hiszen 
ahogy a sláger mondta volt:

"O, mert a Wi-WE-Waldemar 
éppen nem mai csirke már 
és se balga, se dőre, 
és csak készpénzért megy bizony 
a le-le-lepedőre..."
A csodálatos Sucdt is ekkor ünnepük, a 

nagy koplalóművészt. Gazdagra koplalta 
magát, naponta 5 kilót fogyott a nézők előtt. 
Mindezt ő maga bizonyította — saját készí
tésű mérlegére állva.

folytatás a 16. oldalon
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» » >  folytatás a 15. oldalról
Berobban a főváros m űvészi életébe 

Sylvester Schaffer, a gyönyörű férfi, aki part- 
nemőjével, Lilly von Krügerrel később világ
hírt táncolt, lovagolt, zsonglőrösködött ösz- 
sze magának. Teljes társulatával Budapestre 
érkezik Európa első kabaréja, a Berlini Chat 
Noir, a híres Fekete Macska!

Hosszas lenne felsorolni a műsorajánlatot, 
amiben válogathatott a szórakozni és műve
lődni akaró budapesti néző. És ne feledjük, 
visszatérve témánkhoz, a sok gyönyörű és 
meztelen táncosnő mellett a kabarék is, estéről 
estére, telt házakat vonzottak.

Nagy Endre kabaréja egyre híresebb lett: 
bon mot-jait idézik, a társaság estéről estére 
kíváncsian várta, mi lesz az a bizonyos szo
katlan, műsoron kívüli, amivel a Konferan
szié Nagy Endre meglepi őket. Egy alka
lommal példáid szenzációként pattant ki egy 
hír: X miniszter valami önmagára nézve 
kom prom ittálót követett el: sikkasztott, 
vagy valami hasonlót tett. (Akkor még meg
lepődtek az effélén.) Egész Budapest erről 
beszélt. A kabaré zsúfolásig megtelt: a nézők 
izgatott kíváncsisággal várták, hogyan kom
mentálja Nagy Endre az esetet.

Nagy Endre bejött a színre. Állt, nem 
szólt semmit. Állt és gondterhelten nézett 
maga elé. Mikor a csend már kibírhatatlan 
lett, széttárta karjait, s döbbent csodálkozást 
mímelve felsóhajtott:

— Nahát.
És kiment a színről — tapsorkántól kísér

ve.
Vagy: egy alkalommal a parlamentben 

kitört a botrány. Egymásnak estek a hona
tyák. Egyik képviselő, látva a nem éppen úri 
és országvezetőkhöz méltó magatartást, in- 
dignálódva kijelentette:

— Uraim, ami itt folyik, kész kabaré.
Nagy Endre aznap este műbotrányt ren

dezett a kabaré színpadán: a színészek szid
ták egymást, hajbakaptak, gorombáskodtak 
egymással. Mikor a veszekedés elérte csúcs
pontját, Nagy Endre felháborodva a színre 
lépett és rászólt a veszekedőkre:

— Uraim, ami itt folyik, az kész parla
ment.

Sikerrel, ahogy ma mondanánk, erkölcsi 
és anyagi sikerrel működött a kabaré. Köz
ben teltek az évek. Eldördült az a bizonyos 
revolverlövés Szarajevóban. Kitört a háború. 
A budapesti New York kávéház, amely ed
dig éjjel-nappal fogadta a művészeket és a 
művészetszeretőket, kénytelen volt bevezet
ni a zárórát. Reisz Gyula főpincér legna
gyobb ámulatára a kávéház éjjel kettőkor 
lehúzta a redőnyöket. E zord intézkedés 
annyira sértette a főurat, hogy visszavonult 
vidéki kúriájába.

Eltűnt a színről ő is, akinek elsőként ol
vasta fel verseit Ady és Heltai Jenő, aki első
nek o lvashatta  Bródy Sándor, M olnár 
Ferenc, Karinthy humoreszkjeit...

Befejezte művészi pályafutását az Afri
kából hozott majomember is, a nagysikerű 
Jákó. Egyik este többet ivott a kelleténél, 
idegrohamot kapott, letépte magáról a szőrt 
és ékes magyar nyelven kifakadt: Elég volt 
a boltból, aludni akarok...

Jack Jansont, a szerecsen boxbajnokot is 
kiütötte az, akitől nem szégyen kapni a ki
ütést: az utolsó menetben legyőzte őt a Halál.

Fregoli, az átváltozó-művész is eltűnt az 
artistavilág süllyesztőjében: a Feledésben, ő  
mégsem élt hiába: róla nevezték el a kifordít

----------------------HELIKON —

va is hordozható kabátot és a mennyezetre 
felhúzható ruhaszárítót.

Sylveszter Schafer, a gyönyörű férfi tra
gikusan végezte dicső pályafutását: öregsé
gére partnemőjét és munkatársát, Lilly von 
Krügert, feleségül vette.

Nagy Endre is visszavonult: fiatalon 
megcsinálta, öreg korában megírta a kabaré 
regényét.

A háború kitörésével megszűnt az a világ, 
amely annyi izgalmas szórakozási lehetőséget 
nyújtott a századelő budapesti lakosainak. 
Búcsúzzunk hát az orfeumoktól és a szexis 
Barrison lányoktól, búcsúzzunk Larré Katiká
tól (a Carré-drkusz igazgatójának lányától), 
"aki szép, mint senki más és Nümbergből jött 
lovon". Nem láthatjuk többé az izgalmas mo
zireklámokat sem. Egy kültelki mozis így hir
dette Victor Hugo "Nyomorultak" (Les 
Misérables) regényének filmváltozatát: 

Nyomorultak 
írta: Leo Misérables
Búcsúzzunk — illetve még csak annyit 

engedjen meg az olvasó, meséljem el, ho
gyan is történt az a bizonyos bikaviadal, 
amelyet élelmes vállalkozók Budapesten 
akartak meghonosítani.

1904 júniusában hirdették meg a nagy 
eseményt. Helyszín az Állatkert.

"...szépen indult minden. Nyolc óra körül 
a zenekar rázendített a Carmen Torreádor 
dalára, kitárult a kapu, bevonultak a mata
dorok, bandeillerók és torreádorok" (Szilá
gyi György: Komédia nagyban és kicsiben).

