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ULF LINDER

Nacionalista, 
vagy hazafi?
Van egy erdélyi barátom, a 80-as évek vé

gétől munkatársam, aki talán még ma sem 
tudja, hogy akkor őt titokban mindannyian 
Drakulának neveztük. Azt hiszem, ha ma el
mondanánk ezt neki, csak nevetne rajta, em
lékszem azonban, mennyire kikelt magából, 
amikor mit sem tudva Erdélyről s az ott la
kókról, románnak mondtuk őt. Barátságosan, 
de igen határozottan kijelentette, hogy bár 
valóban Romániából jön, ő mégsem román, 
hanem magyar. Hangsúlyából kiéreztük: 
azért nekünk is illene tudnunk egy s némely 
dolgokat Európa eme térségéről, a történe
lemről. Ma már jó szívvel mondhatom, mind
azt tudjuk, amit úgy általában Magyaror
szágról, és sajátosan a magyarokról tudni illik.

Egyszercsak barátom azt kérdi tőlem: Tu
dok-e más lófejzést arra a szóra, hogy "nacio
nalista"?! Láttam rajta, hogy valamin igen 
töpreng. Hiszen erdélyi magyarként, elköte
lezett humanistaként, s főként, mint aki a ma
gyar kisebbség jogaiért, kultúrájáért és 
önrendelkezéséért is harcol, aligha lehetne ta
lálóbb szóval illetni őt, mint ezzel: nacionalis
ta. Azt is tapasztalta viszont — s ebben igazat 
adtam neki —> hogy ennek a szónak, s még 
inkább a "nadonalizmus"-nak Svédország
ban egyértelműen negatív csengése van. Hal
latán véres háborúk, önkényuralmi rend
szerek jutnak eszünkbe, s ha barátomra csak 
a nacionalista szó illik, akkor ettől már csak 
egy lépés, hogy maholnap szélsőségesnek', 
sovinisztának, vagy ennél is rosszabbnak —

folytatás a 4. oldalon

•  Bogdán László:
Csáth Géza hajnalai

•  Vissza a Forrásokhoz 8 
interjú Láng Gusztávval

•  Bisztrai Ádám versei
•  Egyed Péter esszéje
•  SERÉNY MÚMIA

Szalay Lajos: Ne egyél a tudás fájáról

SZŐCS ISTVÁN
Ki volt Görgey Johann Artúr Waldemár?
"Még jó barátaim közül is sokan 
léprementek, lépjére annak a 
karrier-csináló bécs-európai iskolának, 
mely az igazi kulturális magyar elvévé 
Görgey nagyságának vallását tette."

A dy Endre
Mindég is ugratták a történészeket: nem 

hiába volt múzsája a történetírásnak, éppen- 
úgy, mint a táncnak vagy a költészetnek; a 
történetírás legjobb művelőinél is — művé
szet. Ez úgy értendő: csak művészet, nem 
tudomány. A főszerep benne a fantáziáé. Ko
molyan is kétségbevonták a tudományos 
történetírás lehetőségét: olyan, mint a tájkép
festés; igazi csak egy az egyben volna. És csak 
annyira lehet "a teljes igazságot" megírni a 
történelemről, amennyire életnagyságú tájké
pet lehetne festeni.

A szubjektivizmust korlátozandó kiala
kulnak kötelező álláspontok. A műveltség, 
egyáltalán a szolidság, azaz társadalmi elfo
gadhatóság ismérve lesz bizonyos álláspon
tok v itathatatlannak  tartott vallása. 
Történelmi katekizmus; kiskáté. így például: 
őseink északról leszivárgott vogulszerűség- 
ből váltak törökös-iránias-szlávos-németes 
frandáskodókká. Kun László tönkretette az 
országot. Hunyadi János szegény román ke
nézcsaládból származott; avagy gazdag ro
mán kisbirtokos családban jött fattyúként a 
világra. Dózsa György a szabadság gáncsta- 
lan lovagja. Mátyás királyt nem gyilkolták 
meg. Széchenyit sem gyilkolták meg. Teleki 
Pált se. A magyar történelemben soha senkit

» > > >  folytatás a 2., 3. oldalon
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Ki volt Görgey Johann Artur Waldemar?
» » >  folytatás az 1. oldalról
sem gyilkoltak meg. Magyarország ellen so
ha diverziót kívülről nem alkalmaztak. Min
den szerencsétlenségünk belső okokra 
vezethető vissza. Minden bajunk forrása mi 
magunk vagyunk, személy szerint azonban 
senki. Legfennebb — A KÖRÜLMÉNYEK.

Mindenekelőtt: "Görgey kiváló hazafi 
volt." És nagy-nagy hadvezér. Mintahogy 
kortársai közül azok is mind kiváló hadvezé
rek, nagy hazafiak, egyetemes hősök és láng
eszű politikusok voltak, akik azt állították 
róla, hogy gazember, áruló vagy tehetségte
len volt. Csakis a kortársai közül. Mert száz 
évvel később és legfőképpen a mi korunk
ban, aki Görgeyről rossz véleménnyel van, 
az "reakciós" vagy "szédelgő", ámokfutó, ko
molytalan, olyan, aki szónoki emelvényen 
állva is piszkálja az orrát. Sőt: a nemzet orrát. 
"Ez a véleménye csak őt minősíti." Kossuth 
Lajost vagy Vörösmartyt, Bem apót vagy 
Szemere Bertalant nem. Mindenki szent, sőt 
okos is; egymás ellenében is. Már aki fel van 
véve a — brancsba. És aki onnét kimaradt: 
az örök sötétségre vettetik.

Sajátságos, hogy a Görgey-vitáknak van 
egy olyan szimplifíkálási sarkköve, mint a 
finnugor nyelvrokonságnak. "Világosnál 
mást már Görgey sem tehetett!" "A finnugor 
nyelvrokonság ténye tagadhatatlan!"

És makacsul nem veszi tudomásul: nem 
Világosnál jött napfényre a probléma; az 
csak záróakkord volt! A nyelvrokonság té
nye pedig nem tartalmazza szükségszerűen 
a leszármazás vonalát és a hozzáfűződő mű
velődéstörténeti előítéleteket. Az, hogy van 
szegény unokahúgom, nem teszi kizárttá, 
hogy lehetett gazdag nagyapám.

Sok éve vallom, hogy a történelmet csak
is kriminológia és kriminalisztika segítségé
v e l lehet és szabad tanulm ányozni. Jó 
nehány évvel ezelőtt a Börtönújságnak érte
keztem arról, hogy aki nem olvas rend
szeresen  bűnügyi regényeket, sohasem  
értheti meg a történelmet. A múltat és a jelent 
sem.

Már idestova két éve megjelent Kéri Edit 
Ki volt Görgei? című kétkötetes munkája, 
megszerezni azonban csak most tudtam. Ez 
a könyv: "krimi". Méghozzá a legklassziku
sabb idegtépő módszerekkel megírt, izgal- 
masságában utolérhetetlen detekttvregény.

Kéri Editnek — főleg a Görgey-levdezé- 
sek alapján — feltűnik egyszer, hogy milyen 
óriási törés következett be a fiatal katonatisz
ti iskolás növendék életében — húsz éves 
korában. Mint gyermek és ifjú — "kedves"; 
jólelkű; családszerető; önzetlen; érzelmes és 
— gyenge egészségű. Mint felnőtt, mint öreg 
és aggastyán — kemény, rideg, cinikus, ma- 
lídózus, kérlelhetetlen, individualista, kibír
hatatlanul durva, virgonc, remek lovas; 
egyszóval félelmetes!

Ilyenfokú jellemváltozás lehetetlen! — 
mondja Kéri Edit. Ha megmaradna a jellem
vizsgálatnál, legyinthetnénk: nem olvasott 
Dosztojevszkijt, sem pszichodélikus rémre
gényeket. Csakhogy Kéri Edit már ezen kí
vül is szimatot fogott!

A jellem változás határvonalát az ifjú tisz
tinövendék betegeskedése rajzolja ki. Sú
lyos, évekig tartó májbaj, májkeményedés — 
valószínűleg májzsugorodás, ami, különö
sen akkoriban, halálos kór. És akkor jön 
Karlsbad (a történelem szentházasságában

Karlovy Vary nevet kapott). Gyógyvízkúra. 
Az addig sűrűn írt melankolikus levelek ki
maradnak egy fél évre — és következik a 
stílustörés. Kéri Edit grafológiai vizsgálato
kat is végeztet: a két korszak levelei nem 
azonos kézírásra vallanak.

Kéri befúrja magát a levéltárakba és — 
"befurakodik" — a Görgey családba is. 
Könnyen teheti, mert saját fia is Görgey le
származott. És sorra harap rá félelmetes 
apróságokra: mintegy szivarfüst halvány 
aromájára a lakatlan kastély termeiben; az 
istállóban elhullatott apró virágsziromra; 
egy olvasatlan ősi aktán zsíros ujjlenyoma
tokra.

Például: Görgey Artúr egyik útlevelében 
tévesen szerepel születési helye (Toporc he
lyett Görgő) — és egyre szaporodnak a ha
sonló bűnjelek: többízben tévesen adja meg 
saját életkorát, hol fiatalabbnak, hol idősebb
nek egy-két évvel. Sőt, £e fiz  ben római kato
likus vallásúnak vallja magát bizonyos 
adatfelvételnél, holott evangélikus volt. A 
leveleiben jellegzetes helyesírási hibák: 
többször is előfordul, hogy az s hang felett 
cseh ékezetet használ: s. Ami különösen 
szembeszökő "gyógyulása" után, hogy egy
szerre nagy gondot okoz neki a magyar 
nyelv. Noha általában németül levelez csa
ládjával, azelőtt is, de adatok vannak arról, 
hogy magyarul jól tud. (Öccse, István —"ma
gyar író".) Most pedig éveken át egyebet sem 
olvasunk tőle, mint panaszt, hogy mennyi 
kínlódásába telik a magyar nyelv tanulása. 
(Kortársai szerint soha jól nem tudott ma
gyarul, legalábbis szabadságharcos szerep
lése idején; aggkorára belejött.)

Kéri E lit ravasz, igazi detektívregényíró, 
lassan-lassan, de állandóan feszíti a húrt; 
mindég megérzi, mikor támadhat az olvasó
ban kétely, és bedob egy-egy újabb adalékot, 
azaz bűnjelt. Hogy Görgey mint fiatal csa
pattiszt, milyen arcátlanul, fenyegetően, sőt 
életveszélyesen bánik egy ízben parancsno
kával, amiért lefokozás járt volna, legalábbis, 
és megússza nyolc nap laktanyafogsággal, 
sőt már-már parancsnoka kér bocsánatot tő
le... így megy ez több száz nagy alakú olda
lon át.

Miután végigveszi a kortársak gyanak
vásait, sorra, rendre — például hírhedt, 
messziről feltűnő, rikító hard jelmezdt, bí
bor zubbony, csak egyik oldalán zsinórozva 
(mintha Salvador Dali festené!), és hasonló
an rikító ultramarin leplét, melyeknek a cél
ja, hogy messziről is megkülönböztethető 
legyen —, rejtélyes fejsérülését Komárom 
előtt, sok-sok még rejtélyesebb eltűnését a 
hard cselekmények során, és fdsorol száz
hatvanhat terhelő véleményt és adatot kor
társai feljegyzéseiből, Miss Marple a regény 
vége felé szerényen mosolyogva felmutat 
egy adatot: Görgey hetvennyolc éven át élet
járadékot húzott egy kis osztrák pénzinté
zettől, amelynek ügyintézését azonban a 
''legeslegmagasabb Körök" ellenőrizték; csak
hogy már— 1840-tól kezdve! Kilenc évvel az 
árulása előtt megkezdődik a folyósítás.

Kéri Edit bebizonyítja, hogy Görgey Ar
túr — váltott gyerek. Nem bölcsőjében cserél
ték ki, hanem gyógyvízkúrája alatt. Az igazi 
Artúr elhunyt májbajban, és helyette egy Jo
hann Blaha nevű prágai születésű ismeretlen 
személy tulajdonítja el iratait, kapcsolatait és 
a család hatszáz esztendős dicsőséges múlt

ját. Kéri Edit úgy nevezi, hogy: alvó kém. Akit 
jó előre — für alle Fälle — beépítettek egy 
magyar nemesi családba, kinek hozzátarto
zói jó vármegyei kapcsolatokkal bírnak, 
ugyanakkor bécsi körökben is járatosak, hi
szen egyik fivére a fővárosban pénzügyi 
tisztviselő. És akit, amikor eljött az ideje: 
felélesztettek!

Ez a feloldás természetesen tizenhatezer 
ellenvetést vet fel: mit szólt a család, az isme
rősök, és egyáltalán, abban a vüágban, mikor 
mindenki ismer mindenkit — hogyan válik 
ez kivitelezhetővé? Hogyan lehet ezt megetetni 
az illetőkkel?

Erről szól a két nagy alakú kötet anyagá
nak nagy része! A Görgey család, illetve Gör
gey Artúr családi és magánélete, szerelmi 
kapcsolatai, a család pénzügyd, a rengeteg 
zavaros tragédia vagy zűrös 'kibontakozás" 
hatalmas Augiász istálló! Könnyű volna 
Herkules módjára a kitisztíthatatlan szeme
tet elvitetni egy nagy folyammal. A törté
netkutató ezt nem teheti meg. Kéri Edit 
hozzálátott, és a keményen, vastagon lerako
dott guanót érzékeny, óvatos ujjakkal felfejti. 
Rétegeire. A történelmi panoráma, ami ki
bontakozik belőle — irathamisításokból, 
napló- és levélhamsiításokból, rejtett kap
csolatokból, legalább olyan méretű, mint a 
Feszty körkép: egy borzalmas, iszonyatosan 
nagy hálót ábrázol, amely a nemzet tudatát 
ejti foglyul.

(Szúrjam közbe: a szerző sehol sem ”ma- 
gyarkodik", a szom széd népek rovására 
sem, még a cseheket és osztrákokat is védi 
Görgey minősítéseivel szemben.) Egyáltalán 
sehol sem lelkendezik. Általában olyan 
szenvtelen, mint kutatásának tárgya; vagy 
Miss Marple.

Egy tízszer és hússzor ekkora ismertetés
ben sem lehetne előadni, hogyan bizonyítja 
állításait; főleg a Görgey család megetetése és 
beetetése vonatkozásában; feltétlenül végig 
kell olvasni, többször is, az egész anyagot. 
Kéri Edit egy filológus Dosztojevszkij, egy 
történész Conan Doyle; és Mauriac szel
lemi bátorságával kotorászik a viperafészek
ben.

Két ötletével, azaz javaslatával azonban 
nem tudok fenntartás nélkül egyetérteni. Az 
egyik az, hogy az a bizonyos Johann Blaha, 
akivd kicserélték Görgey Artúrt, nem akár
ki, nem egy strapa kém; hanem esetleg egy 
Habsburg-fattyú! Sok minden szól emellett: 
külseje, megjelenése, viselkedése, a "jó vér
vonalat" igazolhatná; indulatai, jakobinus

» » » » » »
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ízű kitörései "a magasabb körök" és a "test
vérgyilkos királyok" ellen a törvénytelen 
származás kisemmizettség-tudatából fakad
hattak, egyszóval az előéletével és a kulmi- 
nádóban való fellépésével nem volna baj. 
Mindez elképzelhető. Ami viszont felfogha
tatlan — nemcsak ebben a vonatkozásban, 
hanem minden másban is: az utóéleti Görgey 
nagy alakítása után még hatvanhat évet éti Ha 
Kéri Edit elfogadja azt a feltevést, hogy pél
dául Rudolf trónörököst is eltették láb alól, 
akkor feltétlenül magyarázatra szorulna: mi
ért hagyták őt életben ilyen kritikus össze
függések között? Számtalan alkalom lehetett 
volna arra, hogy vele végezzenek: egy "fel
gerjedt hazafi merénylete", példáid. Vagy — 
a "májbaj" kiújulása. Szóval, szerintem ennek 
a hosszú utóéletnek is kellett legyen egy tit
ka, ami mindenekelőtt íróilag magyarázatra 
vár. Az, hogy mire várt ő? És mire vártak — 
kapcsolatai? Ferenc Józseffel együtt hal 
meg... tíz évvel fiatalabb öcsikéjével?

A másik feltevése Kéri Editnek, amit én 
másképp magyaráznék: az életrajzíró öcs vi
selkedése. Nem is abban a vonatkozásban, 
hogy eltűrte, Artúr egy hosszú életen át 
"használta" az ő feleségét, hanem "adatközlő 
módszerei". Kéri Edit szerint Görgey István 
mindegyre becsempész, illetve kiemel olyan 
mozzanatokat, amelyek az értő olvasót figyel
meztethetik: nem arról van szó, amiről szó van\ 
Kéri szerint az életét végigrettegő — Világos 
után napok alatt megőszült — Görgey István 
titkos jelzéseket küld az utókornak Artúr va
lóságos kilétéről. Olyanformán hullat el ka
vicsokat, mint a mesehősök, hogy eltaláljon 
az, aki utána jön, a barlang legmélységesebb 
gödreibe.