A kezdet — mint láthattuk — látványos 
volt, de mindjárt a bika viadal első perceiben 
beleszólt a bikaviadalba — a bika. Udvariat
lanul megsebezte a torreádort, az zavarában 
— szégyen a futás, de hasznos! — átugrott a 
kerítésen, hogy mentse meglyuggatott bőrét 
a további szurkálásoktól. A bika azonban, 
ahelyett, hogy dühödten fújva a porondon 
maradt volna és várja, amíg agyonszúrják, 
fogta magát és a torreádor után ő is átugrott 
az arénát bekerítő kerítésen... Hatalmas bot
rányba fulladt a spanyol műfaj — szégyen, 
nem szégyen, be kell valljuk, csúnyán meg
bukott a bikaviadal Magyarországon. Pedig 
a nézőkre panaszkodniuk nem lehetett a szó
rakoztatóipar jeleseinek. Mindenre volt "ve
vő” (nem tudok ellenállni a mesélhetnéknek, 
elmondom még Önöknek még az Élő ember 
megevése dm ű nagysikerű attrakciót, amit 
Zauertlig úr mutatott be sikerrel).

Zauertlig úr nem túl izgalmas bűvész

mutatványai után bejelentette műsorának fő 
szám át az Élő ember megevését nyílt színen. 
A nézőket elfogta a nemes borzongás: nem 
csoda, hiszen amit Zauertlig úr ígért, nem 
mindennapi: nyersen felfalni egy egész em
bert, ott a mutatványos sátorban, mindenki 
szeme láttára...

Zauertlig úr kiállt a színre és önként je
lentkezőt kért. Várt, várt egy darabig a neves 
bűvész, de mert nem jelentkezett önként sen
ki vacsoraalanynak, sajnálattal bejelentette: 
a fő műsorszám ezúttal elmarad...

Évekig szerepelt a sikerlistán az Élő em
ber megevése... Bármilyen hihetetlen, ezért 
az ócska trükkért sehol sem verték el Zauert
lig urat. (Úgy látszik, a nézők akkor is tole
ránsak voltak).

De térjünk vissza a kabaréhoz, aminek 
két alkotóeleme már megvan: a Konferan
szié és a Közönség. A harmadik elengedhe
tetlen feltétele a műfajnak: a témaválasztás, 
az aktualitás.

"A kabaré a múló nap krónikája, hírlap a 
színpadon, az eseménnyel hervad el, mint 
testvére, az újság" — fogalmazta meg a ka
baré lényegét Nagy Endre. Ugyancsak ő mu
tat rá: "a kabaré megfoghatatlanul széles 
népszerűségét nem ezeknek köszönhette 
(tréfáknak, commedia deli'arte nevű rögtön
zéseknek, paródiáknak, stb. — J.M.), hanem 
annak a csínytevő szellemnek, amellyel a 
politikába belekotnyeleskedett”. (Nagy E.: A  
kabaré regénye)

Bizony, nagyon könnyen elhatárolható a 
kabaré műfaja például a bohózattól. Amikor 
a kabarészámok lementek (ének, tánc, poli
tikai szatíra, stb, stb, stb). Nagy Endre kiállt 
a színre és bejelentette:

— Hölgyeim és Uraim, a kabarénak vége. 
Ami ez után következik: bohózat.

És következett a bohózat.
A történelem sem bánt fukar kézzel ezzel 

a műfajjal: vidám, de többnyire tragikus bo
hózatok után... A XX. század közepe táján 
vagyunk.

Áz 1960-as évek erdélyi magyar színját
szásában szerepet kaptak a vidám műsorok. 
De hát ezek a nevettető, szórakoztató műso
rok nem voltak kabarék (függetlenül attól, 
hogy műsorfüzet, plakát, színházi reklámok 
hogyan hirdették őket). Hogy miket játszot
tak az erdélyi magyar színházak dec. 31.-én 
— ebben az időszakban —, megtalálható a 
Kántor Lajos-Kötő József: Magyar Színház Er
délyben 1919—1992 c. kötetben (Kriterion, 
Bukarest 1994).

Miben különböztek ezek a szilveszteri 
előadások a kabarétól? Mindenekelőtt: ezek
nek a műsoroknak nem mindig volt Konfe- 
ransziéja. Ha mégis volt, Konferanszié sze
repe leszűkült műsorismertetésére, egy-két 
vicc bemondására, magánszám bemutatásá
ra. Bármilyen jól is végezte munkáját a kon
feráló színész, nem volt, nem lehetett az a 
bizonyos Konferanszié, amit a kabaré meg
követelt. Mert:

— nem improvizálhatott — (ne felejtsük 
a cenzúrát, az ideológiai vizionálásokat, 
amelyek megtiltották, hogy a jóváhagyott 
szövegen kívül más is elhangozzék a színpa
don)

— nem politizálhatott — márpedig enél- 
kül nem kabaré a kabaré

— nem folytathatott dialógust a közön
séggel — fentemlített okokon tűi: a színházi 
közönség nem volt hozzászokva (okkal), 
hogy felszóljon a színpadra. (A kabaré szín-
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X

helye a korcsmád), onnan, fehér asztal mellől 
könnyebb volt belebeszélni az előadó 
amúgy sem kötött szövegébe.)

— hiányzott továbbá ezekből a műsorok
ból a kabaré legfontosabb (és őt éltető) témá
ja is: a napi aktualitás. A társadalmi, poli
tikai, gazdasági élet furcsaságait kifigurázó 
görbetükörtartás tilos volt színpadjainkon 
(az annyi más "nem szabad" mellett).

Maradtak hát a kabaréból annak roncsai, 
nem túl jellemző elemei: az énekszámok és a 
prózai jelenetek (alapos cenzúrázás után en
gedve színre).

Az 1980-as évek közepe táján — a vélet
len úgy hozta — én is konferálhattam né
hány szilveszteri m űsort Kolozsváron. 
Akkortájt olvastam újra Nagy Endre köny
vét, A kabaré regényét. Megpróbáltam a mű
sorismertető szerepen túl a konferálásba 
belevinni valami politikumot. Valamint, ami 
több, mint az, hogy bemondom: következik 
X vagy Y.

A 80-as években szomorú, történelem ál
tal ránk kényszerített tény volt, hogy nem a 
saját, országos audio-vizuális hírforrásaink
ból tudtuk meg a világban történteket (hogy 
milyen semmitmondó, hazug műsorokat tá
lalt a propaganda-gépezet, arról most nem 
érdemes beszélni), hanem vagy a Szabad Eu
rópa Rádiót hallgatva, vagy a Kossuth Rá
diót figyelve követtük az eseményeket, 
amelyek, hittük, a mi sorsunkat is előbb- 
utóbb befolyásolják majd.

Nagy rádióhallgató volt minden erdélyi 
magyar (és nem magyar, tenném hozzá, de 
hát a románoknak nem volt Kossuth Rádió
juk, volt viszont nekik is Szabad Európájuk).

Ezek a rádióadások — a 80-as évek vége 
felé — bátran, nyíltan, őszintén beszéltek a 
román állampolgárok sorsáról. Sorsunkról. 
Bíráltak is, miközben mi, itt élők, hallgattunk 
és féltünk.

Nos — visszatérve konferálásomra —, 
egyik konferansziémban álltam a színpa
don, elkezdtem mondani, hogy "kedves né
zőink, következik egy érdekes jelenet"... és 
ekkor úgy tettem, mintha a kulisszák mögül 
megzavartak volna valamivel. Mintha vala
ki súgott volna nekem valamit — kintről, a 
kulisszák mögül.

Újra belekezdtem a "kedves nézőink, kö
vetkező műsorszámunk" stb. kezdetű szö
vegbe, de újra "megzavartak". Most már 
leálltam a "kedves nézőinkkel" és felhábo
rodva kiszóltam:

— Tessék befáradni ide, kérem. Itt tessék 
elmondani (szünetet tartottam). Onnan kint
ről könnyű... Itt benn tessék ugrálni.

Bizony, megértették a nézők (nem volt 
nehéz) azt, hogy "onnan kintről könnyű". 
Nagy sikerem volt, nem azért írom le, hogy 
dicsekedjem. Nem is az én sikerem volt: a 
közös sors, az "itt benn nem könnyű" megfo
galmazása váltotta ki a tapsot a nézőkből.

Most, hogy visszaemlékezem ezekre az 
esetekre, eszembe jut, ha ma, 2000-ben kelle
ne konferáljak, vajon bekonferálhatnám-e 
ugyanúgy a műsort:

— Ne ott kint tessék beszélni, tessék ide 
bejönni, itt élni... Mert onnan kintről könnyű.

Egy másik politikai "bírálatom”, mint kon
feransziénak (ne tessék aggódni, nem akarom 
én most hősnek beállítani magam, aki jaj de 
bátran kimondta a magáét) a következő volt:

Valamelyik szilveszteri műsorban az első 
rész szünetében felhúztak a zsinórpadlásra 
(egy hintában ültem). Aztán egy énekszám

után egyszercsak leeresztettek: kimásztam a 
hintából és ünnepélyesen kijelentettem:

— Fentről jövök (nevettek a nézők, "kap
csoltak"). Ott fent mindent összezavartak. (A 
nézők nevettek: de jó volt hallani, hogy ott 
fenn mindent elszúrtak.) Folytattam: Min
dent összekevertek: a plakátok összeragad
tak: A három a kislány összecsúszott a 
Kőszívű ember fiaival, Don Juan beleragadt 
a Víg özvegybe, stb. stb.

Es folytattam: mi minden "zavarodott" 
ott fenn össze.

Sikere volt ezeknek a poénkonek. Nem 
azért volt sikere, mert zseniális humor volt 
ez, dehogy. Csak adva volt a Közönség, aki 
a színpadról igazságot akart.

Akár művészi, akár emberi, akár politi
kai igazságot akart, nem pedig álproblémá
kat, ködösítést, hazug helyzetekben hazugul 
élő és mozgatott színészeket. Hogy ez a ki
mondott igazság milyen szánalmasan kevés 
volt a kimondásokra váró igazságokhoz ké
pest, arról a korszak tehet, amely, tudjuk, 
még csoda, hogy ennyit is elnézett.

Nyilvánvaló: 89 előtt nálunk nem lehetett 
kabaré. Pedig biztos került volna kabaré
igényt kielégíteni tudó konferanszié. Közön
ség, kabarét igénylő közönség is volt. A 
rendszer, amit bírálni lehetett (de nem volt

Heim András grafikái

szabad), szintén adva volt. Minden feltétel 
megvolt ahhoz, hogy színház és közönség 
összekacsinthasson egy kabaréban. De léte
zett a kemény cenzúra, ami ezt az összeka- 
csintást nem engedte.

Magyarországon a Kádár-rendszerben 
virágzott a kabaré. Adva volt Konferanszié, 
Közönség, Aktuális Téma (a Kádár-rend
szer) — és ami lényeges: volt ugyan cenzúra, 
de ez a cenzúra nagyon bölcsen (és nyilván
valóan nem felejtve 1956-ot) engedte a szó
kimondást — kabaré szinten.

Ezért is, de hányszor, nekünk, Erdélyben 
élő magyaroknak a szilveszteri műsoraink a 
Kosuth Rádióban elhangzó kabarék voltak. 
Mert ott elmondták, elmondhatták... az Iga
zat. Nevetve, nevettetve — de Igazat. Vagy 
legalábbis, amit mi, hallgatók, annak hit
tünk. És ez volt a fontos.

1989 után a Szólásszabadság robbant be 
az új, demokratikusan induló életformánk
ba. Annyi év hallgatást követően mindenki 
beszélhetett mindenről. A tabu témák ekkor 
az újságok címoldalára kerültek. A napi ak
tualitás iránti érdeklődés fantasztikus volt. 
Az emberek órákig álltak sorba a Szabadság

című napilapért, a napi aktualitásért, a ki
mondott, leírt szóért, gondolatért. Mert cso
dálatos volt olvasni azt, vagy arról olvasni, 
amiről évekig, évtizedekig hallgatni kellett.

A kimondható szó iránti lelkesedést ki 
kellett volna használnia a Színháznak. Vagy 
a kabarénak. Vagy a rádiókabarénak. Az em
berekben létezett egy elvárás a színház és a 
média felé, "eddig néztük pártműsoraitokat, 
a muszáj-produkdókat, olvastuk a muszáj- 
vezérdkkeket, közönyösen bámultuk a mu- 
száj-portrét, pártoltunk, tudtuk, nem szabad 
nektek beszélni, de most: tessék, hallgatunk 
titeket. Most kimondhatjátok, amiről eddig 
nem beszélhettetek."

Hát bizony, be kell vallanom: nem na
gyon volt mit kimondjunk. Emlékszem, 
egyik író ismerősömnél megjelent egy ma
gyarországi kiadóképviselet, amelyik fel
ajánlotta:

— Bármilyen elfekvő kéziratodat kiad
juk, ami a fiókban van. Regény, riport, napló, 
vers. Mindegy. író barátom hallgatott. A fi
ókjában ugyanis nem volt semmiféle elfekvő 
és jobb időket váró kézirat.