Véleményem szerint ez az öcsnél nem 
szándékosság lehetett, hanem tudatalattijá
nak elszólásai; a rettegés kényszercselekvé
sei. önbüntetés jellegű balesetei a tudatnak; 
akárcsak magánál Artúrnál az említett elszó
lások: életkor, vallás, egyebek dolgában.

Végül hadd idézzem  Kéri könyvének  
utolsó kis fejezetét: "A Guyon levél Temesvár
ról. Úgy tudja a törénetírás, hogy végül is 
azért határozta el Görgey, hogy leteszi a fegy
vert, mert Guyon írt egy rövid, tragikus han
gú levelet a temesvári csata elvesztéséről 
Kossuthnak (?), aki azt elolvasta, és szó nél
kül elküldte Görgeynek."

Ezt a Guyon levelet senki soha nem látta,

nincs egyik levéltárban sem. Attól még létez
hetett. (Ámbár Guyon soha nem volt pesszi
mista. A branyiszkói csata előtt megírta előre: 
"A csatát... megnyertük." Utólag csak az órát 
írta bele.)

A Guyon levél-ügy azért sántít, mert neki 
ott Temesváron halálhíre kelt! Az: előbb ért 
Görgeyhez, mint az ő 'levele". Lehet, hogy 
azért is mondta, hogy ő írta meg a csata 
elvesztését — mert halottnak hitte, bármit 
ráfoghat. Guyon alól kilőtték a lovát, ott ma
radt fekve a csatamezőn, úgy döntött, meg
várja, míg jönnek a hullarablók; s jött is kettő. 
Mindkettőt lelőtte, egyiknek a lovára felpat
tant, a fehér (osztrák) köpenybe burkolózott, 
és osztrák jelszavakat kiabálva utat kért ma
gának, mintha futár, vagy siető főtiszt lenne 
— így vágtatott át a táboron — de órák múlva
— övéihez. Nem hiszem, hogy elkeseredett 
levelet írt Kossuthnak!

Hát valahogy így (ez az egész kötet köz
lésére vonatkozik) tette le a fegyvert, ilyen 
sok igazmondással, és népe szeretetével — a 
Görgey Artúrnak mondott személy, Világos 
és Szöllős között.

Magyarország rejtélyes, különc fővezére
— végül diktátora.

Szemere Bertalan írta egy vitacikkében, 
az utolsó minisztertanácsi üléssel kapcsolat
ban, mivel azt írták, hogy ő is aláírta a lemon
dást, a Kölnische Zeitung 1850. február 27-i 
számában:

"Forradalmunk története olyan, mint a 
földgolyó — melynek egyik fele állandóan sötét
ben van."

Az utószóban még kéri a szerző a 48-as 
kutatókat, segítsenek kikutatni a Hold sötét 
oldalát és Görgey titkait. Eddig azonban csak 
annyi történt, hogy kétségbevonták — azó szár
mazását! (Apja különben érszalacsi, anyja rá
kospalotai földmíves családból származik.)

Am az olvasó feltehet egy ellenkérdést: 
melyik forradalomnak nincs sötétben — a 
másik fele? Például 1956-nak? Például 1989- 
nek?

Kéri Edit: Ki volt Görgei? Egy kémtörté
net felfedezése... Kutatás meglepetésekkel. 
I. II. Budapest, 1996. Karácsony. Lektorálta: 
Dr. Borús József hadtörténész őrnagy, kan
didátus. Kiadó: Dénes József. Kanada és 
Magyarország. A kiadást anyagilag támo
gatta: v. Bánkú ty Géza, USA.
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B ISZTR A IÁ D Á M
Kolumbusz ünnepén
vacsora 
gerbera 
nagyrédei bor

lenézel minket
no nem szemdy szerint
Európát
mily rátarti ország ez
kis folt a mappán
megújult tyúkpörök rázzák meg
nem érted Héráért
Széchenyit
nem üldözött senki
a jobb falat
lehetőség
mi ültetett akkor hajóra 
kenyered ma is 
e kicsinylett magyar 
lányodnak minden szót 
le kell fordítani
fehér fogacskájú nevetés buggyan rá 
az is angolul 
ti már nem
mi vagyunk a rézbőrúek 
nem lépünk le
nem ünnepeljük Kolumbuszt
Vorosilovct
Szulejmánt
sprinterek
feszít a gőz halálig
lábunkon vasgolyó
láthatatlan lánc

Utódlás
Nem várják meg halálodat 
az osztozást előbb kezdik 
de hallod még haragjukat 
kést látsz náluk ravasz fegyvert
mint álmodban felugomál 
visszakérni tiszta köntöst 
csont ujjadra köves gyűrűt

már nem tudod mit is tesznek 
városod hogy új nevet kap 
félig kormos templomaid 
minden írást átmeszelnek
mikor a te borod isszák 
magas tűznél részegednek 
énekedet énekelve
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I

Nacionalista, 
vagy hazafi?

» > »  folytatás az 1. oldalról

nácinak mondják őt. Értettem hát gondját, 
értettem kérdését.

Valójában ekkor tettem fel magamnak is 
a kérdést: mi a nacionalizmus? Sejtettem, 
hogy nem lesz könnyű a válaszadás, főleg, 
miután hallottam, hogy az e kérdéssel foglal
kozó tudományos kutatás sem tudott kielé
gítő  m eghatározást adni a fogalom ra. 
Kezem- be került viszont egy mű, amely épp 
ezzel a témával foglalkozik, s amelyet mele
gen ajánlhatok mindenkinek: a norvég Öyv- 
ind Osterud professzor Mi a nacionalizmus 
című kiváló könyve ez, mely mélyrehatóan 
elemzi, behatóan vizsgálja a fogalmat, és 
könnyen áttekinthető, olvasmányos formá
ban tálalja az olvasónak. Österud szerint a 
nacionalizmus egyrészt csak egy szónokias 
kifejezés, amellyel talán törődni sem érdemes, 
másrészt viszont egy olyan jelenség, amellyel 
foglalkozni érdemes, és foglalkozni kell.

írásomnak nem az a célja, hogy tudo
mányos meghatározást adjon a nacionaliz
musról, sokkal inkább az, hogy az olvasó 
megértse a fogalom mögött rejtőző jelensé
get, s hogy megértse, miért értelmezzük 
más-másképpen azt. Röviden úgy is fogal
mazhatnék, hogy a nacionalizmus nem más, 
mint egy közösség önazonosságának kifeje
zője, mely önazonosság egyben függetlensé
get is feltételez. Közösség alatt itt nemzetet 
értünk, melyet tévedés volna összekeverni a 
nemzetközi jog és diplomácia által elismert, 
formálisan önálló politikai egység, az állam 
vagy ország fogalmával. Nemzeten egy kö
zös kulturális ismertetőjegyekkel rendelke
ző népcsoportot értünk, s e közösség léte 
államhatároktól független.

Azt nemigen tudhatom, hogy a magya
rok úgy általában miként viszonyulnak a na
cionalizmushoz. Lehetségesnek tartom vi
szont, hogy a kisebbségi magyaroknak talán 
egészen más a felfogásuk róla, mint azok
nak, akik Magyarország határain belül él
nek. De hát miért is ne lenne így, amikor — 
s ezt látni fogjuk— maga Svédország és Nor
végia is egymástól egészen eltérő módon 
értelmezi azt. -

Említettem már, hogy Svédországban 
mereven elutasítják a nacionalizmust, s a 
rasszizmussal vagy a szélsőjobboldalisággal 
társítják azt. Hogy miért van ez így, most erre 
kívánok rámutatni. Amikor a századforduló 
táján a svéd politikai viták középpontjába a 
demokrácia került, a jobboldaliság vagy bal- 
oldaliság mércéje a demokráciához való vi
szonyulás lett. Míg a liberálisok az általános 
választójog és a parlamentarizmus mellett 
érveltek, a konzervtívok a korlátozott vá
lasztójog és egy megosztott királyi hatalom 
hívei maradtak. A vitázó felek a nemzeti 
jelképek fölött is összecsaptak; a konzervatív 
erők a zászlóban és a királyban látták meg
testesülni a nemzetet, míg a baloldal egyre 
negatívabban kezdett tekinteni rájuk. Ha
sonló sorsra jutott a nemzeti romantika, 
egyáltalán minden nemzeti érték is, amelyet 
a konzervatívok képviseltek, s mert ők, a 
politikai ellenfelek képviselték ezeket, a bal
oldal szemében mindezek az ellenfél eszköz
tárához sorolódtak. Ekkor lett minden, ami
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nemzeti— nacionalista, egyben konzervatív, 
negatív és ellenséges is.

A baloldal győzött, a demokrácia diadal
maskodott. A konzervatívok alul maradtak, 
s velük együtt sodródott a vesztesek oldalá
ra a nacionalizmus és ennek minden jelképe 
is. Svédországban egyeduralomra jutott a 
szociáldemokrácia, mégpedig ennek egy 
erősen nemzetközi jellegű válfaja, s mindez 
főleg ideológiai téren jelentkezett. De hama
rosan felszínre került egy sokkal földköze- 
libb, materiálisabb kérdés, m ely újabb 
politikai csatát eredményezett — a munká
sok harcát a tőke ellen. Ebben a harcban 
viszont már kevés jelentősége volt az ideoló
giának; a gazdaságilag hasonló helyzetben 
lév ő k  g a zd aságp o litik a i kérdésekben  
ugyanazon oldalra álltak. Kézenfekvő lett 
volna, hogy a nép érdekeiért síkra szállók a 
népi-nemzeti jelképek alatt gyülekezzenek, 
s a nacionalizmus újból "szobatiszta" legyen, 
de a vörös zászlók erősebbnek bizonyultak a 
nemzeti kék-sárga színeknél. A nemzetközi 
elkötelezettségű — s ekkor épp a leszerelés 
jelszavát zászlójára festő — szociáldemokrá
cia a másként vélekedők megbélyegzésére a 
már bemocskolt "nacionalista" jelzőt aggatta, 
s híveit jobboldali mumusokkal riogatta. A 
szociáldemokrácia nemzetközisége odáig 
ment, hogy a nemzeti érdekeket nyíltan hát
térbe szorította. Példa erre Aland kérdése, 
melyben a döntéshozatalt — az Slandiak til
takozása ellenére, s fittyet hányva az ország 
védelmi érdekeire is — Svédország a Nem
zetek Szövetségére bízta.

1814 óta Svédország nem viselt háborút, 
s erre a svédek méltán lehetnek büszkék. Az 
országot elkerülte a két világháború is, la
kosságát nem tette próbára nélkülözés, ide
gen megszállás. Következésképpen a svédek
— szomszédaiktól eltérően — nem tapasz
talhatták meg a kölső fenyegetettség szülte 
közösség és összefogás érzését sem. Ezért 
van az, hogy a nemzeti zászló köré sereglés
nek és egybeforrásnak itt más íze van, mint 
Európa többi részén.

A nemzetiesség, avagy nacionalizmus fo
galmának általános lejáratásáért és bemocs- 
kolásáért vitathatatlanul Németország nád  
kormányzatát terheli a legnagyobb felelős
ség. Ennek csak következménye az, hogy a 
háborút követő időkben általában minden, 
ami a "nemzeti" jelzőt viselte, könnyen meg
kapta a nád bélyegzőt. És manapság még 
mindig ezzel az örökséggel élünk, s a már 
beidegződött vélekedést csak erősíti az, ami
kor az újnádk és bőrfejűek éppen nemzeti 
jelképeinket tűzik mellükre és magukat 
nemzetieknek mondják. A tőlük való félelem 
újabb nacionalizm us-ellensséget szül és 
olyan abszurd helyzeteket teremt, mint pél
dául amikor egy évzáró ünnepségen az isko
la rektora megtagadva egy százéves ha
gyományt, megtiltja a nemzeti zászló felvo
nását. Talán ideje lenne egyszer s minden
korra visszaszereznünk nemzeti jelképe
inket, és a nemzeti érzést is meghagyni ott, 
ahol helye van — a népiélekben.

Norvégiában — eltérően Svédországtól
— a nadonalizmus pozitív fogalom, amely
hez a szabadság, az önállóság és a demokra
tizálódás fogalmai társulnak. Ez utóbbiak 
mintegy feltételei voltak a Svédországtól va
ló függetlenedésnek, s e feltételek nemzeti 
alapon teremtődtek meg (köztudott, hogy 
1814-től 1905-ig Norvégia perszonálunió ré

vén Svédországgal egy volt).
Az önállósodásért a baloldal küzdött, s a 

baloldal volt a nemzeti elkötelezettségű, míg 
a svéd intézményekhez hű jobboldal nem
zetellenes lett. A baloldal azt hangsúlyozta, 
hogy a nadonalizmus az unió feloszlatásá
ért, a parlamentarizmusért és a politikai de
m okratizálódásért folytatott küzdelem  
része, s mindezek együvé tartoznak. Miután 
pedig a baloldal győzött és Norvégia önálló 
lett, a nacionalizmust olyan megbecsülés 
övezte, hogy minden igaz norvég ember —  
beleértve a konzervatívokat is — magát 
büszkén vallotta nadonalistának.

A második világháborúban Norvégiát 
megszállta a nád Németország, s a norvég 
lakosságot egyesítő és összegyűjtő erőt az 
ellenállási mozgalom éppen a nemzeti jelké
pekben találta meg. A hábororú után aztán 
mindenki nyíltan, szinte tüntetőén juttatta 
kifejezésre nemzeti érzésdt, s május 17-ét, 
Norvégia nemzeti napját m indig kitörő 
örömmel ünnepük, s büszkeséggel emlékez
nek üyenkor az önállóságra s az ellenállási 
mozgalomra is.

Manapság a nadonalizmus kérdése fő
ként az Európai Közösséghez való csatlako
zás poütikai vitáiban jelentkezett újra. Mind 
Svédországban, mind Norvégiában heves 
bírálat érte azokat, akik a polgárok nemzeti 
érzéseire rájásztva a nemzeti értékek képvi
seletét szónoki ütőkártyaként használták. 
De ebben a bírálatban is különbség mutatko
zott. Svédországban úgy vélték, hogy a csat
lakozást ellenzők a nadonalizmus "primitív" 
érzését korbácsolták fel, míg Norvégiában 
azt bírálták, hogy a szócsatákban a nemzeti 
értékeket hordószónoki szintre süllyesztet
ték.

Befejezésként hangsúlyozni szeretném, 
hogy a norvégek nem osztatlanul pozitívak 
a nadonalizmus megítélésében, ahogyan a 
svédek sem viszonyulnak mind negatív mó
don hozzá. A két nép hozzáállásának bemuta
tásakor azért általánosítottam és nagyítottam fel 
a különbségeket, hogy jobban érthetővé váljék, 
miért viszonyul más-másképpen a két ország a 
nadonalizmus fogalmához.

Mielőtt választ kerestem volna magyar 
barátom kérdésére — van-e más svéd kifeje
zés arra a szóra, hogy nadonalista —, először 
megfogalmazódott bennem: én biztos va
gyok abban, hogy barátom tökéletesen tisz
tában van a szó igazi tartalmával, ő  csupán 
egy olyan kifejezést keres, amelynek szá
munkra, itt Svédországban élők számára is 
pozitív csengése lehetne, s nem okozna fo
galmi zavart. Egy rövid gondolkodás után 
ez a szó jutott eszembe: "patrióta", avagy: 
"hazafi".

Tovább töprengtem: vajon a nadonaüsta 
és a hazafi ugyanazt jelenti-e? Nem, de ha
sonló kifejezések, amelyek között a különb
séget talán kevesen érzékelik. Hiszen egy  
nadonalista is lehet patrióta, és egy hazafi is 
lehet nadonalista. A különbség valójbáan az, 
hogy a hazafi hazáját dicsőíti, míg a nadona
lista annak népét. És akkor mért épp a hazafi 
legyen a helyes szó? Egyszerűen azért, mert 
a hazafi szóhoz jó értelmű társítások fűződ
nek, s mert talán mindenki látta, müyen jó 
patrióta tud lenni John Wayne vagy d in t  
Eastwood egyaránt.

AZ ÚJ KÉVE (svédországi magyar kiad
vány) VI. évfolyam  2., 1998. április-m ájusi szá
mából.
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BOGDÁN LÁSZLÓ 

ÁTIRATOK MÚZEUMA

Csáth Géza hajnalai
—  kitépett naplólapok —

"Hegedűre alkuszom. Mintegy biztosítani 
szeretném magam, hogy a normális, tűrhető élet
ből nem zökkenek ki. S valóban átkozott betegsé
gem a biztosíték reá, hogy csakugyan nem lehet 
szó egy igazi hadiéletről. Vagy ha igen, úgy né
hány napig csupán. Mert az abstipáció és a nagy 
izomfáradtság által involvált nagyobbított dózi
sok hamarosan létrehozzák a kumulációt..."

"Fokozottan érzem és látom Isten létét [...] a 
nagy mindenségben csupán egyetlen lényt keres
tem, amelynek minden egyéb csak részlete, atom
ja..."

"Szívattakok: ritkábbak,mindössze két-három 
fordult elő, s ezeknél is a körülmények valószínűvé 
teszik, hogy részben a nikotin, részben pedig gyors 
és mohó étkezések szerepeltek. Bizonyíték, hogy a 
vomitus után rendesen rögtöni eufória állt be."

Csáth Géza: Háborús napló

I.
A buja Olga álmában éldeleg, 
combja közt keze, paplanát lerúgja, 
jézusfehér hasán feltündököl 
az ondórózsa sárga negatívja.
Másik kezével sokáig keresgél, 
ébred, fordul Csáth, nyögve beléhatol, 
puhába, síkosba, mélybe téved, 
hátha fölleli nyomát valahol.
Künn a lombot már őszi szél cibálja, 
kezdődik a levelek haláltánca, 
és arra gondol, hogyha nem lesz vége 
—  hárfácskáját pengetve zsibbadásig, 
kéjtől űzötten is morfinra vágyik —> 
s nem érnek el a hajnali misére.

II.
"Ma tükör előtt akarlak szeretni!"
Csáth arca komor, Olga ruháját 
letépi, máris melle közt feje, 
lesi kettősük megduplázott mását.
A napi adag késhet. Tapasztalta, 
a coitus kitolhatja a határt.
Hős kamikadze. Dákója mered 
s máris eltűnik az ót váró, kitárt 
combok között. Remeg ölében a lány.
Földre ül, töpreng, felgyorsul, talány, 
hogy ezt a pózt 6 soha meg nem unja, 
hogy a tükörnek háttal lihegő, 
őt szakadékba rántó szerető 
mire gondolhat? Soha meg nem tudja.

III.
"Ma mint a kutyák, hátulról akarlak!"
Csáth durván röhög. Olga elpirul. 
Bíborvörösre válik fehér teste, 
miközben vadul, lankadatlanul 
viszonozza Csáth döföléseit, 
négy lábra állva a tükör előtt, 
bíborszelence satujába zárva 
a morfinról képzelgő szeretőt, 
akinek keze, fáradt magyar vándor,

menekülve napi adagjától, 
kitáruló testén el-eltéved.
Künn zápor neszez. Nézi torz képmását 
el-eltakaiö, sikongató társát, 
míg a tükörből kitekint a végzet.

IV.
Ma végre úgy lesz, ahogy 6 akarja, 
huppan az ágyra Olga meztelen, 
combjait tárja, fehér legyezőként, 
s közéjük rántja Csáthot esztelen.
»Kinyílt, mint egy könyv. Most lapozhatom.« 
Csáth megfeszül. Künn vonat zakatol. 
Odaadása mindig felvidítja.
"Még! Még!" —  nyögdécsel Olga, és 6 a toll. 
Az üres papírlapokra írni kell, 
minden mozdulatára megfelel, 
kéjbe rángva ismétli, egyre fújja:
"Az enyém lettél. Teljesen enyém."
Dobálja magát, vinnyog s könnyedén 
mozog Csáth annuszában gyűrűsujja.

V.
"Ma enyém leszel. Újra az enyém!"
— térdel Csáth elé, nadrágját gombolva 
s kézbe véve azt, ami az övé, 
vöröslő arccal a reszkető Olga.
Csáth napi adagjáról képzeleg, 
zavarja, hogy nem látja, csupán érzi 
.— Thanatosz jön, felmagasodik, int —> 
amint# munkáját# sikerrel bevégzi.
Nem is láthatja, előrehajol, 
távoli mezőn bolyong valahol, 
vad hajzuhatag örvénylik, takarja, 
és feje mellett felrobban a nap, 
lehet, nem is kell egy újabb adag, 
de mégis milyen, milyen most az arca?

VI.
"Moziba viszlek —  dönti el Csáth —, 
bugyit ne húzzál, régen tervezem, 
ha megunom majd Zoro küzdelmeit, 
eltévedhet majd combod közt kezem."
Olga mosolyog. Fehér ruhájában 
nevető bakfis. Mint egy szűz, olyan.
Setét páholy mélyén Csáth ölébe ül, 
nadrágját gombolja és boldogan 
nyársalja fel magát. Ó nem #erre# 
gondolt— így Csáth—> de már nincsen merre 
menekülnie. És nem is akar.
"A torkomig ér!"— zihál a leányka,
"Ne siess! — int Csáth Éroszra várva —, 
téged a moziterem se zavar?!"

VII.
Novellán töpreng. Legyen # Souvenir#!
A vásznon ölnek. Csáthoz simulva, 
boldogan piheg, dorombol, csacsog, 
éldeleg a kielégült Olga.
Hirtelen felrezzen. Rosszat álmodott?
Csáth védőn, óvón magához szorítja.
Maga sem tudja mért. Nem #erre# gondolt,

nedves bozontba téved gyűrűsujja, 
aztán a mutató és a nagyujj is.
"Isten vagy, de hagyd, jussak szóhoz én is!" 
Liheg fülébe éledezve Olga.
És megmarkolja merev fétisét,
Csáth úgy érzi, hogy rászakad az ég.
A lányka kuncog. Tudja, mi a dolga.

V i l i .
"Tárd szét kövérkés combod!" Csáth liheg, 
és nyelve alatt hullámzik a vulva,

Erosz és Thanatosz a réteken 
hancúroznak, egymásba gábalyodva.
Csáth úgy érzi, hogy mindjárt megbolondul. 
Olga tudja, mit várhat ily bolondtól.
A z eső eláll, és kisüt a nap.
Érzékeny membrán. Nem szakad el hangtól 
és minden jelre azonnal felel.
"Mire vár, uram? Vagy én menjek el?
De maga reszket. Netalántán fázik? "
»Most mit akarhat?« És Szezám kitárul, 
a cápaszáj Vidoron összezárul.
Erosz és Thanatosz esőben ázik.

IX.
Egyedül lép Csáth a tükör elé, 
vásárolni ment Olga, elveszett.
A morfiumtól a szeme kitágul, 
japán gésák és néger gyermekek 
rohangálnak egy távoli kertben, 
mögöttük Erosz, lesüti fejét.
Győz Thanatosz. Nincs miért maradni. 
Tükörből lesi mohó végzetét.
Nincsen tovább már. Elveszett az éden. 
#Mire várok még? M it is akarok?#
Olgára gondol mélán, eltűnődve, 
hidlámzik benne haja, csókja, bőre.
"Készülj— hallja —> már meztelen vagyok."

X.
A simafejú főhadnagy feláll.
Remeg a kézben, a kehely előtt.
Didergőzik és lustán meghajol.
Délbe vált át a lusta délelőtt.
#Kard nélkül hüvely, mondjátok, mit ér?#
A főhadnagy vár. Tudja, mi a dolga.
Ráérősen köröz a cél előtt.
Türelmetlenül szippantja be Olga.
Messze száll ábránd. Morfium is illan.
Vadul vágtázik. Leáll. Mozdulatlan.
Felhők kergetnek felhőket az égen.
Olga tetszhalálából visszahozza, 
szájába veszi, terhétől megfosztja.
"Uram, kielégült?! Ez az éden!"

XI.
"A kapcsolatunk zátonyra futott.
Hidd el, nem akarlak tönkretenni.
Dehát mi vágyókén? Egy emberi roncs, 
akivel biztos utálsz együttlenni.
Undort látok az arcodon, mikor 
csókollak, mondd, hogy nincsen igazam.
De igazam van! Hidd el, jól tudom. 
Elbocsájtalák. Nincsen több szavam!
Rád vár az élet. Férj és gyermekek, 
nagy utazások, öröm, rengeteg 
élmény, légy méltó a pillanathoz.
Mit magyarázzam? Okot toldva okhoz?!" 
"Gyere, Józsika!... Mindjárt elélvezek!..."

» » >  folytatás a 6-7. oldalon

5



HELIKON

» > »  folytatás az 5. oldalról

XII.
A kertek mélyén haldoklik az ősz.
Csáth is haldoklik. Olgájára vár. 
Csontvázfák között tamburáz a szél 
és kaszájával suhint a halál.
Egy-egyfa lehull, bús levelek hullnak, 
nagy égi kertek lombja hulladoz, 
megjön Olga és nevetve vetkezik,
Csáthoz simul. "Most miért hervadoz?" 
Kergeti morfin, forog a világ,
Olgába vész, és a szél a fák 
között hegedül. "Ne hagyd abba még!..." 
ölelve, szűzi combjait keresztre 
feszítve Csáth nagy égi terekre 
vágyik, tükörből várva végzetét.

XIII.
A z omnibuszon, egymáshoz préselve 
—  amint elsuhan előtte az élet —,
Csáth arra gondol: mostmár vége lesz. 
Olgára néz és hirtelen feléled.
Kuncog a lány, már sliccében keze, 
megtalálja jogarát, szorítja.
Künn felmorajlik a Kálvin téri 
sokadalom basszusbaritonja.
Már lucsog,veszi Csáth döbbenten észre, 
ama tényt, csak utólag észlelve, 
úristen a lány alul meztelen!
Mozgatja ujját. Pulzál már a vulva, 
akár a jogar. Egy éles kanyarban 
élveznek el, egyszerre a tömegben.

XIV.
Újság. Hírek. Rémhírek jönnek ismét 
a háborúba ájult Szerbiából.
Kaviár, tea, tojás, sonka, sajt. 
Balcsillagzata tükörből világot.
Egy almáskertben bolyong, és a lány 
szénabuglyába keveredve várja.
A z első adag. Kábulat. Gyönyör. 
Szénaszálakba gabalyodik párja.
Hasát érinti Vidor, a kis törpe 
óriás lesz, és kezdődhet a csőrié.
Haldoklik a kert. Szél kél. Itt a tél.
Él még, de már nincs sok a halálig, 
havazni kezd, és eltűnik a másik.
Múlt idő ejti foglyul. Elalél.

XV.
Előbb-utóbb majd minden rendbejön. 
Berendezi a pornográf képzelet 
életünket. Míg Olga maszturbál, 
sóváran nézem. # Szeret? Nem szeret?# 
Nyalja, krémezi a főhadnagyot, 
simogat, csókol, riszálja magát, 
négy lábra áll, pirulva kínálja 
rózsás, imádott, édes paplukát.
A simafejú főhadnagy feláll, 
még tétovázik, szomorú király.
Óvatosan hatol be, ha már várják. 
Csütörtök? Péntek? Nem, nem lehet vége! 
Lacafacázik? De hiszen 6 kérte!
Ló és lovas. Kezdődhetnek a vágták.

XVI.
Csáth visszabújik a dunyha alá.
Ma nem lesz morfin! Konyakot iszik.
Olga már várja és hozzásimul. 
Hancúrozhatnak szombat reggelig. 
Felváltva isznak. Kicsi kezében 
reszket Vidor már, törpe óriás.

Huzat kél, némán pörögnek a tárgyak, 
mióta tart már az előadás ?!
Olga van felül. Vígan lovagol.
Csáth kontrázik, rossz szíve zakatol, 
torka ég és elzsibbad a karja.
Eroszt hágja Thanatosz a réten, 
kivilágosul, sötétül az éden, 
arcát fekete hajsátor takarja.

XVII.
"Dugd fel, akár a gésa golyócskákat!"
— ér haza Csáth egy doboz rumos meggyel. 
Olga nem érti. Lehet, félreérti?
Tán mégis érti? Illeg. Énekel.
A tükör előtt sorba három meggyet 
rejt oda, hová minden férfi vágyik.
"És most mi lesz?" —  ér vissza az ágyhoz, 
Csáthoz simul, bután kacarászik.
Mikor végre — épp ideje! —  megérti, 
hogy mit is akar lába közt a férfi, 
kitárja ölét, hogy Csáth fürge nyelve 
szedje ki sorra a rumos meggyeket, 
csókolja, mohón, szájából szerzi meg, 
hagyva, hogy a nyelv tovább ingerelje.

XVIII.
Van idő, mikor semmi nem jön össze. 
Kudarc. Csönd. Pánik. Semmi se sikerül. 
Moravcsik irigy. Nem is nevez ki 
tanársegédnek. Fúrnak. Kiderül,
Puccinim se nyerhet Greguss-díjat, 
Horváthék se kell a Vígszínháznak,
Olga is duzzog. Lázam felszökik.
Dunának menjek? Sehol se várnak.
Osvát hangjából is érzem: lenéz.
Miért is nem leszek orvos vagy zenész?
A hátam mögött összenevetnek. 
Herkulesfürdőn jól kereshetnék.
Elúszik ez is. Sosemvolt emlék.
Megmaradok a boldog keveseknek.

XIX.
Miközben Csáth combja belső felén 
hosszan elidőz s morfinról képzeleg, 
mézzel keni be káróját Olga.
Haldoklik az est. »Tán, hogy édesebb 
legyen, mi keserű?» Öle kitárul, 
és Csáth nagyujja végleg belevesz.
Mézet nyalogat. Torkos leányka.
Érosz száll setét, zord erdők felett.
Fehéredik, reszket a mézes bordó 
király, kilövell a sűrű ondó, 
arcára keni kényesen a lány.
Valahol benne motoz Csáth nagyujja, 
a mézes kárót is melléje gyúrja, 
mikor elégül végre ki? Talány.

XX.
"Egy morfinista nem vágyik a kéjre, 
ha így megy tovább, egymást tönkretésszük. 
Sétálhatnánk az őszi fasorban, 
úszkálhatnánk is, sakkozhatnánk együtt. 
Pihenjen Erosz! És pihenj te is.
Holnap is nap van. Ezt az éjszakát 
aludjuk végre, egymást átölelve, 
akár testvérkék, álmodozva át."
"Csak ha belém jössz és ott is maradsz!"
— hajol föléje Olga, nyalogatva
a törpe Vidort. "Nőj meg! — noszogatja.
Ez az, törpécském. így. Szépen haladsz!"
És vidoran ül az óriás Vidorba. 
"Aludhatunk is. Ütött az óra!..."

XXI.
"Meguntál, valid be! Más lányokra vágyói. 
Ne simlizz. Ne csalj. Én megértelek!"
Állít be Olga egy vörös nimfával, 
levetkőznek, Csáth mellé fekszenek.
"Szép neve van. Úgy hívják: Fruzsinkat"
— hajol királya fölé szendén Olga.
Csáth a vendéglány combja közt matat, 
csókolja egyre, Fruzsinka sikongva 
húzza magára. Máris szállónak. 
Novellahősök kísérik. Áradat.
Olga tükörbe mered irigyen, 
ó sz múlik, tél jön, egyszerre csak nyár van, 
Fruzsinka és Csáth a ragyogásban, 
virágot szednek ájult réteken.

XXII.
Falusi színpad. Örvénylő terem.
Olga lócán ül. Egy óra alatt.
Lábmozgására a bús mutatók 
egy-két órát előre ugranak.
Olga kövérkés combjai, netán 
harisnyás lábak ingerük az órát? 
Süllyesztőben trappoló, briganti 
kalapos mord férfiak okozzák?
Olga kéjesen liheg, azt hiszi, 
a bolond órát előre 6 viszi, 
míg el nem repül mindkét mutató.
Rájövök: »ezek» minket idecsaltak, 
ez csak a kezdet, jönnek a borzalmak, 
álmomba betör a palicsi tó.

XXIII.
Égő ágyékkal nézi a tükörben 
az egymásba olvadó lánytesteket.
Simogatják egymást. Erosz mosolyog. 
Magához nyúl. »írni fog!« — képzeleg. 
"Nem száll be, sire? — Fruzsinka kacag, 
már Csáth brokstejnjén brillíroz a nyelve —  
Kőkemény költemény. Reszket szegény. 
Akarod, Olgi? Te vagy a szerelme!"
De Csáth nem hallgat az okos szóra, 
vörös bozontba téved. Virradóra 
sem tölti kedvét. Sikoltoz a vendég. 
Banánnal játszik Olga. Sír dogál.
Reméli, hogy Csáth mégis rátalál.
Nem érhet véget »függőben» a játék.

XXIV.
"Vétkeztem, Olgi! Most jóváteszem. 
Ismerkedjetek meg. A neve Endre.
Abbázián tavaly a hölgykoszorú,
Rudijának dicsőségét zengte."
Csáth helyet foglal a tükör előtt.
Olga sír. Jó Endre vetkőzteti, 
lába közé nyúl, mellét csókolja, 
haját borzolja, ágyra fekteti.
Nedvedziköle. Endre meztelen 
mászik rá, beléhatol, esztelen, 
iszonyú, barbár, vad iramot diktál.
Olga nevetgél, nyögdécsél, zokog, 
kontrázik, jajgat, két ujja mozog.
Fura árny játék. Nyuszi ül a fűben.