Persze, a színháztól nem várhatja és várja 
el senki, hogy azonnal reagáljon a napi poli
tikára. De a kabarétól ezt — és főleg ezt — 
elvárja a néző. Pláné, ha már szabad kabarét 
csinálni.

Nem írok én most az erdélyi magyar kaba
réról (89 után), vagy kabaré jellegű műsorok
ról. Ezek a műsorok mindig is mostoha- 
gyermekei voltak a színházaknak. 89 előtt és 
után is. A színházcsinálók valahogy lenézték, 
lelegyintették a műfajt, mint olcsó szórakozta
tó színházi megnyilvánulást (ami abban a pil
lanatban azzá is vált, amint így viszonyultak 
hozzá a műsorcsinálók).

Pedig a kabaré, a zenés, táncos, humoros 
műfaj az egyik legnehezebb műfaj. Bizonyítja 
ezt a sok elrontott "vidám műsor", melyek 
nem azért voltak gyengék, mert a műfaj gyen
ge, hanem azért voltak rosszak, mert rosszul 
csinálták — vagy csináltuk azokat.

Minden műfajnak megvannak a maga 
sajátos színpadra-állítási követelményei. A 
kabaré színpadi, művészi (látványigényes) 
tematikai követelményeit ritkán vették fi
gyelembe a műsorszerkesztők. (Vagy nem 
szántak rá elég pénzt: mert nem mindegy 
például a kabaréban, hogy 10 remek és csi
nos táncosnő táncol, vagy három műkedvelő 
táncosnő riszálja sovány — vagy kövér — 
fenekét.)

2000-et írunk. Lesz-e kabaré, kell-e kaba
ré a XXI. században, itt, Erdélyben?

Ismerősöm megkérdezte tőlem:
— Nem hallottál valami jó politikai vic

cet?
— Nem — válaszoltam.
És ez, azt hiszem, természetes. A politikai 

vicc a történelem során minden erőszakra 
épülő zsarnokságban a kisember, a becsa
pott, elnyomott kisember bosszúja volt a 
Rendszer ellen. Nyelvöltés, szurka-piszka. A 
kiszolgáltatottság védekezése— támadása a 
Hatalom ellen.

1989 után következett a Mindenki Min
dent Kimondhat korszak (aminek szomorú 
jellemzője: a kimondott, leírt szó teljes mér
tékű súlyelveszítése). Az újságcikkek má
zsás durvaságokat vágtak a Hatalom fejéhez 
(hogy ezeknek a kijelentéseknek volt igaz
ságtartalmuk vagy sem, az most nem érde
kes). Ebben a nagy  szódörgésben ,

» » » » » »
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cikk-ágyúzásban ugyan mit keresett volna a 
politikai humor a maga viszonylagos szelíd
ségével. Annál több teret és értelmet kapott a 
szatíra (persze felvállalva, hogy őt sem veszi 
senki komolyan).

A kabaré — érdekes vagy természetes 
m ódon— lépést tartott a korral. A színpadról 
elköltözött új helyére, a Televízióba.

A XXI. század kabaréja a TV kabaré. 
Ugyanis a TV az egyetlen fórum, amelyik 
azonnal képes reagálni az eseményekre. A 
délelőtti parlamenti gyűlés paródiáját már 
láthatjuk — nem egyszer — élvezhetjük Flo
rin Calinescu és csapata előadásában. Kabaré 
ez a javából, még akkor is, ha hiányzik egy 
lényeges kabaré-elem belőle: a dialógus a kö
zönséggel. De hát fontosabb az, hogy az idő
szerűség, az azonnali reagálás mindenre 
megvalósítható, hála a TV technikájának.

A Színház igazi kabaré-csinálásra — azt 
hiszem — képtelen már.

Kabaré vagy kabaré jellegű, úgynevezett 
irodalmi kávéház sem elképzelhető ma már. 
Itt Kolozsváron biztosan nem. Mert ugyan ki 
jönne el estéről estére (kimozdulva a meleg 
szoba és a TV kínálta kényelemből) ebbe a 
kávéházba meghallgatni X vagy Y színész
nőt, hogyan csúfolja ki azt, ami már megszü
letésekor esetleg önmaga paródiája: par
lamenti hecceket, műkedvelő politikusok 
mellébeszéléseit, inflációt stb.

Lesz-e kabaré a XXI. században? — kér
dezem, kérdezzük. Talán igen. Egy biztos, úgy 
már nem lehet kabarét csinálni, ahogy azt 
Nagy Endre korában tették. Jóllehet az akkori 
kabaré-figurák ma is élnek: a Hacsek-Sajó ket
tős, amelynek modernebb változata volt Ma
gyarországon a Jenő-Lujza páros ma, is sikerre 
viszi a műfajjal kísérletező, nosztalgiázó mű
sorszerkesztők alkotásait. A Konferanszié, az 
Aktualitás -  - mind elengedhetetlen résztve
vője a mai kabarénak. (Függetlenül annak új
fajta megjelenési formájától.)

A színházak — ha csak nem mondanak le 
teljesen az ún. "vidám szilveszteri hehehe, 
hihihi” műsorokról, meg kell találják ezeknek 
a szórakoztató műsoroknak az új, a mai néző 
számára is élvezhető formáját.

A kabaré sorsa kiszámíthatatlan. Hazánk
ban legalábbis. Nálunk nemegyszer ugyanaz 
a politikai vicc túlél rendszerváltást, napi idő
szerűséget stb. Nálunk a napi aktualitás — de 
sokszor! — örök aktualitást jelent.

1997-es kolozsvári kabaréból idézek — 
immár búcsúzóul — egy rövid passzust. A 
m ost köve tkezőket m in t K onferanszié 
mondtam el a műsorban:

"Mondják, hogy itt, Romániában, 89 után 
nem változott semmi. Hogy ez igaz vagy 
sem, döntsük el itt és most, együtt. Ismert 
tény, hogy egy politikai vicc csak abban a 
társadalomban nevettet, melyben megszüle
tett. Én most elmondok Önöknek egy politi
kai viccet, am it 1950-ben nagy sikerrel 
suttogtak Romániában. Ha Önök nevetnek 
ezen a viccen és tapsolnak is, akkor azt jelen
ti: nem változott itt semmi 89 után. Ha vi
szont Önök csendben maradnak a vicc után 
— akkor bekövetkezett a Nagy Változás. Te
hát mondom: Két barát beszélget 1950-ben:

— Tudod, milyen Románia belpolitikája?
— Nem.
— Olyan, mint a körhinta... Fenn a hin tá

sok forgatják, lenn pedig szédül a nép.
Köszönöm a nevetést. További jó szórako

zást kívánok!"