XXV.
"Most kvittek vagyunk. Tudnál-e szeretni? ’
— nyomja Olga vulvájába nyelvét
a bűnbánó Csáth. Semmi sincs még veszve! 
Regényt ír. Folytatja Dénes Imrét.
Nem lamentál, nem hepciáskodik,
Olgi mohó és azonnal bekapja, 
hal a horgot, és repülnek megint.

6



HELIKON

Erosz mosolyog. Nyerő a lapja.
"Engedd el magad. Lazítsál, szívem. 
Konyak. Pantopon. Most már elhiszem, 
Érzem, amit te, mikor élvezel."
Csdth Dénes Imrét alakítja egyre, 
víz alatt úszik, völgyekből hegyre.
"Ne tartsd vissza már, hagyd,

hogy menjen el!"

XXVI.
És hánykolódnak a grammatikák 
a nyelv sötétlő, baljós éjjelében.
Egyedül van Csáth. Elkóricált Olga. 
Sötétül egyre tükörben az éden.
Már a morfin se ti dobja felit. Mi lesz? 
Künn hóviharban inognak a tárgyak.
Két lábra áll a benső bandita.
Háttal fordul ágynak, zongorának.
És a tükörben zuhog szakadatlan.
Kétfejű ősi alak. Száz alakban 
Olga és Endre. Rászakad az ég.
HMég egy adagot? Nem, nem, az halálos! 
Talán illene is komédiánkhoz?#
És nézi, amint kúrják a kedvesét.

Mióta nem írt? Csak a morfium 
körül bukdácsol, forog. Képzelgése, 
mint a ringlispil, most elragadja. 
Fel-felnyög. Ürít. Szélbe sír az erdő. 
Megremeg. Sóhajt. Hegedűverseny 
akkórdja tör át határokon, kerten. 
Megírhatja még, ha segít a fürdő.

XXIX.
Székrekedés. Szívattak. Hányás.
Csáth izzad. Remeg. Halálára vágyik. 
Ajtókeretből mutatva fityiszt, 
vihogva tűnik ismét fel a másik. 
Szállnak a gúnyos, bús kérdőjelek. 
"Kipurcansz, hidd el, ha így folytatod! 
Inkább konyakot igyál. Csökkenteni 
kellene végre napi adagod!..." 
Önmagát nézi, hosszan a tükörben. 
Nem segít itt már szerelem, se szellem, 
élete búzlő kín, emberi rom.
Nem segítenek novellahősök, 
ősök, haldokló székelysárga őszök. 
Puccini, zene, vers, irodalom.

XXVII.
Dél jön. Házasság révébe eveznek, 
de Csáth hajója lassúdan süllyed.
A morfinról nem képes leszokni.
Viszály dúl. Harag. Hegyek. Fák. Füvek. 
Olga bús: "te nem kívánsz már engem, 
a kurva morfint jobban szereted!..." 
Őrjöng Csáth. Sűrű erdőben téved el. 
Győz Thanatosz. "Én végleg elmegyek. 
Kész. Vége. Ennyi volt, ami végül is 
téged is kicsinált, de engem is!... 
Elbocsájtalak, még egyszer, utolszor. 
Mindent köszönök. A jó Endre rád vár. 
Halálom után, ha ágyába bújnál..." 
"örült vagy! —  Olga toporzékol. —

Csókolj!"

XXVIII.
Csáth a klotyón ül. Élőpatakon.
Tél van. Az utcán csilingelő szánok. 
Füst. Malacot perzselnek valahol. 
Zátonyra futnak rátarti nagy álmok.
Az operát se írta meg. Soha 
nem is fogja már. És a regényt se.

XXX.
Fej a pohárban. Őfelségének 
testtől elváló, független feje.
Sokáig beszél. Mélabús ének 
hallatszik kintről. Mellbeszúrt neje, 
az úrlovasnő, a magyarbarát 
világszép asszony üzen, énekel? 
Visszhangzanak a süllyedő szobák.
Kiért jött vissza? Most kit viszen el? 
Kérelmem adom elő. A király 
megnyugtat; "nem, nincs semmi viszály!" 
Zeng az ének. Kimondom nevét.
Vigyorog a fej, üvegpohárból, 
hátul már a drapéria lángol.
"Most égetjük meg vadóc szellemét!..."

XXXI.
"...mindent köszönök. Indul a vonat.
Már nincsen tovább. Bezárul a kör.
Selétül sorsom. Elszánt démonok 
üldöznek, és én — címeres ökör! —, 
feleségemhez fohászkodok egyre, 
de belátom, neked volt igazad, 
tönkretesz, megöl ez a szajha Olga,

pantopon, morfin, a gyilkos szavak.
Nem segít. Rosszabb, mint egy mostoha. 
Nem kellett volna elvennem soha.
Holnap kényszerzubbonyt is rámhúzat.
Már évek óta hazudozik. Megcsal 
ismerősökkel, parasztfiúkkal, 
még veled is! Desiré, ne tagadd!..."

XXXII.
Péntek. Hóvihar. Szél. Dühöngenék 
elemek, tények. Egyre nő a dózis.
0,20. Talán kitart reggelig?
Hogy reagál erre a pszichózis?
Nem tudunk mindent! Semmit se tudunk! 
Mozgó paletta. Az árny ékrácsok 
arcomra hullnak. Börtönömben fekszem. 
Víziók, rémálmok, látomások 
vezetnek alagsorba, zord, setét 
folyosón, innen már nem látszik az ég, 
mégis besüt a veres telihold.
Én fekszem holtan —  sarokban felejtve! 
Tűnik az álom, folyosó, pince.
"Meg fogsz dögleni!" —  röhög a kobold.

XXXIII.
Vicsorgó, irigy káposztalepkék, 
baljós, éjsötét pillangók szállnak.
Tükörből jönnek? Beteg szívemből?
Némán kerengnek. Szóljak Olgának?
Halálfej villog, jön a homályból.
Zúg a fülem is. Közel a démon.
Menekülök vad lepkeraj elől, 
át vízmosáson, torz szakadékon.
Színes pillangók. Örvénylő ének.
Morfin kerenget. Tébolyult ének; 
üldözik egymást. Forog a szállás.
Tükörből jövő lepkék köröznek,
Olga kitátott szájába vesznek.
Kéj. Éjszakai esztetizálás.

XXXIV.
Izzadás. Rémálmok. Átfetrengett, 
ingoványba süllyedő éjszakák.
Se szerelem, se szex nem segít már, 
setétségbe vész, elvész a világ.
Olga megijed. Orvost akar hívni.
Csáth félröhög. "Én is orvos vagyok!
Hidd el már, vége! Nincs amiben hinni, 
még egy ilyen elvonás s meghalok.
Étdliften, direkt a pokolba,
ide már nem követhetsz, drága Olga!
—  öltözik Csáth.— Megy a vonatunk, gyere! 
Vár a tenger ránk. Vár az Adria.
Pola, kikötők és Abbázia..."
Előbb Olgát, majd magát lövi le.

XXXV.
De Csáth nem hal meg. Szanatórium, 
zárt osztály, elvonó következik. 
Kényszerzubbonyban Olgáról képzeleg, 
nézve a plafon repedéseit.
Álmodik. Élőpatak, székely erdő 
a szoba falán örvénylik tova.
Allékon sétál. Újra ősz van.
»Ha Olgi tapló, akkor 6 kova.«
Nem emlékezik arra, hogy megölte.
Fantáziái. Tart, egyre tart a csörte, 
izgalmában sír. Fel-felkiabál.
Olga benne él. Melle, combja, hangja, 
selymes bőre most is vigasztalja.
S a fasor végén várja a halál.

1998. október 14-18.
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f E i t t N V  M I I  M l  f f  125
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szerkeszti:
Fekete Vince 98

LÁSZLÓ NOEMI

Cím zett ismeretlen

Ez az utolsó 
ő s z i  szemle.
Ilyenkor későn jutsz eszembe. 
Fázom, amikor hozzákezdek: 
te vagy a legszebb 
színeváltozásom.

Miattad kérdezettemül 
boncolgatom a lusta őszt, 
az életem telik, elalszom, 
felmelegszem, reggelig 
testem lehűl —

forog a föld, a hold, a nap, 
északra hajlanak a tengelyek -

ragaszkodom a képzelőerőhöz 
mióta érintettelek.

**

találkozásról szó lehet ma reggel 
felvert a himlő álmosan kelek 
egy percig azt hiszem: megértelek 
elbíbelődöm egy kenyérszelettel

kifut a kávé csészealj zörög 
ezüst kanál a porcelánra koppan 
felejteném hogy álmomban haboztam 
egymásnak adtak alja ösztönök

sebek virága nyílt a bőrömön 
már szinte bátran állok így elébed 
könnyelmű szívem megzavarna téged 
közéig a dél azonnal öltözöm

és kitalálom m it tegyek napommal 
oldjam-e azt hogy újra láttalak 
vagy gyűljék csak a fényes ázalag 
ez alkalommal

***

Ettem ma is.
Volt gondod erre. 
Jó.

Ez igazán 
csupán neked való.

Nekem az utca jár, 
az apró képkeret 
ahhoz, amit nem 
mondok el neked.

A  csend, a csók, 
a kutyaugatás, 
a férfi, aki mindig más 
halálra készül.

Nem hívlak segítségül,
így tudom az égnek támasztani
homlokom, ha félek.

Van egy mozdulat, 
megébredek és ölelem a reggelt -  
édes erő, ennyiből is megélek.

****

Kis város ez, hisz 
látod, jó  uram, a víz 
csevegve, könnyedén folyik, 
míg pillearccal fonja karjait 
köré a macskakő,

kis templomok, 
helyek, hol kávéból telik 
a nap, az éj, füvészkert, 
tompa szöglet, roskadó 
palatetők és füttyös 
temető;

zsúfolt buszok, 
a tányérsapkás, bősz 
közeg mögött cigánykölyök 
küldözget félmosolyt 
a zavarosba —

későre jár,
jól jönne egy barát,
meghitt ivó,

de nincs
ki tudná: merre kanyarog 
a Magyar utcza.

**

***

Hogyan hazudsz.
Elnézed-e, ha más teszi helyetted. 
Hogy megmaradhass ott, ahol 
a lábad megvetetted.

M int rejted el.
Magad elől a kényelmetlen tüskét.

Egek ezüstjét rontod-e, 
ha néked megfelel.

Elmondod úgy,
hogy az igaz vesszők közt meglapul, 
vagy hálót vetsz, s nem érdekel, 
milyen vidékre hull.

Javítod-e
a dolgaink, játékos égi lektor.
Vagy ezt-azt tőlünk is tanulsz. 
Hogyan hazudsz ilyenkor?

**

****

A  befutottak
packáznak velem. Holnap az oltárt 
kerülni fogom, égre dobállak, 
mint egy kalapot, elejtelek, 
kifoglak

s mesélem majd, hogy merre 
m it halásztam. Tudom, 
kiváló hallgatóm leszel: 
mélyebb színekbe meríted az őszt 
s nevetve mérgezel —

hogy még meséljek.
Szende lesz a nap, 
mosakodáskor meglepett leány —

derűs, mint jómagam,
ha telnek a delek
és ver ófény ben rámkiáltanak.

***

Nem hittem el, hogy megkereslek. 
Aludni sokkal nehezebb, 
s nincs, aki felvigyázna rám. 
így tűnök kevesebbnek.

A  szobám minden fala bölcs. 
Tudják, magamnak mit hazudtam, 
milyen erőből szöktem és 
m it álmodtam egy utcazugban —

ezért fürkészem őket itt, 
a padílómon, ahol az éjjel 
megosztja velem az időt, 
míg jó kedéllyel

faggatjuk ezt az öt süket 
és felfuvalkodott papot —  
bár sose hajnalodna, hogy 
ne lássam álszent képüket.

1998. augusztus-szeptember
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HELIKON

BERNARD M ANDEVILLE

A méhek meséje 
avagy magánvétkek 
—közhaszon

Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1996.171 oldal

Fordító: Tótfalusi István

"A bún a jólét alapja, 
ha korlátját a törvény kiszabja.
Igen, ha nagyság kell a népnek, 
az államban szükséges a vétek, 
mint az éhség kell az evéshez.
Puszta erénytől nem virágzik 
föl egy nemzet; s ki visszavágyik 
az aranykorba, kész-e vajon 
élni becsületben — de makkon?"

— teszi fel a kérdést A méhek meséje 
című fabulában a holland származású, 
de magát angolnak valló, az 1700-as 
években alkotó Bemard Mandeville. A 
felvilágosodás annyira vitatott rossz
problematikája (le probléme du mal) 
kerül a mű középpontjába. A fenti mot
tó magába foglalja Mandeville nem 
mindennapi véleményét a bűn, a rossz 
hasznosságáról, ami talán a mai olvasót 
is megdöbbenti az első pillanatban. De 
tovább követve a képmutatás nélküli 
nyűt eszmefuttatásait az emberi szen
ved élyek  m űködéséről, az emberi 
gyarlóság megnyilvánulásairól, meg 
tud győzni igazáról. A sok moralizáló 
irodalomhoz szokott olvasó felteheti a 
kérdést, mit akar Bemard Mandeville 
ezzel a cinikus-ironikus hangvétellel, 
ezzel az illúziótlanított ember- és társa
dalom-ábrázolással.

Az ő válasza szerint épp elegen ír
ták elő, milyen legyen az ember (azzal 
a reménnyel, hogy egyszer hátha olyan 
lesz), de bizony kevesen, hogy valójá
ban milyen is. Pedig sokkal fontosabb 
az, "hogyan tanítható meg az ember, 
kiválóbb tulajdonságok nélkül is, arra, 
hogy önnön tökéletlenségében is kü
lönbséget tudjon tenni bűn és erény kö
zött; és itt kémem kell az olvasót, hogy 
egyszer s mindenkorra vegye figye
lembe: ha embert mondok, nem zsidóra 
vagy keresztényre gondolok, hanem a 
természetes állapotban levő, az igaz Is
tenség fogalmát nem ismerő emberre 
csupán."

Az embert erről a profán oldalról 
megközelíteni enyhén szólva szokatlan 
dolog még a 18. század eleji íróknál. 
Nem csoda, ha a mű fogadtatása nem 
volt sikerrel kecsegtető. Az általa kivál
tott általános fölháborodás, bíróság, 
templomi kiprédikálás sem akadályoz
ta meg (vagy talán éppen az ösztönöz
te?), hogy fabuláját újra kiadja, ezúttal 
magyarázatokkal ellátva. A hangvétel 
semmiben sem változik, csupán a pá- 
rosrímű kötött forma helyett prózában 
fejti ki eszmefuttatásait. A fabula min
den fontosabb sorához kapcsolt esszé
szerű vélekedései körülbelül százol
dalas érdekes, olvasmányos jegyzet
tömböt tesznek ki.

Szemléltetőül idézek egy részletet: 
182. sor: "s gőgtől nyert élést nem 

kevés."

"A gőg az a természetes adottság, 
amelynél fogva minden értelmes ha
landó túlértékeli és képzeletében jobb 
tulajdonságokkal ruházza fel önmagát, 
mint ahogy egy őt és körülményeit ala
posan ismerő pártatlan ítélő tenné. 
Uralkodó vonásaink közt nincs a társa
dalomra jótékonyabb, gazdagságához 
és virágzásához nélkülözhetetlenebb 
nála, mégis ezt éri a legsúlyosabb köz
megvetés. Legfőbb jellegzetessége eme 
tulajdonságunknak, hogy akiket a leg
inkább eltölt, épp azok a legkevésbé 
hajlandók másokban elviselni, holott a 
többi vétkek iránt azok a legelnézőb- 
bek, akik a leggyakrabban esnek bele.

A kötet magyarra fordítója, Tótfalu
si István érdekes hasonlattal illusztrálja 
Mandeville stílusát. "A természettudo
mányon edzett tekintet úgy szolgált ne
ki (az orvos Mandeville-nek), mint 
Tulp doktornak a szikéje Rembrandt 
híres festményén. Miként az részvét és 
előítélet nélkül preparálta ki és de
monstrálta az izmok, erek és idegek 
összefüggő, pontosan összeműködő 
rendszereit a bőr takarója alatt, azon- 
képp igyekezett Mandeville az emberi 
szenvedélyek, önszeretet és érdek 
összefonódó szálait felszínre hozni a 
tetszetős kültakaró alól, amelyet a val
lásos eszmék és a képmutatás évezre
dei szőttek föléjük." (Utószó. Afordító.)

E felszínre hozás sokban önkénte
len védekezést vált ki, hisz a legerénye
sebbről is kiderül, hogy csupán nagyon 
jól tudja uralni szenvedélyeit, és míg 
egyiket elfojtja, addig a másik titkon 
vagy nyíltan mind nagyobb teret hódít. 
Ezt nem szívesen nyeli senki le, mivel a 
tetszetős kültakaró az énképnek stabil 
része. Ha erről le kell mondania az em
bernek, meginog a saját magába vetett 
hite, önbizalma. (Itt kapom rajta a sze
mélytelen III. személyű általános "em- 
ber"-t használó énemet. Úgy ír, hogy 
igyekszik a fentieket eláltalánosítani, 
csak hogy ne kelljen magára vonatkoz
tatnia. Következtetésképpen gyakorla
tilag is bebizonyosodott, hogy igaz az 
önkéntelen védekezés.)