Megalakult
a "HELIKON — KEMÉNY JÁNOS ALAPÍTVÁNY"

Az első világháborút követő mozgalmas 
években mindinkább szükségessé vált egy, a 
romániai magyar írókat tömörítő egységes, 
de kötöttségeket nem jelentő tábor megalakí
tása, melynek összefogó jelszava az "erdélyi 
gondolat", a transzilvanizmus.

Az írói közösség tervének megvalósításá
ra a fiatal báró Kemény János vállalkozott, 
aki akkoriban örökölt erdőbirtokainak jelen
tős részét áldozta fel a romániai magyar iro
dalom támogatására. 1926 nyarán küldte el 
meghívóját huszonhét írónak és alapította 
meg a marosvécsi Helikont.

A helikoni munkaközösség a két világhá
ború között a hazai írók legszámottevőbb és 
legjelentősebb irodalmi csoportosulása volt. 
Megszűnésekor, 1944 őszén, 55-en vallották 
magukat helikonistáknak

Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadóvállalat, 
akárcsak az Erdélyi Helikon folyóirat, a vécsi 
íróközösség eszmei irányítása alatt műkö
dött mindvégig. Ebben a periódusban 166 
kötet jelent meg, zömében a helikonisták mű
vei. Ez a szellemi örökség képezi a kibonta
kozó modem erdélyi magyar irodalom kin
csestárát.

A 2000 tavaszán megalakult és törvé
nyesen bejegyzett HELIKON — KEMÉNY 
JANOS ALAPÍTVÁNY legfontosabb célki
tűzései között szerepel: Kemény János és a 
marosvécsi Helikonba tömörült írók szellemi 
örökségének megőrzése és széles körű ismer
tetése, műveik újrakiadása.

Az Alapítvány egy Emlékparkot szeretne 
létesíteni az 55 író számára. A tárgyi emlékek 
megőrzésére, Marosvécsen, egy Kemény Já
nos emlékházat szándékszik létrehozni.

Az alapító: Kemény János fia, Kemény 
Miklós és családja, a kuratórium tiszteletbeli 
elnöke Sütő András író, tagjai: Bogyó Leven
te elnök. Nagy Miklós Kund aleínök, Ada- 
movits Sándor titkár, Böjté Lidia, Kilyén Ilka, 
Lokodi Edit, Marosi Ildikó, Mészáros József, 
Spielmann Mihály tagok reményüket fejezik 
ki, hogy céljuk megvalósításában sokan áll
nak melléjük, elsősorban a helikonisták le
származottai, rokonok, szimpatizánsok, 
legyenek a világ bármely sarkában.

Akik a marosvécsi Helikon szellemi érté
keit becsülik, kérjük, legyenek az Alapítvány 
segítségére, hogy a céljaikhoz nélkülözhetet
len anyagi bázist létrehozhassuk.

A bemutatkozó összejövetelről és későb
bi tevékenységünkről a sajtó útján rend
szeresen tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Felajánlásokat a marosvásárhelyi Román 
Fejlesztési Bank (Banca Romána de Dezvol- 
tare Tg. Mure?)

belföldön lejben a:
25110099066069 számú bankszámlára,
valutában a:
251100296066069 számú számlára
fogadunk köszönettel.
"HELIKON — KEMÉNY JÁNOS 
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FARKAS WELLMANN ÉVA
Válasz a Donkihótnak
Ó, don ki? don ki? Hó, te —
Búsképű, balga volnál?
S lírád öledbe' volte-e?
Nem lettem én a formád,
Melybe a léted ontod 
(tartalmad bárha óvnád)
Nem lelsz még ily bolondot...
Na, hagyj aludni, kérlek!
Ne gyűjtsed már a pontot!
Dalod elég, ha méreg.
S mi döntésem kiállja,
Nincs arra földi mérleg,
Nem segít bús imája 
Versednek: s mi dagad, hát,
Isten tudja, ki mája...

Füledbe dugd a vattát,
Ha csendre vágyói, hisz lám 
Mindez nem ér fabatkát:
S hited lehetne iszlám —
Mégsem kell mást csinálnod,
Csak nyald lihegve visszám.

Nos, így vagy úgy kívánod? 
Szókincsed persze durva,
De válaszom kivárod:
Ó, lennék égi kurva,
Bár volnék: dísznövényzet 
Férjem kertjébe szúrva...
Ringathat bamba képzet 
S barátod, méla Sancho;
Kérésed már a négyzet:

Csordultig áll a kancsó,
És termeted csak ámít 
— mit nem takarhat poncho —
Fanyar, de mit se számít: 
Blattolnék életedben 
Még néhány állomásnyit;
Ma, jó, még lenne kedvem... 
Csak lennék holmi díva! 
Melletted volna hetven,

S te csak alternatíva.
Itt egy kosár, na vedd el;
És lenne est, de hívna
Hajnal, majd jönne reggel:
S te mászhatnál az ágyból 
Álmoddal és a heggel;
Férjem röhögne hátból:
Nézd csak, la Mancha seggel,
S feküdne vissza lábtól —
Hadd szóljon már a vekker — 
Míg bírnál szűk alommal,
S vívnál pogány sereggel,
Mint olykor szélmalommal 
Tudván nem jársz eszemben;
S nyomatnál dalt halommal —

Én Zippóddal kezemben 
Megállnák ablakomban;
Jó, hogy azért se szemben,
Fogjad la Mancha — koppan, 
Értsd gesztusként e választ. 
Csak ez, mi lángra lobban —
S itten ma donna választ
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Nem tudom, de az az érzésem, hogy az "átkos" kapitaliz

mus olyan prés, ami alatt igen sokat Idád magából az ember, 
aminek legbensőbb létéről fogalma sem volt.

A magyarságom mindig csak támaszom volt. Nem is vélet
len ám, hogy otthon, a lakásomban rengeteg a magyar, falusi 
tárgy. (Viszont egy szál reklámot se találni...) Düsseldorfban 
hamar kiderült, hogy egyik legkedvesebb, régi barátom már 
jó ideje ott élt. Majtényi Gábor doktor, akivel 14 évesen voltunk 
jó haverok. Rajta keresztül aztán annyi magyarbarátom, isme
rősöm lett, hogy magányra nem panaszkodhattam többé.