Akinek van mersze egész személyét 
újraértelmezni M andeville könyve 
nyomán, cselekedeteinek mozgató ru
góit fölfedezni (ha eddig nem volt tu
datos), lehet, hogy megcsappan egy 
bizonyos mértékben önmagába és az 
igaz emberbe vetett hite. Ám az a látás
mód, amellyel Mandeville szemléli a 
vüágot, hozzásegíti mások és a társada
lom józanabb, iÜúziótlanabb értelme
zéséhez, és jóval nagyobb csalódások
tól őriz majd meg. Az ókori minták 
nyomán írt fabulaméhek toposza elter
jedt és közkedvelt a különböző korok 
és népek irodalmában. Többek kö
zött Vanier Paraszti Majorság című 
munkájának egyik fejezetét a mé- 
heknek szenteli (A méhek.). Magyarra 
fordítását Baráti Szabó Dávidnak kö
szönhetjük. Disztichonokban írt fordí
tásához ajánlást Vanierból fordított 
Méheimhez címmel.

KOVÁCS EDIT

QUINTUS HORATIUS FLACCUS
Lydiához
(Carm .l/25)
Nyugton alhatsz már, gyönyöréhesen nem 
zörgetik ablakod az ifjak úgy, mint 
rég. A sóvárgó küszöböddel olvadt 

össze az ajtód,

mely korábban még nyitogatta száját.
Egyre ritkább lett a szerelmes méz-máz:
"Éjre éj mászik, a halálba kergetsz,
Lydia, alszol? “

Hús sikátor vár; csak a szél teper le, 
új a hold, új vágy öli vén szivecskéd, 
sírsz a sarkon: bárcsak akadna hetyke 
férfipalánta!

Perzsel égó vágy, csupa lázas inger, 
mely a sárló kanca ölét hevíti, 
nyűtt szivedet túz nyalogatja, míg te 

ezt motyorászod:

"Mást nem is tép, csak üdezöld borostyánt, 
vagy sötét mirtuszt a szerelmes ifjonc, 
és a fonnyadt lombot a téli széllel 

szállni ereszti..."

Lydia, die, per omnis...
(C1/8)

Lydia, mondd, az iste
nért, miért készíti ki végleg Sybarist szerelmed 

trükkjeivel? Miért nem
jár a fényes rétre, ha por s hó neki meg se kottyan ? 

Nem lovagol ki régi
cimboráival. (Te lovaglód meg?)1 A vadlovak gőg
jét se segít betömi...

(jól betörted ót!) Az aranyló Tiberiszt sem ússza 

át. Az olajtól úgy fél,
mint a kígyóvértól. Az izmos kar erőtlen! Egykor 

célba talált korongja, s
célba fúrt pompás gerelyével. (Ma öledbe céloz?) 

Achilleus lapult így
női göncökben, amikor Trója bukása készült. 

Férfiruhája harcba
csalta volna: hullahegyet rakni a trósz seregből.

1 a zárójeles részeket Horatius csak sejteti

CSEHY ZOLTÁN fordításai
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MAROS ANDRÁS novellái

Az eltűnt idők nyomában
I. "G ondnokkodom , 
tehát vagyok"

(Nándi bá)
Az egyesületi gondnok többek 

között abban különbözik a portás
tól, hogy észlelt esemény esetén el
hagyja a számára fönntartott ún. 
kuckót, és építő, nevelő, illetve el
rettentő módszerekre támaszkodva 
beavatkozik az egyesület életébe — 
mindenfajta többletjuttatás elfoga
dása, -várása nélkül. Hát ilyen ma 
már nincsen.

1981. Forró nyári nap, déli ti
zenkettő. Vége az edzésnek, irány 
az öltöző. Várva várt hideg zuhany: 
erőteljesen szappanozok, ahogy 
aputól láttam. Már csak a lábujjkö
zök vannak hátra, amikor Nándi 
bá, a karfiolorrú gondnok — taccs- 
szerű mozdulattal — dupla ököl
csapást mér az engem körül
bástyázó zuhanyfülke alumínium 
lemezére. A velőtrázó detonáció 
Nándi bá eszelős tekintetével (és 
dohányos altján előadott "Vedd lej
jebb a vízsugarat, te kis takony, külön
ben..." kezdetű belépőjével) páro
sulva minden idők leghorroriszti- 
kusabb élménye.

Normális körülmények között 
Nándi bá a tenisztelep 4 m2 hasznos 
alapterületű portásfülkéjében tar
tózkodik és élénk ritmusban tömi 
magába a hozott házi kocsonyát — 
m ély lábasból, merőkanállal, 
ahogy a legnagyobbak; igen ám, de 
e felhőtlen gondnoki idill bizonyos 
külső személyek színre lépésével 
néha meg-megtörik. Itt vannak 
mindjárt azok a pimasz bérlők, akik 
csakúgy jönnek-mennek, csapják a 
patáliát, nem lehetne-e olcsóbban a 
pályát, locsolja má' meg, mester!, 
ez-az-amaz, és mindezek tetejében 
még tökhülyének is nézik a gond
nokot — túlórázgatnak, kihordják a 
pályára a vilmoskörtés Rónát, a sa
lakos cipő talpát a zuhany alatt 
mossák (mondanom se kell: gyil
koserejű vízsugárral). Persze egy 
Nándi bá kaliberű telepfelgyelő- 
vel (tf.) nem szerencsés ujjat húzni: 
jön a riposzt mindenre— az alumí- 
nium-döngetés csak egy szerényke 
szilánk a tárból.

Túlórázó bérlő észlelése esetén 
Nándi bá félrekönyökli a lábast, 
elegánsan kitotyog a pályára, és 
maximális vízkibocsátásra paran
csolja a potyázók felé irányított 
egyesületi slagot — mellé a Sors
szimfóniát dúdolja.

Nándi bá lehetőség szerint a te
niszklub utánpótlásnevelésébe is 
bele-beleavatkozott: különös prob
lémamegoldó technikáival több, 
később más csapatban sikeresen te
niszező csemetét űzött el. Példa: a 
serdülés mértékét, illetve tempóját 
csöndben épp egymás testén tanul
mányozó incsapatra például rátör
te a zárt öltözőajtót, majd — nár 
megismert — slagmetódussal sza- 
naszéjjel űzte a véd- és meztelen 
fiúkat. ("BuzemyákoklH") Egyikük, 
egy igen tehetséges balkezes ver

senyző (később többszörös magyar 
bajnok) soha sem tért vissza a telep
re, álmaiban e katarzis azóta is 
gyakran kísért.

Aki azt hiszi, hogy Nándi bá 
egyedi eset volt, alaposan téved: 
akkoriban szinte minden klubnak 
megvolt a maga (nem éppen bájos) 
Nándi bája — a nagy gondnokge
neráció. Például egy másik patinás 
teniszklub gondnoka egy száraz 
májusi napon, pontban egy órakor 
(a karbantartás idején) besétált a 
centerpályára, és hozzákezdett a si- 
mítófával elvégzendő feladatsor
hoz — látszólag csöppet sem zök
kentette ki hétköznapi rutinjából az 
a tény, hogy a pályán épp egy ran
gos nemzetközi teniszverseny dön
tője zajlott. Miután pedig a játék
vezető és a nézők is bekiabáltak 
meg fujjogtak neki, a telepfelügyelő 
nemes egyszerűséggel, Nándi bá 
retorikai elemeit fölsorakoztatva 
hazazavart mindenkit — szólavi
nája meg sem állt a klubigazgatóig, 
aki pironkodva kért elnézést a fő
szponzortól és szakította félbe a 
döntő játszmát.

Ezek s hasonlók mentek annak 
idején. Volt klubélet, voltak esemé
nyek, voltak emlékezetes pillana
tok, voltak gondok, s gondnokok. 
Voltak.

Ma. A gondnokok — mint a te
niszklubok aktív szereplői — igen
csak a perifériára kerültek. Sőt, 
szinte teljesen el is tűntek a színről. 
Míg jó tíz évvel ezelőtt még komoly 
szakmai munka folyt a vezető 
egyesületekben (Vasas, MTK, BSE, 
BP. Spartacus, Ú. Dózsa), ma már 
inkább a kis magánklubok domi
nálnak, kis magánedzőkkel, vastag 
pénztárcákkal; shop, szauna, szolá
rium, Schöller jégkrém, miegymás. 
(Hol van már a Julika néni kompót- 
léje uborkás zsömlével?) Meg per
sze van a portás, aki posztói a 
fülkéjében, mosolyog (!!!), és önzet
len gesztusokkal udvariaskodik a 
tisztelt bérlő nem kevés pénzéért.

II. Forgó
Avatatlan fülnek a forgó nem 

más, mint a hajjal rendelkező em
ber fején, kisebb-nagyobb számban 
előforduló frizuraalakító egység. 
Aki azonban megfordult már 
SZOT- vagy vállalati üdülőben, 
szak- vagy úttörőtáborban, tudja 
jól, hogy a forgó egy sportág.

Az asztaliteniszből származta
tott tevékenység a fent említett pi
hentető intézmények aranykorá
ban hódított, manapság már ha
nyatlóban van.

A forgót alighanem a lengőteke és 
a karambolbiliárd-asztal környékéről 
eltiltott gyermekek indították útjára: 
a vérig sértett, kirekesztett gyerekse
reg körülállta a pingpongasztalt, 
majd a csendes pihenőt türelmesen 
kivárva, eszeveszett asztalitenisze
zésbe kezdett Mivel az asztal kábé 
úgy arányló tt a gyerekekhez, mint 
egy a húszhoz, muszáj volt valami 
újítást bevezetniük.

A forgó azért különb a rexnél, 
tollasnál, csocsónál, mert rengete
gen lehet egyszerre jtászani — akár 
egy fél turnus jut így egyidejűleg 
sportolási lehetőséghez.

Üss és jobbra tarts! Röviden 
egnnyi a szóban forgó sport lényege. 
Aki ront, kiesik. A szerva keresztbe 
megy, mint a párosban, ám a foga
dónak három lehetősége is van a 
szerva sikeres visszaadására. Ha 
harmadszorra sem megy, kiesik — 
ami teljes joggal ad okot a gúnyos 
ízű kiszerváltak?! megjegyzésre. A 
forgó egész addig megy, míg csak 
két sportoló marad benn. Ók 
játsszák a három nyert pontig menő 
döntőt, amit — a játék íratlan sza
bálya szerint — a teljes kivert sereg
nek meg kell tekinteni, mi több: a 
rokonszenvesebb félnek szurkolni 
is illik. A győztes kap egy csontot. 
Ezt mindössze fölírják, pontosab
ban fölírja a végső győzelemre lege- 
sélytelenebb játékos, hogy ebből ne 
legyen vita. Adott csontszám eléré
sekor az illető kihívhatja szabadon 
választott társát egy belevaló hu
szonegyesre.

A forgó annak ellenére hogy so

kan játsszák, már meglehetősen 
szerény felszereltség mellett, 
mondhatni, minimális forgóeszköz
zel is élvezhető. Először is nem kell 
annyi pingpongütő, mint amennyi 
a gyerek. A legtöbb esetben ugyanis 
megengedett a — szakzsargonnal 
élve — bőrszoft (a tenyér bőrfelüle
tének) használata. A játékosok ki
hullásával egyfolytában újjászer
veződik a játékos-ütő párosítás, így 
egy-egy szemfüles bőrszoftos min
den további nélkül hozzájuthat a 
kiesett társ parafaütőjéhez. Az se 
baj, ha valaki ódzkodik a bőrszoft- 
tól: akad más mód is. Kitűnő meg
oldás például a menzáról leselej
tezett, lenyúlt nokedliszaggató, a 
nyeles edény (fonákja), esetleg egy 
sporttáska oldazsebében napokig 
érlelt óriásszendvics. Hogy meny
nyire nem az ütő minőségén múlik 
a siker, azt kitűnően bizonyítja az a 
forgódöntő, melyben egy srác öt
csillagos Butterfly tükörszoftjával 
sima, három-nullás vereséget szen
vedett ellenfelétől, aki egy társalgó- 
ban felejtett, kemény fedelű  
Tüskevárral állt asztalhoz.

Hiába tud az ember Jónyer-kif- 
lit ütni, hiába csap le úgy, mint Kuo 
Jao-hua, vagy nyes, mint Bulatova 
— az eredményes forgózáshoz

mindez vajmi kevés. Ide kötélide
gek kellenek, amelyek képesek 
megbirkózni azzal a hihetetlen 
nyomással, ami egy-egy menet so
rán a forgózó vállára nehezedik. 
Gondoljunk csak bele! Egy-egy be
csúszó hibáért, vesztett poénért a 
játékos azonnali kieséssel fizet. Mi
lyen egyéb sportban van ez így? 
(Ilyen nyomás alatt még maga Jó
nyer Pista sem kockáztatná meg a 
kiflit.)

Meg aztán szükség van valami
féle emberfeletti, jobb kéz felé irá
nyuló robbanékonyságra is. A 
menet végéhez közeledvén, mikor 
már csak három sportoló van benn, 
piszok gyorsan kell tudni körbefut
ni azt az asztalt, szemben a ping
ponggal, ahol bőven elég, ha az 
ember egyhelyben toporog, és fo
nákkal pofozgat.

A forgó szabályai sokszor vitá
ra adnak okot. Ez persze nem meg
lepő, hiszen a forgónak nincs sza
bálykönyve, és tudvalevő, hogy 
olyan sportokban is hemzsegnek a 
vitatható szituációk, ahol ez rendel
kezésre áll. A forgóban, csakúgy, 
mint az asztaliteniszben, ér a csu
sza, és mivel a gyerekek látása már 
a fiatal kor ellenére is igen különbö
ző, gyakran másként értelmeznek 
egy-egy csuszagyanús szituációt. A 
statisztika azt mutatja, hogy az erő
sebb testfelépítésű fiúknak a látó
szervük is fejlettebb. (Nyelvi ér
dekesség: a forgó sajátos köznyel
vén a csuszát egy megnyújtott, cini
kus hangvételű "Pusza!" felkiáltó 
szóval veszi tudomásul a szenvedő 
alany.)

Másik vitatéma a lecsapás. Elvi
leg a forgóban nincs lecsapás, azaz 
a lehető legnagyobb ziccer érkezé
sekor is kötelező csupán átpöttyin- 
teni a labdát. Ezt sokszor az önbi
zalomtól majd' szétrobbanó ver
senyzők figyelmen kívül hagyják, 
és olyat csapnak, hogy szétreped a 
laszti. Majd mikor már mindenki 
kellőképpen hőbörög, meglepődve 
visszakoznak: ja, nincs lecsapás?

A parasztszerva nem tudom 
honnan kapta a nevét, kétlem, hogy 
forgózó alföldi földművesektől 
származik. Tény, hogy legtöbbször 
ezt a magasra pattanó adogatástí
pust illik alkalmazni, különösen fia 
kezdő forgóssal áll szemben az em
ber. Első kézből és megbízható for
rásból tudom, hogy "egy tökbénát 
kiszerválni tökciki".

Annak idején volt szerencsém 
betekintést nyerni a külföldiek for
gófelkészültségébe. Jó pár évvel 
ezelőtt, egy nyáron, engedve a 
nagyszülői rábeszélésnek ("Holnap 
Győrbe utazol, táborba!"), Győrbe 
utaztam, táborba. Sporttáborba, 
nemzetközibe. Már az első este, 
amikor forgózásra került a sor, 
meglepetésünkre kiderült, hogy 
rajtunk, magyarokon kívül senki 
nem ismeri a játékot. Olyannyira 
nem, hogy a csehszlovák, szovjet és 
román pajtások népes csapata sza
bályszerűen körberöhögött minket, 
ahogy az asztal körül futkároztunk, 
és könnyes szemmel kattintgatták a 
Szmena Szimbol és Etűd Box már
kájú fotóapparátokat.
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Bögre-ügy
A főnök BOSS feliratú fekete 

bögréje eltűnt. Ennek következté
ben a vezérigazgató kénytelen volt 
feketekávé nélkül megkezdeni a 
csütörtököt.

— Mi az? Ebben a rohadt irodá
ban már egy szaros bögre sincs biz
tonságban?

Köztudott: a fekete bögrének a 
fö ldszinti konyha fölső szek
rényének jobb hátsó szegletében 
van a helye, esetleg a vezérigazgató 
kezében; minden más feltűnési hely 
indokolatlan és fölöttébb gyanús.

A reggelt, szokásos módon, egy 
intenzív faxroham elhárításával 
kezdte; a bögre-ügyre kénytelen 
volt Ágnest ráállítani, akitől az 
ilyesféle fontoskodó szerepkör egy 
csöppet sem áll távol: lehet végig
libbenni a folyosón, minden kény
szertapintatot félretéve benyito- 
gatni bárhova (kopogás nélkül, per
sze).