De nagy segítség volt Mónika is, aki — sok ismerős példa 
ellentéteként — mindig nagyon támogatta magyarságom, sőt! 
Ahogy akkoriban, kislányként még nem tudta elképzelni, 
hogy Magyarországra kerüljön, ma már bizony magyarnak 
érzi magát. Annak ellenére, hogy nem könnyű neki a nyelv, 
képes nekiállni Adyt, Móriczot, Krúdyt olvasni, baráti körben 
részt vesz a pergő magyar dumákban is, igaz későre járva 
hamarabb fárad "magyarul", mint németül. Rengeteget tud 
Magyarországról, igen jól érzi ott magát. Biztos vagyok benne, 
hogy a hosszú évek folyamán sokat "németesedtem", de leg
alább ennyit "magyarosodott" Mónika is. Ami eggyéválásunk 
valahol e két nyelv és kultúra mentén lett teljessé. Minek 
tudható be ez? Talán annak a megfoghatatlan, sokrétű aurá
nak, amit mi magyarok magunk körül hordozunk? Furcsa 
toleráns-intoleráns lényünknek? Izgató kelet-nyugatias ha
zánknak? Avagy csak azoknak a gyönyörű szép, szerető, sze
rethető domboknak ott? Ki tudja. Egy biztos, Mónika úgy érzi, 
élete második felében egyre közelebb kerül oda. De ezzel 
magam is így vagyok.

De sikereimet sem értem volna el nélküle. Végül is, ma, 
amikor jelentős posztom van egy hatalmas amerikai cégnél, s 
magyarként az egész világon dolgozom, tudom, hogy nélküle 
nem ment volna. Ápolta s támogotta magyarságom, ami vi
szont táptalaja mindennek, amit csinálok.

Egyik ilyen komoly elismerés a Bronz Oroszlán Díj, melyet 
1998-ban kaptam Cannes-ban. Ott minden évben rendeznek 
egy nagy, nemzetközi reklámfilm fesztivált, akkor a világszer
te benyújtott 400 pályázott film közül lett a filmem a 3. legjobb. 
Néhány é / múlva még többször kaptam itt is kitüntetéseket.

Milyen is ma Magyarország az én szememben?
Az a "pogány érzésem" van, hogy az egész szocialista 

összeomlásnak egyszerű anyagi okai voltak. Elfogyott a pénz. 
Valamiféle magasabb, morális, misztifikált okot nem érzek e 
mögött.

Amikor jó 10 év után először mentem vissza Magyaror
szágra, bizony csalódott voltam. Az én időmben bár pénzte
lenség volt, de mégis éjszakákon át Villonról beszélgethettünk. 
Manapság az emberek a megélhetés után rohanva, kifogyott 
szusszal elfelejtik a kultúrát. Autó, ház a cél. Hol vannak a 
remek színházi előadások, hol a jó beszélgetések utána? Ami 
még szomorúbb, hogy a rendszerváltás óta ez nem javult, sőt 
sokszor romlott. Igazán sehol sem fizetik meg a művészetet, 
de azért az mégiscsak rossz, hogy operaházi nagyságaink a 
Metropolitan-ban keresik megélhetésüket.

Persze ezzel nem akarom azt mondani, hogy a korábbi 
rendszer jó lett volna. Talán az a magyarázat, hogy még az 
újban sem új mindenki? Még nem mentek el azok a hatalma
sok, akiknek már régen el kellett volna menniük? No meg 
erősen érezni az amerikanizálódást is. Rengeteg a nyomtatott 
szemét, hogy fáj az ember szíve a papírért, fáért, rengeteg a 
borzalmas primitív film, s egyéb "kulturális termék". Ebben 
már elértük a világszínvonalat.

Nézz meg egy szüretet, figyeld az új bort, érését, és tudha
tod, évezredes hagyományok tanúja vagy, gondozója és egy
ben letéteményese is, hiszen rajtad múlik, hogy tovább 
tudod-e adni mindazt, ami a tiéd, amit az örök változás állan
dóságában jól megőriztél. Ha ezt tudod, akkor életed olyan 
szép lesz, mint az a balatoni táj, melyben arany a bor színe. 
Ennél alább adni nem érdemes!

R észletek  K örössy László: Pogány érzés c. írásából (1999.)
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STOCKHAUSEN — avagy 
a vízcsapból is ZENE folyik!

Alighanem Stockhausen az a 
20. századi zeneszerző, aki meg
szállottan hitt abban, hogy min
denből zenét lehet "kifacsarni". 
Valahogyan folyékony halmazál
lapotúnak képzelte a zenét, a- 
m ely m inden m ás anyagban 
m egtalálható. Néha légnem ű 
anyagként kezeli, amely kitölti az 
anyagok belső üres tereit, csak ki 
kell onnan szivattyúzni. Van rá 
eset művei között, amikor flui- 
dum nak hiszi a zenét, valami 
megfoghatatlan kozmoszt kitöltő 
anyagnak, hullámvibrációnak, 
amely varázsérintésre láthatóvá, 
hallhatóvá lesz. Meggyőződése, 
hogy a zene a legnagyobb hígítás
ban is megőrzi erejét, sőt meg sok
szorozza azt. A HYMNEN c. alko
tásában a világ himnuszait dol
gozza fel. Egyetlen dallamfosz
lány sem felismerhető benne, de a 
szerző szinte természetfölötti erő
vel em eli EGYETLEN HIM
NUSSZÁ művét: világünnep ze
nében.

Visszatérve a címre, nem vé
letlenül említettem vízcsapot. 
Nagyon is valós Stockhausen-él- 
ményemre alapoztam. 1974-ben 
Darmstadtban hallgattam a szer
ző elemzéseit saját, akkoriban ke
letkezett műveiről. Három nyel
ven — németül, franciául, ango
lul — m ondta el gondolatait, 
technikai bravúrjait, élményeit a 
népes nemzetközi hallgatóság
nak. Lenyűgöző magabiztosság 
sugárzott szavaiból, gesztusai
ból. Mágus volt, a szó igazi értej- 
mében. Es nagyon MEGGYŐZŐ! 
Hittünk neki. Elhittük, hogy az
zal a villával, amelly valahol O- 
laszországban spagettit evett, 
zenét tud varázsolni, s egy behe- 
mót nagy kerek fémlapból, ami 
persze kiváló m inőségű kínai 
TAM-TAM volt. Ő maga mutatta 
be az összes "hangszer" kelléket, 
amivel az a négy ember, aki a 
MIKROFONIE I-et megszólaltat
ta (Stockhausen hangzáskeverő
asztali produkciójával együtt és 
kiváló minőségű hangerősítő be
rendezés segítségével!). Volt ott 
mindenféle közönséges és nem 
közönséges tárgy. Úgy tűnt, bár
miféle tárggyal el lehet érni a ha
tást, ha... (!) Stockhausen magya
rázza el, hogy mit is akar a hang
zásfolyamattal. Belebeszéli a hall
gatóságba a zenét, zen éjéti Azt 
hiszem, IGEN! Jelenlétében ele
m entáris hatást tesz zenéje a 
rész tvevőkre . Nem  m erném  
m indahányukat HALLGATÓ
NAK nevezni, hiszen nagyon sok 
volt és van közöttük, áld nem a 
zenét figyeli, sokkal inkább a kö

rítést. Nemcsak a szavak hálójára 
összpontosít, de az effektusok, az 
újdonságok múzeumi ’dállításá- 
ra is. Stockhausentől sem idegen 
a LÁTVÁNYOSSÁG. Ars poeti
cájának talán leglényegesebb vo
nása a ZENE MAGAMUTO
GATÁSA. Innen ered a háromze- 
nekaros GRUPPEN színpadias 
d e s ig n -k a ra k te re  vagy  a 
HERBSTMUSIK koncert-panto- 
mimjának "faundélutáni" hangu
lata.

Nos, ez utóbbi művében több 
"tételen" át falusi életképek sora
koznak fel a koncertdobogón. 
Látható egy éppen készülőiéiben 
lévő hétvégi házikó (ketten kala
pácsolják ki rajta az ütőhangsze
res tétel zenéjét). Nagy halom 
száraz ág is "díszíti" a színpad 
balfelét (a négy "hangszeres" — 
köztük maga a szerző is buzgón 
tördelik — RITMUSRA! — az ág
darabokat). A búzacsépelést kö
vetően m egered  az eső (egy 
hatalmas zuhanyozó berendezés
ből ömlik a víz egy nő-basszusk- 
larinétesre és egy férfi mélyhe
gedűjátékosra, akik szabályosan 
bő rig  áznak  h an g szerü k k e l 
együtt). Végül minden helyrejön 
— ismét kisüt a nap. A zuhanyo
zó alatt mindkét hangszeres szó
lista  javában  já tsz ik , tehát: 
dehogy folyik víz, inkább csupa 
nagybetűs MUZSIKA...

Stockhausennek sikerült vala
mit elhitetnie a világgal: bármit 
megérintünk, abból valami isteni 
csoda folytán nagyszerű dolog 
lesz, az Ó esetében — term é
szetesen! — MUZSIKA, ZENE, 
KOZMIKUS ENERGIA. Azt hi
szem, igaza van!

A 20. század zenéjéből, m ű
vészetéből éppen ez a fantaszti
kus HIT veszett ki. Bár voltak 
TA N ÍTV Á N Y O D  A POSTO
LOK, sőt PRÓFÉTÁK is. Csak a 
MESSIÁSOK h ián y o z tak  El
apadt a m űvészet, a zene mes- 
siás-várása is. A világot hely
retolni jött Stockhausen. Ő m a
ga rendületlenül c/hivatás-tu- 
dattal nyúl a zenéhez, bámilyen 
anyagú legyen is az (konkrét 
zene zörejekkel, elektronikus 
zene színuszhangokkal vagy 
indián szerelmi dalok szövegé
re írt kétszemélyes (... egy férfi- 
egy nő) opera (INDIANERLIE
DER). Jelszava lehetne: A ZE
NÉBEN HINN I ANNYI, MINT 
A VILÁGBAN HINNI, M IN
DENBEN, AMI EZT A VILÁ
GOT BETÖLTI.

TERÉNYI EDE
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HELIKON

HOL-
Június 6. és 9. között Keszthelyen a Ma

gyar Írószövetség, a Berzsenyi Társaság, a Magyar 
Millenniumi Kormánybiztos Hivatalának támo
gatásával megrendezi a Magyar írók Millenni
umi világtalálkozóját.

2000. április 2-án volt negyvenéves a bécsi 
Bornemisza Társaság. Ebből az alkalomból 
Bécsben a budapesti Lutherania és a Wiener - 
Szász Kamaraszimfonikusok a Magyar Állami 
Operaház szólistáinak közreműködésével elő
adták J. S. Bach h-moll miséjét.

Máricus 29-én Budapesten elhunyt Ke
mény Klió operaénekesno.

Március 28-án Marosvásárhelyen meg
alakult a Helikon — Kemény János Alapítvány, 
melynek alapítója Kemény János fia, Kemény 
Miidós és családja. A kuratórium tiszteletbeli 
elnöke Sütő András.

*
Árpilis 18-án a Művészetek Szövetsége Ga

lériája Húsvéti ünnepek Erdélyben címmel ren
dezett kiállítást. A kiállítást megnyitotta Lívia 
Dragoi, a Kolozsvári Művészeti Múzeum igaz
gatója, ezt követte egy Ritoók János emlékmű- 
sor; a költőről megemlékezett Kántor Lajos, 
Boér Ferenc, a Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház művésze pedig Ritoók-verseket tolmá

csolt. Befejezésként fellépett a kolozsvári Ghe- 
orghe Dima Zeneakadémia vonósnégyese.

Május 2-án a budapesti CUSTOS-ZÖLD 
Könyvesboltban Szász László Egy szerencsés ke
let-európai. Székely János című kötetének bemu
tatójára került sor. A könyvet Láng Gusztáv 
mutatta be.

A  Kortárs 4-es számából kiemelendő Ko
lozsvári Papp László Válagova, valagova! című 
esszéje. A szambán jelen van még többek kö
zött Bogdán László (Hutera Béla utolsó utazása
— kisregény, I. rész), Csíki László (A túszejtő
— novella), Lászlóffy Aladár (Váci Tedeum — 
vers; Angyalosi Gergely Egy különös múzeum 
címmel ír Bogdán László Átiratok múzeuma 
című könyvéről.