Ki látta a BOSS-bögrét?
Senki.
Mint legutolsó esély, fölszaladt 

a másodikra, egyenest a konyhába, 
hátha valamelyik bunkó oda... és 
tessék... hát nem pont...? Tyű, a ke
servül, rohadtul bűzlik ez az ügy, 
gondolta a titkárnő, miközben ki- 
kotorta a mosatlanok közül a raga
csos bögrét. Riadtan, szédületes 
sebességgel száguldott vele a föld
szintre; balhéra vágyott, rég volt az 
utolsó.

— Ágnes! Azonnal hívd össze a 
bandát! Siess, nincs sok időm, roha
nok bizniszláncsra! — utasított a fő
nök.

Tíz perc alatt összegyűlt a "ban
da".

Ennyi idő elegendő volt ahhoz 
is, hogy a főnök első dührohama 
lecsillapodjon. Sőt. A tárgyalóba ér
kező munkatársakat látva jócskán 
zavarba is jött te jó ég, mit mondjon 
majd nekik? E pillanatban úgy gon
dolta, most talán elegendő lesz 
mindössze egy visszafogott, általá
nos dorgálás — már nem lenne ké
pes ordítozni, hogy a fene egye meg 
—, egy kis ködösítő ejnye-bejnye, 
aztán irány a bizniszláncs.

Nagytárgyaló, néma csönd, 
egy-egy zavart krákogás.

A hatalmas, ovális alakú tárgya
lóasztal körül, két sorban, immár 
hiánytalanul ott ült mind a tizen
nyolc alkalmazott. A vezérigazgató 
szemével gyors létszámellenőrzést 
tartott — húzta az időt.

— Na, hát akkor vágjunk beléje! 
— megindult az asztal körül, és 
kapkodva rágyújtott irgalmatlanul 
csípős szagú, közutálat tárgyát ké
pező belga szivarjára. Ezzel is érté
kes másodperceket nyert. — 
Először is elnézést kérek, hogy így 
hirtelenjében összecsődítettelek 
benneteket, már ha adott esetben ez 
csődítésnek számít, de hát, ugye, 
előbb-utóbb úgy is tisztázni kell 
egynéhány fontos dolgot. Mer' hát 
van egy s más, ugyebár. Jaaa... Bo- 
csesz... amíg el nem felejtem: Robi, 
Árpi, Szabolcs és Dániel, ma este 
elmarad a kosármeccs, most faxolt

HELIKON

át a Goutier úr az intézetből, hogy 
nem tudnak fölállni, nem jött meg a 
"csodacenterük" Lyonból, úgyhogy 
már csak a Supra Thermo kft.-t kell 
lenyomnunk, azt' szevasz B liga!

— Nem semmi — szólt közbe 
Árpi, maga sem tudta, miért.

— Szóval ami az ügyet illeti, 
nos, azt hiszem, mindenki tudja, 
miről is van szó. Úgy tűnnek el in
nen a cuccok az irodából, hogy az 
kész csoda. Először is, már amit a 
múlt heti memóban leírtam, nem 
azért szerveztük meg az ebédkihor
dást, hogy aztán itten menjen az 
"aki kapja, marja”. Legyen szíves 
mindenki egye azt, amit rendel — 
elmosolyodott, és csóválta a fejét 
—, komolyan mondom, nonszensz, 
hogy ilyenekről kell beszélnem, 
nem pedig mondjuk a jövő évi mar
ketingtervről, ami, mint tudjuk, las
san igencsak aktuális lesz. Vagy 
már az is. Vagy mit tudom én, szó
val, khmm... Á másik, ami eléggé 
friss dolog: hozzatok be magatok
nak bögrét, és abból igyátok a kávét 
meg a teát, ne egymáséból...

A vezérigazgató élvezni szokta, 
ahogy - egy-egy ilyen gyűlés alatt 
— az ülő kollégák feje fölött dísze
sen lebegnek a fölényes szavak, ám 
ezúttal minden egyes hang egy-egy 
rosszuleső görcs kíséretében hagyta 
el száját. Erezte, hogy eddig a pon
tig komolytalan volt a beszéd, s 
alighanem a kollégák sem értik, mi 
is igazából a gond. Hirtelen úgy ha
tározott, hogy most rögtön bebizo
nyítja nekik: ez nem egy olyan piti 
ügy, mint amilyennek esetleg hang
zik, hanem ez egy undorító ocs
mányság, ami történt, amihez 
hasonló a jövőben nem fordulhat 
elő. Azonnal vissza akarta szerezni 
borotvaélen táncoló tekintélyét. 
Azonnal.

— Nos, ki ivott a bögrémből?!
Mihelyst kimondta, persze, rög

tön szorítást érzett a gyomrában — 
megijedt saját magától. Újabb gyors 
taktikaváltás: viccesen elbagatelli
zálni az imént föltett kérdést

Szerencsétlenül vigyorgott
— Úgy hangzik, mint a Hófe

hérkében a bányából hazaérkező 
törpék vagy ki a fenék, nem? — 
Eltorzította hangját, törpehangon 
ismételte meg a kérdést:

— Ki ivott a bögrémből? — ere
deti hangon folytatta: — Na, hagy
juk... Lényegtelen. Az a lényeg, 
hogy... Khmm... Akarom mondani, 
az a lényeg, hogy...

— Én voltam — szólt közbe 
egyszercsak Gergely, a mindig szóf
ián és szelíden mosolygó számító
gépkezelő fiú, majd fölállt, és 
szemöldökeit szigorúan összevon
ta. Úgy festett, mint a csínytevését 
beismerő büszke diák az osztály 
előtt.

— Jó... Most teljesen mindegy, 
nem is erről lenne szó...

— De, pontosan erről van szó. 
Te azt kérdezted, ki ivott a bögréd
ből, én meg azt mondom, hogy én - 
folytatta Gergely, kissé megemelte 
a hangját, szája sarka remegni kez
dett. A  halkan morajló alapzajt döb
bent csönd váltotta föl.

— Nem, Gergely, neeem. Kér
lek, engedd, hogy befejezzem... —

próbálta némi fölényességgel lep
lezni teljes értetlenségét a vezér- 
igazgató. A fiú, aki soha egy árva 
szót ki nem ejt a száján, csak köte- 
lességtudóan pötyörészi be az ada
tokat a gépbe? Jól látja? Ő ivott a 
bögréből? O, aki túlóráért egyetlen 
fillért se fogad el, s ha a határidő 
épp úgy diktálja, akár hétvégén is 
hajlandó dolgozni? Ő? Föláll itten, 
és cirkuszol?

— Nem engedem! — szólt köz
be Gergely, s immár hangosan, ki
vörösödve folytatta: — Csak te 
beszélhetsz? Hmm? Csak te beszél
hetsz a világon?

— Gergő, ne szórakozz már, 
tényleg, ülj le...

— Ne gergőzzél, ne gergőzzél, 
én neked Gergely vagyok, semmi 
más, az utolsó adatkezelő senkid, 
abból a hátsó sötét szobából, — ke
zével félrefésülte a szemébe lógó, 
összeállt szőke bozontot, és üvöltö
zésbe kezdett: — Igen, képzeld, 
kedves főnök úr, én ittam abból a 
lucskos bögrédből, mert éppen az 
esett kézre, az volt nekem szemm- 
pátikus, micsoda balhé, mi?, az 
adatkezelő jófiú föllázad, és forró 
kávét szürcsöl a GÓRE BÖGRÉJÉ
BŐL, a kis pondró a nagy vezér 
szent bögréjéből. Nyugi, nyugi, ve
szek neked tíz másikat, BOSS lesz 
az is egytől egyig, ha akarod, három 
sz-szel a végén, vagy ötvennel, de 
ezt most már véletlenül se emeld a 
szádhoz, mer' még a végén jól bele
halsz itt nekünk, no és persze nem 
beszélve arról, hogy... — csak úgy 
hörögte a szavakat, alig kapott le
vegőt.

— Gergely, most már elég le
gyen, nem otthon vagy, meg külön
ben is, hogy képzeled... — próbálta 
túlkiabálni a vezérigazgató, nem 
sok sikerrel.

— Asszed nem tudom, hol va
gyok? Dehogynem, tudom én, na
gyon is jól: egy undorító, erkölcs
telen koszfészekben, ahol az ember 
arcába zúdul az összes elképzelhe
tő rosszindulat, a sunyítás meg a 
bicska-nyitogatósdi a zsebben! Te 
és a makulátlan korporet szpirited, 
vagy mi a frászod, amit mindig úgy 
hajtogatsz, ha-ha-ha! Hazudozgat- 
ni? Susmus hát mögött? Furkálás? 
Miért ne! Minden jöhet! Asszed, 
mert én nem nyitom ki azt a félresi
került pofámat, nem látom, ki mit 
csinál? És legfőképpen rólad van 
szó, górékám, rólad!!! Tudnék én 
most Rémusz bácsi lenni, azt' jól 
elmondani egy-két mesét...! A vak 
is látja, ahogy nyúlod a cuccokat 
meg persze azt is, hogy az Ág...

— ELÉG! Takarodj innét! — 
üvöltött föl a vezérigazgató, artiku- 
látlan hangon, beleremegett a vé
kony üvegasztal.

Gergely leült, arca még vörö
sebbé vált, és egészen halkan, szelí
den maga elé suttogta:

— Elnézést,ne haragudjatok, 
hogy közbeszóltam... — mosolyra 
húzta még mindig remegő száját. 
— Tényleg, akkor lehet, hogy jövő
re már az A ligában játszik a kosár
csapatunk? Hmmm... Nem rossz...

ST.'R&tyMÚMlA

CSEHY ZOLTÁN 
Don Quijote 
harmadik szerenádja
(Orbán János Dénes 
versének folytatása)
hártyádon egyre kúszik 
dárdám eszmélő árnya 
s rémít akár a szúfik

ezernyi rendszabálya 
hogyantól épp az ügyig 
(biztoslik már a hátha)

dalom szivedbe csúszik 
mint kard a tokba báván 
tálján andalúzig

terjed ki nótaskálám 
jöjjön édes égni tűzbe 
ropogni szűzi máglyán

lihegjünk összetűzve 
kapocs lehetne éppen 
talán egy fantetúcske
ne gátoljon szemérem 
szőröd kiondolálom 
lehetsz kinyalt vezérem

magam míg megtalálom 
e nyálas rímközökben 
túlnősz poétikámon

a slusszpoén ha fröccsen 
terajtad csattan íve 
s melleden mindeközben
mint terítőcske hímé 
megcsillan névjegykártyám 
bal mellnek jobb a ríme

s a köldök asszonáncán 
túljutva ott a rejtély 
mely szfinxi asszonyármány

ki félvén-fái rendjén 
ne jusson ősterén túl 
s haljon meg égi-szendén

sóhajtok: laudetur 
belédlövöm ma rímem 
a poézis ma szétkúr

és nem segít meg Hymen
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Vissza a Forrásokhoz 8.
A HASZNÁLHATÓVÁ TETT IRODALMI HAGYOMÁNY 
B e s z é l g e t é s  L á n g  G u s z t á v v a l
Balázs Imre József: Mi a kapcsolat Láng 

Gusztáv és az első Forrás-nemzedék között?
Láng Gusztáv: A Kántor Lajossal közö

sen írott irodalomtörténetünk a változást, a 
fordulatot a romániai magyar irodalomban 
az első Forrás-nemzedék fellépésében jelöli 
m eg, legalábbis m indenki ezt értette a 
könyvből, és ezért érték a kritikák is. így 
kialakult az a nézet, hogy ez egy nemzedéld 
nézőpontú irodalomtörténet. Ez a tétel azon
ban — a hangváltás és az első Forrás-nemze
dék egy-az-egyben történő összekapcsolása
— hamis. Egyszerűen csak a tényeket kell 
szemügyre venni: Páskándi Gézának nem 
volt Forrás-kötete, Kányádinak sem volt. Bá
lint Tibornak azért volt Forrás-kötete, mert 
amikor ő kezdő prózaíró volt, az Utunknak 
az igazgatói tisztét az a Nagy István töltötte 
be, aki a legdogmatikusabban képviselte az 
'50-es, '60-as években a zsdanovi iroda
lompolitikát, és kimondta az ítéletet Bálint 
Tiborra, hogy ő nem igazi munkásíró, mert a 
lumpenekről ír, és az egy periférikus téma. 
Ezért n égy  karcolatból hármat m indig  
visszaadtak neki. Amikor kicsit is javult az 
irodalompolitikai helyzet, és eljutott a kötet
kiadásig, már elindult a Forrás-sorozat, így 
került az ő bemutatkozó kötete is ide, de ő 
valójában az előző nemzedékhez tartozik.

Az első nonkonformista, ha úgy tetszik, 
ellenzéki nemzedék — amelyet én úgy neve
zek, hogy az erkölcsi ellenzék nemzedéke —•, 
a Bölcsészkar épületében alakult. Ott ismer
kedtem meg Páskandi Géza és Bálint Tibor 
évfolyamtársaimmal. Páskándi és én szat
máriak voltunk, ő pedig nagyon jó barátság
ban v o lt K ányádi Sándorral. Ö sszeis
merkedtünk Szabó Gyulával is, aki akkor 
volt negyedéves hallgató, és ők bevontak 
ebbe a társaságba, amdyik már akkor fogad- 
kozott, hogy az irodalomban valami válto
zásnak kell történnie. Ez akkor egyfajta 
nemzedéki szervezkedés volt, anélkül, hogy 
tudtunk volna róla, hiszen akkoriban a nem- 
zedékesdit szigorúan tiltotta a marxista iro
dalomszemlélet. Azért neveztem őket az 
erkölcsi ellenzék nemzedékének, mert ez a 
generáció sem ideológiájában, sem világné
zetében, sem politikai alapelveiben nem állt
— nem is állhatott — szemben az akkori 
hatalommal. De, mert tehetséges emberek 
voltak, felismerték az elmélet és a gyakorlat 
kiáltó kontrasztját. Ez egy nagyon ősi fordu
lópont-lehetősége az irodalomnak minden 
korszakban, tudniillik amikor egy irodalmi 
stílus, irányzat kezd kimerülni, felbukkan
nak az anomáliák: az adott irányzat már nem 
tud válaszolni az élet, a valóság által felvetett 
problémákra. A következő áramlat mindig a 
valóságközelibbségre hivatkozik — ha vé
gignézzük az irodalom történetét, azt a bizo
nyos örök realizmus-elméletet gyönyörűen 
igazolni lehet: a reneszánsztól kezdve min
den nagy író — Dante, Shakespeare — azt 
mondja, hogy amit ő mond, az jobb, ponto
sabb, megbízhatóbb megközelítése a való
ságnak, mint a korábbiak. Valami ilyet akart 
ez a nemzedék is, amelyről baszéltem, anél
kül, hogy fel akart volna rúgni egy hatalmi 
szerkezetet, politikai rendszert, esztétikai

kánont, amely akkor érvényesnek mutatko
zott. Közben persze felrúgta, anélkül, hogy 
tudta volna a kezdet kezdetén. Más megfo
galmazások jöttek ennek a nemzedéknek a 
"zsigereiből", más ízléshez igazodott.

Természetesen nagyon fontos volt szá
munkra a hagyomány- és a példaképválasz
tás. Felfedezéseink közé tartozott — mint 
később kiderült, ez a magyar irodalom egé
szére érvényes volt —, hogy két József Attila 
létezik: volt egy hivatalos — a Petőfi, Ady, 
József Attila forradalmár szentháromság 
tagja —> és a freudiánus verseket író, kései 
József Attila. Tehát: az adott hagyomány 
szerkezeti átcsoportosítása történt itt m eg  a 
visszatérés a szövegekhez, a szövegekből ki
következtethető igazságokhoz. Ez volt az az 
erkölcsi álláspont, amely összetartotta ezt az 
egyébként sok szempontból heterogén gene
rációt, és ezt adta tovább mint hagyományt 
az első Forrás-nemzedéknek. Ezután követ
kezik a Lászlóffy — Szilágyi Domokos-féle 
másik hangváltás; prózában az ő nemzedék
társuk — bár későbben jelentkezik — példá
ul Bodor Ádám. Ha az évszámokat nézzük, 
akkor az előző generációhoz tartozik, ha az 
írói jelentkezés időpontját, akkor nem...

B. I. J.: A jelen idő nyomában című tanul
mánykötetében van egy szöveg — Az olvasóhoz 
—, amelynek gondolatmenete — egyszerűsítve 
— az, hogy a kritikus egy bizonyos irodalmi 
irányt próbál elfogadottá tenni, és hogy egy bizo
nyos életkor után ennek a szenvedélye elmúlik, az 
elfogadtatni próbált irány pedig esetleg konven
cióvá merevedik időközben. A mából nézve ho
gyan látja Láng Gusztáv: valóban így történt 
ezekkel a nemzedéki "irányokkal"?

L. G.: Tudja, a kritikus annyiban író, hogy 
amit leír, azt nem kell mindig szó szerint 
venni. Nem azért, mert nem igaz, hanem 
mert azáltal fejez ki valamit, hogy másként 
mondja. Az, hogy ezek a nézetek konvenci
óvá merevedhetnek, az valószínűleg igaz. 
Hogy én ezt leírtam, az nem azt jelenti, hogy 
azt hiszem: azzá lettek, hanem hogy: attól 
félek, hogy azzá lesznek. Ez, ha úgy tetszik, 
segélykiáltás is, mert vártam, hogy jönnek 
majd az olvasók, vagy legalább a barátok, és 
azt mondják: jaj, dehogy merevedett kon
vencióvá a te drága jó szenvedélyed. Persze 
senki sem jelenkezett...

Egy dolog azonban kétségtelenül elült: 
az a fiatalos hevület, hogy nekünk kell meg
váltani a világot, vagy legalábbis az irodal
mat. A z irodalomban látszott ennek a 
reménye — a műveket nem lehet megsem
misíteni, nem lehetett akkor sem. Hittük, 
hogy ezek a szövegek jók, és hogy 'le fogják 
váltani" az előzőket, és azt a bizonyos szocia
lista realista értékrendet.

Arra viszont rájöttem, hogy egy nemze
dék egy bizonyos életkorig elvégzi a rásza
bott irodalomtörténeti feladatot, ahhoz 
pedig sohasem vöt kedvem, hogy "átálljak", 
azt hiszem, a legfiatalabb szerző, akiről ír
tam valaha, az Szőcs Géza volt. Nekem ő 
jelentette a legfiatalabbak irodalmát, róla 
még írtam, de talán érezhető a szövegen, 
hogy úgy írtam róla, mint egy külső szemlé

lő — a nagybácsi az unokaöcsről, hogy: eb
ből is derék ember lett. De eléggé nyilánvaló, 
hogy a saját korosztályomhoz viszonyítom.

Nyilasy Balázs: Sokat töprengtem az 1960- 
as, '70-es évek magyarországi költészetén, az '56 
után kezdődő folyamaton, éveken, és végül is —  
lehet, hogy ez egy elsietett vélemény —> de valami 
olyasmi szűrődött le bennem, hogy ezek inkább 
átmeneti nemzedékek, abban az értelemben, hogy 
még sok szállal kapcsolódnak egy nagyon durva 
elvárásrendszerhez... Nem alkalmazkodás ez, de 
mégis valamiféle viszonyulás hozzá — tekintet- 
tel-lét erre a gondolati rendszerre. Talán ki lehet 
mutatni, hogy ez a megszólalás nem a szabadság 
pozíciójából történik, nem valamiféle íráshoz- 
múvészethez nélkülözhetetlen, zsigerekben lévő 
szabadságnaka reflexéből, hanem a körülmények
hez való alkalmazkodásból/viszonyulásból, és 
ezért talán elsikkadnak ezek a művek. Vajon 
mennyiben különböznek ettől a Forrás-nemzedé
kek megszólalási lehetőségei, eredményei?

L. G.: Ez nagyon lényeges kérdés, ezzel 
nyilván minden alkotó foglalkozott, és na
gyon sokat foglalkozott vele a kritika is. Kri
tikatörténeti szempontból érdekes, hogy az 
általad feltett kérdésre a korabeli kritika nem 
ad pozitív választ. A kritikának következete
sen mellé kellett beszélnie akkoriban a szö
vegnek. Ha én megírtam volna, hogy mi az 
értelme egyik vagy másik Szilágyi-versnek, 
akkor feljelentettem volna a költőt, vagy 
ugyanúgy: visszatérítem Páskándi Gézát a 
börtönbe.

Másfél évig, mielőtt az egyetemre kerül
tem volna oktatónak, az Irodalmi Könyvki
adó szerkesztője voltam, a versesköteteket 
szerkesztettem— másfél év alatt aztán meg
untam, hogy én közvetítsem  a cenzúra 
szempontjait a szerzőkhöz, úgy éreztem, 
hogy több szellemi szabadságot találok az 
egyetemen; így is volt. Lektori véleményezé
seket azonban továbbra is írtam verses köny
vekről. Emlékszem, amikor Kányádi Sándor 
Sirálytánc című kötetéről írtam véleményt, 
azt mutattam be szövegérvekkel, hogy  
mennyire marxista világnézetű és mennyire 
szocialista eszmeiségből íródott ez a kötet — 
amely aztán a zúzdába került. A dolgot bo
nyolítja, hogy nem azért írt az ember ilyen 
lektori véleményt, mert azt hitte, hogy a cen
zúra annyira hülye, hogy bedől ennek (csak

12



sokkal később fedeztem fel, írtam meg ennek 
a dolognak az erkölcstelenségét), hanem volt 
egyfajta cinkosság is. A cenzor is rendes em
ber volt — egy ideig A hétnek voltam belső 
munkatársa, lejártam Bukarestbe, és Roziká
val (aki nem kislány volt, hanem Rosenberg, 
a cenzor) felváltva pingpongoztunk, mert 
imádott pingpongozni, és tudtuk, hogy  
amíg pingpongozik, addig nem olvas kéz
iratot, tehát felületesebben dolgozik. Rozika 
is nyilván tudta, hogy ezért csináljuk, és bol
dogan jött pingpongozni, hogy legyen vala
mi ürügye arra, hogy ő téved. A cenzornak 
azért kellettek a fentihez hasonló lektori vé
lemények, hogy ne egyedül legyen a sla- 
masztikában, ha tévedett. így  legalább 
ketten "tévedtünk" a Kányádi-kötetnél, ket
ten tévedtek Páskándi Géza Piros madár című 
köteténél, amely szintén a zúzdába került. 
Ha mai fejjel olvasom ezeket a szövegeket, 
utólag alig értem az okot. De tény, hogy a 
hatalom érezte, hogy ez nem az ő szája íze 
szerint való.

Ettől még a kérdésed érvényes marad, 
hogy nem hoz-e létre ez egyfajta műalkotást 
bénító önkorlátozást. Ehhez még vegyük 
hozzá azt is, amit én legalább húsz éve mon
dok — nagyon kevéssé népszerű kijelentés 
—> hogy a kisebbségi magyar költőnél min
dig kettős cenzúra működik: a hatalom elvá
rásai mellett van egy kisebbségi közönség, 
amelynek szintén vannak elvárásai — a saját 
sorsképletét akarja a szövegekben viszont
látni, és ha az író nem ezt csinálja, akkor nem 
lesz népszerű. Sőt, "elidegenedett" lesz, 
"kozmopolita" és "gyökértélén". Ezek a het
v en es évek  k iseb b ség i kritikájának a 
kulcsszavai. Magyarországon is és Erdély
ben is van olyan szemlélet, amelyik számára 
Beke György sokkal nagyobb író, mint Bo
dor Adám. Mert ő arról beszél, amiről az 
olvasó hallani akar.

A tragikus az, hogy ez a két elvárás lát
szólag egészen más: azt lehet mondani, hogy 
az egyik, a hatalomé az erkölcstelen presz- 
szió, a közösségé pedig az egészséges és er
kölcsös presszió, "elváráshorizont”. De ha 
megnézzük, hogy a kétféle presszió mikre 
készteti a költőt, akkor kiderül, hogy néha a 
hatalom által elnyomott kisebbségi közösség 
ugyanazt kívánja a szerzőtől, mint a hata
lom. Mondok egy nagyon egyszerű példát, 
olyat, ami engem is érint bizonyos mértékig.

Ceausescu Romániájában, aki kivándo
rolt, az hazaárulónak számított, és a nevét 
sem lehetett leírni, nem lehetett hivatkozni 
rá név szerint. Ugyanakkor az erdélyi ma
gyar közösség is árulónak érezte azt, aki el
megy, mert nem vállalja a kisebbségi sorsot, 
és ugyanúgy egyetértett azzal, hogy ezeket 
az embereket ki kell közösíteni, nem kell 
emlegetni. íme, a kollektív szellem egyedu
ralma egyfelől, a diktátor zsarnoksága másik 
felől ugyanahhoz a morális következmény
hez vezet Páskándi Géza volt az első, aki 
kivándorolt ebből az irodalomból. Én akkor 
is védtem néha, úgynevezett argumentum 
ad hominem-mel, mert amikor Gézát rosz- 
szallóan emlegették, azt kérdeztem: ki van 
közületek, aki hat évet és három hónapot ült 
politikai fogolyként börtönben? — nyilván 
tudtam, hogy közöttük nincsen "börtöntölte
lék". Akikkeí meg lehetett beszélni, azoknak 
azt mondtam, hogy: mi itt egy szellemi és 
ugyanakkor etnikai közösség vagyunk. Ez a 
magyar kisebbség állandóan azért küzdött, 
hogy őt emberi jogaiban ne érje sérelem. Ak

kor mi hogy jövünk ahhoz, hogy mások em
beri jogait, a holtartózkodás jogát, az írói 
hovatartozás jogát meghatározzuk valaki 
számára? Mi állandóan a magunk szabad
ságáért küzdenénk, miközben állandóan 
korlátozni akarjuk mások egyéni szabad
ságát. Én nem azért lettem kisebbségi kriti
kus, mert az egy erkölcsi imperatívusz, és 
áldozatvállalás; engem ez a dolog érdekel, és 
fenntartom magamnak azt a jogot, hogy ad
dig foglalkozzam vele, amíg érdekel. Ami
kor én elm entem , n egyven n yo lc  éves  
voltam, és amit addig csináltam, az itt van — 
amint a beszélgetés elején is mondtam: a 
szövegek nem vesznek el.

Ny. B Ez azért nem föltétlenül a művészi 
alkotásnak a szabadságára vonatkozik... Én mint 
kívülálló nyilván megértem, hogy bizonyos érte
lemben itt, Erdélyben nyomasztó lehet az irodal
mi alkotás számára, a szellem számára valamiféle 
erőszakos kollektivizmusnak a követelése. 
Ugyanakkor azt gondolom, hogy ennek az iroda
lomszociológiai rendszerét először talán fel kelle
ne tárni, önmagában azzal az ideologikus ki
jelentéssel, hogy: bizony, itt van ez a szörnyű, 
gonosz kollektivizmus, ami blokkolja, agyon
nyomja, tönkreteszi a szabadsátot — most nyil
ván karikfrozók —, ezzel a kijelentéssel tehát 
nemigen lehet megelégedni; először fel kellene 
tárni, hogy milyen csatornákon keresztül, milyen 
formában, milyen elvárási rendszerekben érvé
nyesül ez, és akkor a továbbiakban lehetne "dol
gozni" vele: valóban olyan nyomasztó, pusztító 
ez? Az ember végül is valamiféle individualitás 
és csoporttudat közölt mozogva éli le az életét...

L. G.: Valószínűleg egy kicsit publidszti- 
kusan fogalmaztam az eíőbb, azért voltam 
végzetesen félreérthető. Tudniillik amit 
mondtál, csak akkor tükrözi az én vélemé
nyemet, ha ezeket a jelzőket— hogy: "átkos", 
"nyomasztó" elvárás — kihagyjuk; én ezzel 
foglalkoztam, amennyire lehetett — iroda- 
lomszodológiailag, vagy szociológiakritikai 
vonatkozásban — és pontosan azt mondom, 
hogy ennek a kollektív szemléletnek a kép
viseletéhez is joga van a szerzőnek, ha őt az 
termékenyíti meg. Abszurd drámát írni épp 
úgy nem kötelező, ahogy nem tilos hagyo
mányos értelemben történelmi drámát írni. 
Az irodalomban a műfajok és a műfajokon 
belüli hangnemek versengése folyik, és a kö
zönség mindig eldönti, hogy az ő szívének 
melyik kedves. A két-három nemzedékkel 
későbbi közönség pedig kezdi eldönteni, 
hogy mi az, ami halhatatlan. Francois Mau- 
riactól egy öregkori interjúban azt kérdez
ték, hogy számára tehertétel vagy előny, 
hogy ő katolikus, és szíve mélyén janzenista. 
ő  azt mondta, hogy: is — is, hogy öreg korá
ra ez a kérdés nem foglalkoztatja, mert rájött, 
hogy Istent nem érdekli, amit írunk, legfel
jebb felhasználja. Ez két dolgot jelent szá
momra: a szöveget mindig meg kell írni, és 
mindig a legmélyebb meggyőződés szerint, 
mert mit használjon fel az Isten, ha nincs 
szöveg, amit megírtak? Másrészt: a mű utó
élete teljességgel előrejelzés nélküli a szerző 
számára: a lényeg az ilyen értelemben szaba
don megírt szöveg — a szerző hajlamait, 
stüuseszmé-nyét, világképét követő szöveg. 
Ha pedig akár azért, hogy a modemek meg
dicsérjék, akár azért, hogy a "gyökeresek" 
megdicsérjék, erőszakot kell tennie ezen a 
belső meggyőződésen, akkor kezdődnek a 
bajok. S aldcor folytatódnak, ha akármelyik 
"paradigma" kizárólagosságra, a másik 
(vagy a többi) diszkreditálására törekszik.
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Én sohasem állítottam, hogy például Sü
tő András számára ez probléma — ő ezt nem  
divatból csinálja, hanem nagyon mélyen 
megélt m eggyőződése, hogy az írás egy 
ilyen értelemben vett szolgálat. Ebből az ars 
p oeticáb ó l je len tős m ű vek  szü letn ek . 
Ugyanígy Páskándi Géza a maga börtönél
ményein, egyebeken keresztül egy más vo
natkozását tapasztalta meg a diktatúrának, 
ezért a Tornyot választok dm ű darabja példá
ul másképpen építkezik. De ugyanúgy Bo
dor Adám Sinistra-körzetében is benne van a 
romániai nyomorúség, a diktatúra okozta 
nyomorúság, csak ezekben nem a nemzeti 
vonatkozások vannak előtérbe állítva. Bret
ter György nevezte egy interjújában a mi 
itteni szellem i ténykedésünket a "hiány 
megteoretizálásána"-nak — vagyis: a sza
badság hiányából is kinőhetnek nagy ered
mények, ha az alkotó képes azt a teoretikus 
nézőpontot megtalálni, ahonnan a hiány ér
telmezhetővé válik. Éz tulajdonképpen a 
diktatúrában "egyszerűbb", mert a hiányt ott 
lehet értelmezni, ahol hiány van. Hogy a 
hiánynak ez a megteoretizálása m ilyen  
szempontból történik meg: a nemzeti sza
badság hiánya, az állampolgári szabadság 
hiánya, az individuális vagy alkotószabad
ság hiánya, az majdnem közömbös a mű 
minősége szempontjából. A lényeg az, hogy 
a választott hiány-típus egybehangzó legyen 
az író alkatával, szándékaival, élményvilá
gával...

Van egyébként a '60-as, '70-es évek erdé
lyi irodalmának egy közös vonása, amely 
bizonyos mértékig megkülönbözteti a ma
gyarországi irodalomtól — ez egyfajta nyel
vi konzervatizmus. Az erdélyi író állandóan 
egy romló nyelvi közösség tagjaként írja az 
életét — ez az igazság —, az erdélyi iroda
lom pedig az irodalnü nyelvet mint egy  
szakrális nyelvváltozatot őrizte. Ha egy  
nyelvész egyszer összevetné az erdélyi és 
magyarországi irodalmak nyelvét, meggyő
ződésem, hogy azt tapasztalná, hogy az er
délyi szerzők jobban ragaszkodnak az 
irodalmi nyelv "normáihoz", normatívabb a 
nyelvszem léletük, mert úgy érzik, hogy  
minden eltérés ettől a normától a közösség 
anyanyelvi kultúrájának a szintjét csökkenti. 
Ez különösen érdekes a prózában, a realista 
epikában, ahol beszéltetik a szereplőket — 
hallgassátok meg egyszer, hogy hogyan be
szélnek egymással mezőségi parasztok az 
autóbuszban, és nézzétek meg, hogyan be
szélnek egy novellában; kiderül, hogy ég és 
föld. Az erdélyi író hozzástilizálja ezt a nyel
vet a normatív nyelvszemlélethez — nem 
meri a nyelvi tényeket rögzíteni a papíron, 
mert attól fél, hogy ezzel esetleg legitimál 
egy olyan nyelvi tendenciát, az elrománoso- 
dás nyelvi tendenciáját, amelytől félünk.

B. I. J.: Eddig inkább hiányokról volt szó... 
Most arra kérdeznék rá —  visszatérve az első 
Forrás-nemzedékhez —, hogy meg lehetne-e po
zitív kategóriákban fogalmazni, miben volt más 
a Forrás-nemzedék értékszemlélete? Esetleg: mi
lyen sajátos hiányokat talált vagy "talált ki" 
magának?