A  Látó márciusi számában verset közöl 
Caius Licinius Calvustól (Kovács András Fe
renc műfordításai); verset olvashatunk továb
bá Bogdán Lászlótól, Fazakas Attilától, 
Karácsonyi Zsolttól és Sulyok Vincétől; Tófal
vi Zoltán Észak "Mikes Kelemenje" cím alatt 
beszélget Sulyok Vincével. Prózai írást tesz 
közzé Szakács István Péter (Használt álmok 
butikja) és Zsidó Ferenc (Jómagam és egyéb állat
fajták). A Fórumban Szilágyi Júlia Versenymű 
égő zongorára címmel elemzi Bodor Ádám Az 
ersek látogatása című regényét, Balázs Imre Jó
zsef pedig Karácsony Benő prózáját méltatja. 
A  Dokumentumban Fodor Ilona Kassák Lajos és 
a Mesteremberek című összeállítása. A Kis lírai 
antológiában Gömöri György ismerteti Cypri

an Norwid költészetét (TÖrténetfilozóüa és sze
mélyesség Nonvid műveiben) s közli a Költő né
hány versét

A  Székelyföld 3. számában verset olvasha
tunk Egyed Emesétől, Bogdán Lászlótól, Gál 
Attilától, Papp Attila Zsolttól és Diméiw Ár
pádtól. Prózai írást jegyez Lászlóffy Csaba 
(Futamok), Lőrincz György (Az elveszített szi
get) és Nagy Koppány Zsolt (Lungoj o drom 
anglamande). KeletNépe: Beke György A székely 
tanítónő; Varázsszem: Visky András A szeplőte
len filmművészet; a Ködoszlásban Szádeczky La
jos és Egyed Ákos történelm i tárgyú 
tanulmányai. A Műteremtésben Fekete Vince 
beszélget Vetró András szobrászművésszel.

A  Tiszatáj 4. száma közli Lövétei Lázár 
László néhány versét. A lapban Kelemen Zol
tán elemzi Kovács András Ferenc Sáltus Hun- 
garicus című könyvét (Keserűsó), Blénesi Éva 
pedig Soliloquium és nyitottság a párbeszédre 
cím alatt ír Cs. Gyímesi Eva Colloquium 
Transsylvanicum című kötetéről.

A  kecskeméti Forrás 4-es száma közli Má- 
rai Sándor A néma énekes című, eddig kiadat
lan írását. A száz éve született íróra Mészáros 
Tibor és Fried István emlékezik egy-egy esz- 
szével. A lapban olvasható továbbá Bogdán 
László Átiratok Múzeuma című versciklusa.

-MI

Messze-hívás
Rejtvényünkben Váci Mihály versének 

egyik szakaszát idézzük a vízszintes 2. és 
függőlegess 1. sorokban.

VÍZSZINTES: 15. Ismert Kosztolá- 
nyi-vers. 16. Válaszol. 17. Nem ez. 18. 
Nátrium és neon vegyjele. 20. Versso
rok sorvégi összecsengése. 21. H2O. 
22.Tlltó szó. 23. Tapéta

egynemű hangzói. 24. Könyv. 26. 
Földgáz. 27. Szilárd csapadék. 28. 
N agyvárad folyóvize (Sebes-...). 29. 
Magas, egyenes (pl. fa). 30. Kétjegyű 
mássalhangzó. 31. Nemzetközi szab
ványrendszer. 33. Zúz. 34. Rőt. 35. Svéd 
és egykori szovjetunióbeli autójel. 36. 
Sajtó. 38. Avas is ez. 39. Tüzet éleszt. 40. 
Indíték. 42. Kötőszó. 43. Régész "zsák
mány". 45. Berde Mária "szégyene". 46. 
A hét vezér egyike. 48. Neves kisbaconi 
írónk személyneve. 49. A francia kony
ha egyik remeke. 50. Egykori kínai d- 
nök. 51. ...a szőlőben, Lion Feucht- 
wanger regénye. 53. Rajt. 55. Parajd al
talajkincse. 57. Tóth Gabriella. 58. Ké
m iai elem. 60. A Liliomfi írójának 
személyneve. 61. Az elektromos fe
szültség egysége. 63. Mondd, ...érld..., 
József Attila verse. 64. Csekély mennyi
ségű ital. 66. Igekötő. 67. Dudva. 69. 
Besztercei autójel. 70. Fogoly asszony. 
71.... János, A vályúfaragó c. Forrás-kö
tet költője. 72. Üres klisé. 73. Nem sza
bad! 74. Kutat. 75. Határtalanul balga. 
76. Orosz repülőgéptípus. 78. Vatikáni, 
luxemburgi és svéd autójel. 79. Érzék
szerv. 80. Névelős gyümölcs. 82. Két

szó: dpészszerszám; férfinév. 84. El
hamvadó. 86. A Székelyföld le-..., Or
bán Balázs műve.

FÜGGŐLEGES: 2. Megfontolt. 3. 
Régi súlymérték. 4. Tünet része. 5. Zol
tán Aladár. 6. Hazai zenetudós, Bartók- 
kutató névbetűi. 7. Ezen "róák bűnét 
botokkal le" Petőfi nemesének. 8. Előke
lő társaság. 9. Tagadó szó. 10. K. L. 11. 
Hitegetés. 12. Jézus bethániai barátja. 
13. Székelyudvarhelyi író névbetűi. 14. 
... és dac, Ady Endre verse. 19. Ilyen 
korsó a krigli. 21. Vizesedény. 24. Kap
csolatok, barátságok. 25. Vívó-szer
szám. 26. Fal, frandául. 29. Egyetlen 
irányba sem. 30. Egyházi gyűlés. 32. 
Zenei rövidítés. 34. Úgy gondol. 35. Ér
zékszerv. 37. Korhadt fa. 38. Kórházi 
szalon. 39. Kétjegyű mássalhangzó. 41. 
Porcdán alapanyag. 43. Titkon figyel. 
44. Hajófar. 45. Falevelek "zenéje". 47. 
Fukar emberre mondják. 52. De. 54. 
Nagy magyar szimbolista költő. 56. 
Ketrec. 59. Finom cukrásztészta. 61. 
Mértéktelenül iszik. 62. Tóga egynemű 
hangzói. 64.... Zoltán, neves hazai folk
lorista (Válaszút szülötte). 65. Radon és 
kén vegyjele. 66. Kötőszó. 68. Nyomó
lemez, névdővd. 70. ...Cess, libériái te
lepülés (River). 71. Aurel Baranga 
"birkája". 74. Bőrápoló. 75. Sugárzás, 
közvetítés. 77. Ultrarövidhullám. 79. 
Oxigén és lantán vegyjele. 80. Neki van, 
románul. 81. Goa betűi. 83. Kiürített 
laktanya. 84. Erdős Gabriella. 85. Előd. 
86. Lekvár.

K. KOVÁCS ANDRÁS
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