L. G.: A gyökér-problémához visszatér
nék még egy pillanatra, csak hogy világos 
legyen, hogy nem frivolizálni akarom ezt a 
kérdést; erről szól a Csipkerózsika-vita so
rán írott cikkem. Én akkor a metaforizálástól 
féltettem a kritika nyelvét. Ennek a veszélyét

folytatás a 14. oldalon
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azért éreztem nagynak, mert az indulásom a 
metafora jegyében állt. Ha beleolvasnak az 
ötvenes évek irodalomkritikai termésébe, 
akkor látják, hogy azok olyanok, mint a ter
melési beszámolók — bükkfanyelven íród
tak. Mi ettől meg akartunk szabadulni — 
kezdtem rájönni, hogy a metafora mindig 
többféle értelmet rejt megában, és ezáltal 
vagy a "dodóniaságnak", vagy a laza és pon
gyola többértelműségnek lehet a forrása. 
Persze azt most is állítom, hogy ha a metafo
ra jó helyen van, akkor segíthet — ha nincs 
metanyelv. Ami azonban leírható, meghatá
rozható, azt lehetőleg pontosan kell leírni. 
Gyökere pedig a növénynek van, és az ember 
éppen a helyváltoztató képességében külön
bözik a növénytől. Ezt nem én találtam ki 
egyébként, Szűcs Jenőnek van egy nagyon jó 
tanulmánya, amely pontosan egy ilyen me
taforáról szól — Illyés hajszálgyökerek-me- 
taforájáról, azzal a francia szálló igével 
szembeállítva, hogy: a demokrácia minden
napos népszavazás. A nemzeti identitástu
dat is, kisebbségi körülmények között egy 
mindennapos népszavazás. A kisebbségi vi
szonylatok között élő ember reggel hatkor 
felkel, és eldönti, hogy ma is magyar. Itt ez 
így megy, én is mindig így tudtam, és min
dennap eldöntöttem. A döntésem minden
nap igenlő volt, és az a mai napig is — én ezt 
nagyon komolyan veszem. De emberi méltó
ságomat sérti, hogy ezt olyan kötelezettség
gé tegyék, am ely nem az én döntésem  
eredménye — tehát hogy nem az én erkölcsi 
érdemem, hogy az vagyok, ami, hanem mert 
nemlétező gyökereimmel nemlétező nedve
ket szívok fel a nemlétező talajból.

Lengyel Zsolt, aki egy vaskos német 
disszertációt írt a transzilvanizmusról, a be
vezetőben engem is így említ, mint aki a 
transzilvanizmusról a véleményét azután 
tudta igazán megírni, miután elment. Ami
kor kitelepedtem, megnéztem, mi az, amit én 
itt nem írhattam volna meg soha — és leül
tem, és elkezdtem azokat a témákat megírni. 
Ezt a mondott metaforarendszeben csak egy 
tökéletes képzavarral tudnám kifejezni, mert 
azt kellene mondjam, hogy '84-ben, amikor 
innen elmentem, magammal vittem a gyöke
reimet... Ezért van nekem a szóhasználat el
len kifogásom. De Szilágyi Domokos kap
csán már Magyarországon írtam le, hogy mi 
az, hogy identitás — hogy mi ahhoz nagyon 
keveset adunk hozzá. Mi nem azok vagyunk, 
amik vagyunk, hanem azok vagyunk, ami a 
múltunk, a történelmünk, a hagyományunk, 
amit vállalunk. Ez a hagyomány azonban 
messzemenően leírható mint hierarchikus 
struktúra, mint szelektív struktúra. Akisebb- 
ségi irodalmakban pedig ez a struktúra más 
— itt van például az, amit a nyelvi mintánál 
említettem. Arany János vagy Ady Endre 
más helyet foglal el nyelvi mintaként is a 
kisebbségi irodalom hagyományszerkezeté
ben, mint a magyarországiban, ahol bátran 
lehet lázadni Arany János ellen vagy Ady 
ellen, mert attól még nem dől össze a nem
zettudat. Ezek az eltérő hagyománystruktú
rák nyilván egymást korrigálják, egymással 
vitáznak; a magyar nemzettudat egyik lehet
séges értéke, esélye, hogy magyar kisebbsé
gek léteznek, mert ezáltal a magyar nem
zettudat egy pluralista nemzettudat.

Visszatérve a Forrás-nemzedék érték
szemléletéhez... Ezt ismét csak szembesítve 
lehet meghatározni. Először is: ha Barta Já

nosnak hinni lehet, az irodalomban kétféle 
értéktípus létezik: vannak töténeti/helyi ér
tékek, és vannak abszolút vagy esztétikai 
értékek. Egy irányzat felléptekor az értékek 
nagy része történeti érték — marhaság lenne 
azt mondani, hogy a szabadvers magasabb- 
rendű, mint a szonett. De van egy pillanat, 
amikor a Kassákék szabadverse hoz valamit 
a szonettekhez képest, ami életrevalónak és 
folytathatónak bizonyul egy ideig — illetve 
ami olyan stiláris újítást jelent, amit csak ez
zel a nem-formával lehet megvalósítani. Ez 
egy történeti érték.

Az új értékképzés ott kezdődik, hogy az 
a bizonyos kultúrpolitika az oktatásban és 
mindenütt érvényesítve hozott egy művelt
ségeszményt — ha rosszmájú akarnék lenni, 
akkor azt mondanám: műveletlenség-esz- 
ményt, mert a nagy kitagadások voltak rá 
jellemzők. Én például azért lettem huszadik 
századdal foglalkozó irodalomtanár, mert 
rádöbbentem annak az agyrémvoltára, hogy 
Babits Mihályról az egyetemen mindössze 
annyi lejegyezhetőt hallottam, hogy: a kis
polgári magántulajdont védelmezi — ugye, 
A gazda bekeríti házát alapján. József Attila 
ezzel szemben azt írta, hogy "a léckerítés 
dülöng és sikong lehelletüntől", vagyis le 
akarta bontani a magántulajdont elrekesztő 
kerítést, amit a másikfelépített... Akkor letet
tem a ceruzát, és azt mondtam magamnak, 
hogy itt valami baj van. Szabó Lőrincről, Né
meth Lászlóról nem hallottunk egy szót sem 
az egyetemen — ezeket aztán Páskándival 
együtt olvastuk az antikváriumokból össze
vásárolt könyvtárában. Az a bizonyos ha
gyománystruktúra tehát csakis a szabadság 
jegyében alakítható ki, mert ha nem ismerem 
a halmazt, amiből válogatok, akkor nincs mit 
strukturálnom, egy szegényes anyagból dol
gozom, és csak egy hagyomány-paródiát 
hozhatok létre.

Ez a nemzedék tehát kezdte kinyitni a 
zárt kapukat. Az anatéma alá eső szerzőket 
vállalni próbálta — Lászlóffy Aladár például 
Kassák Lajost, Veress Zoltán Proustot, és 
egyáltalán: a magyar irodalom egészét. Te
hát: használhatóvá vált az irodalmi hagyo
mány — nem volt olyan, hogy: ettől idegen
kedünk, azt meg szeretjük, mert a szimpátia 
és antipátia a költő szabadságjogainak köré
be lett átutalva, és nem a hivatalos "szeretni 
kell/utálni kell" kategóriákba. Ekkor kezd 
kialakulni egy szabadságfogalom a hagyo
mányválasztás tekintetében. Kezd kialakul
ni egy szabadság a formaválasztás kapcsán. 
Lászlóffy Aladár fellépésekor például zajlott 
egy vita az Utunkban arról, hogy "szabad-e 
a szabadvers" — hogy szabad-e szabadver
set írni. Hogy ez milyen mértékű szabadság, 
arról ma lehet vitatkozni, de akkor egy olyan 
közegellenállást kellett áttörni, hogy ez vala
mi nagy, eufórikus, szabadságharcos él
ményt nyújtott ezeknek a húszéves gyere
keknek.

Van tehát egy ilyen kényszer alóli felsza
badulás az első Forrás-nemzedék munkái
ban, és van egyfajta "modernizáció" is, amit 
én mindig félve mondok. Van tudniillik egy 
tizenkilencedik századból örökölt evolucio
nista képünk minden szellemi tevékenység
ről, az irodalomról is; azt szeretjük, ha min
den fejlődik. Holott ez egy nagyon bizonyta
lan kérdés. Tény az, hogy mi akkor el vol
tunk telve ezzel a szemlélettel, és ósdinak 
éreztük az előttünk járók irodalmát — meg 
lehet nézni, az akkori kritikáinkban gyakran

szerepel a "hagyományos" jelző, amit elítélő 
értelemben használtunk, rendszerint úgy, 
hogy: "elszakad a hagyományos formáktól", 
"felbontja a hagyományos formákat". Pozi
tív, értékelő kulcsszavakként jelentkeznek a 
kor kritikáiban a "formabontás", "modern
ség", "avantgárd". Ennek a pozitívuma az, 
hogy itt megint egyfajta szabadságharc 
folyt, ahhoz hasonló, ami a század elején a 
Nyugat-korszakban történt. Talán ezért is 
kötöttem hosszú jegyességet a Nyugat első 
nem zedékével m int irodalom történész, 
ugyanis ott is egy normatív esztétika, egy 
normatív kritikai szemlélet uralma alól kel
lett kiszabadítani az ízlést és a közvéle
ményt. Persze az egy szabad szellemi életű 
társadalom volt, szembeállítva a miénkkel, 
úgyhogy itt a maximum, ameddig az ember 
erkölcsösségben és szabadságigényben el
mehetett, az az, amit Kant fogalmazott meg 
egy levélben: "Sok mindent, amiről meg vol
tam győződve, nem írtam meg, de sohasem 
írtam olyasmit, amiről ne lettem volna meg
győződve."

B. I. J.: Beszéljünk akkor a művekről, amelyek 
hordozták ezeket az értékeket...

L. G.: Meggyőződésem, hogy Szilágyi 
Domokos költészete a magyar líra jelentős 
teljesítményei közé tartozik. Említhetnénk 
még neveket, például a Tőzsér Árpádét, a 
Tolnai Ottóét, és mellettük a Szilágyi Domo
kosét, akikről állítom, hogy bizonyos tekin
tetben megújítói a magyar lírának— tehát itt 
ismét felmerül a nemzeti irodalom értelme
zésének kérdése: a huszadik századi magyar 
irodalom egy bizonyos nemzedékében a je
lentős újítók mind a határokon kívül szület
tek és alkottak. Később is van még egy ilyen 
egybeesés, amikor jön a Forrás harmadik 
nemzedéke, és ugyanakkor két másik jelen
tős műhely: az újvidéki Új Symposion és a 
párizsi Magyar Műhely; eldcor tehát az illető 
stílusirányt képviselő intézmények, sajtóor
gánumok is a magyar államhatárokon kívü
liek. Ez persze szintén nem újdonság, hiszen 
Kassákék avantgárdjának a fél története 
emigrációban zajlik...

Drámában: először is megvan a történel- 
úú tematikának az a kezelése, amelyet Pás- 
kándi abszurdoidnak mondott, és amely 
feltűnik már Kocsis István néhány monodrá
májában is, mellette pedig az a drámatípus, 
amelyet elsősorban két Sütő-dráma: a Lócsi
szár virágvasámapja és a Csillag a máglyán 
kép visel — itt nagyon  furcsa mérték- 
egységeket kellene alkalmazni, hogy közös 
nagyságról, esztétikai értékekről beszéljünk; 
itt mindig az a fontos, hogy milyen környe
zetben játszik az adott mű egy bizonyos sze
repet. M indkét drám atípusnak van e- 
gyébként egy közös jellemzője; Hankiss Ele
mérnek egy katarziskeltő mechanizmusokat 
vizsgáló tanulmánya adta az ötletet ahhoz, 
hogy megnézzem ilyen szempontból az er
délyi magyar drámát. Rájöttem, hogy a ma
gyar irodalom  legk atarz isszegén yeb b  
drámái itt születtek. Ezt természetesen lehet 
pozitív, és lehet negatív jelenségnek tekinte
ni. Én pozitívnak tekintem — a Székely Já
nos Mórok című drámája kapcsán fejtettem 
ki, hogy mit jelentett a historizálás, histori- 
zádó az erdélyi magyar drámában — hogy 
ez egyfajta, a kisebbségtől sohasem idegen 
öncsalásnak és illúzióteremtésnek a formája 
is. De minél kevésbé épít be a szerző katar
ziskeltő mozzanatokat a dráma befejezésé
be, annál inkább tudatosítja a histori-
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zádónak ezt az illuzórikus, mítoszteremtő 
jellegét, figyelmeztetve a nézőt arra, hogy 
azzal, hogy ő történeti jelmezt ölt magára, 
attól még nem biztos, hogy eljut egy katarti- 
kus megoldásig, feloldódásig. Ellenkezőleg, 
a meg nem oldottság, például a Csillag a 
máglyán esetében, a nagyobb értéknek a meg
aláztatása az, ami tudatosítja az emberben 
azt, hogy a történelem nem a happy ending 
felé tartó narratíva, hanem lehetséges az ér
tékek végleges elpusztítása is.

Ezek a "fogások" egy adott korban, ami
kor a drámában egyfajta drámapoétikai hi
te lv esz tés  zajlik, a műfajnak új életet 
adhatnak — hogy az így született drámák 
hogy viszonyulnak Shakespeare-hez vagy 
Szophoklészhez, azt nem tudom eldönteni, 
de azt hiszem, nem is kell; a lényeges az, 
hogy a magyar drámairodalom életben tar
tása, a dráma mint értékképző műforma 
kontinuitása szempontjából ezek nagyon je
lentős darabok. Itt ismét egyfajta "munka- 
megosztás" van, mert születnek ugyan  
fontos darabok magyarországi szerzők tol
lán ebben az időszakban, de azok nem törté
nelmi témájúak — egy műfaj: a történelmi 
dráma modernizálása a korban érvényes 
kérdések feltevőjeként a kisebbségi iroda
lomban történik meg.

B. I. J.: Fontosnak és szerencsésnek érzem itt 
azt is, hogy ezek a könyvek "jó könyvekké" lettek 
avatva egy adott ponton — itt a Pezsgő-díjra 
gondolok. Mit jelentett ez a Pezsgő-díj akko
riban, hogyan fogadta az irodalmi közvéle
mény?

L: G.: Természetesen a Pezsgő-díjról azt 
fogom mondani, hogy én találtam ki — sze
rintem bárkit kérdeznek meg a zsűriből, ezt 
fogja mondani. Az igazság az, hogy ez egy 
lopott ötlet, csak ezt fölöslegesnek tartottam 
nagydobra verni, mert én akkor fontosnak 
gondoltam, hogy legyen egy "ellenkánon", és 
legyen egy intézmény, amelyik ezt képviseli. 
Egy gunyoros hangú magyarországi lapban 
olvastam akkor, hogy inflálódik a polgári 
kultúrában az irodalmi díj fogalma — hogy 
Franciaországban mintegy kétezer díjat osz
tanak ki évente, s van olyan díj is, amely 
mindössze egyetlen üveg pezsgő átadásából 
áll. Ez az, mondtam, mert ezt tudnánk saját 
zsebből is "szubvencionálni"... A franciákra 
azért rálicitáltunk, mert nem egy üveg pezs
gőt nyújtottunk át, hanem hatot — minden 
zsűritag vett egy üveg pezsgőt, és a szerző, 
hogy ne maradjon le, vett egy hetediket...

A kísérlet jól sikerült: mindig az írószö
vetség hivatalos díjkiosztása előtt két héttel 
tartottuk a Pezsgő-díj vitáját, és ezt az Utunk 
mindig lehozta, alig rövidítve a szövegeken. 
A harmadik évtől kezdve az írószövetségi 
díjak magyar vonatkozású megítélései szinte 
mindig egybeestek a Pezsgő-díjjal— egy ide
ig bosszankodtak az írószövetség magyar 
elnökségi tagjai, de aztán rájöttek, hogy az 
erdélyi irodalom hat legtekintélyesebb, leg
szavahihetőbb kritikusával mégsem kell 
folyton ujjat húzni, és lojálisak lettek a Pezs
gő-díjhoz. Ennek volt egy nagyon lényeges 
befolyásoló szerepe, és Pezsgő-díjas volt Bo
dor Adám, Páskándi Géza, Sütő András a 
Perzsák című esszékötetével, Bretter György 
— olyan szerzők, akik valamiképpen "nem 
álltak jól" a hivatalos ranglistán.

B. I. J.: Átnéztem az első néhány év Pezsgő- 
díjas "vitaanyagát", és azt tapasztaltam, hogy 
eléggé egyöntetűek voltak a vélemények— példá

ul Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár kapcsán. 
A későbbiekben voltak véleménypolarizációk, né
zetkülönbségek?

L. G.: Az egyöntetűség annak a következ
ménye, hogy ezt mi annak idején azért alapí
tottuk, mert egyetértettünk egym ással 
axiológjai alapkérdésekben. Később — és én 
ezért is léptem ki aztán — kezdett átmenni a 
Pezsgő-díj az Utunk felügyelete alá, és a bé
kesség kedvéért még beléptettek másokat is. 
Jöttek a fiatalabbak, intrazingesek, mint Ta
más Gáspár Miklós, jött egész más érték
szem lélettel Szőcs István. Ennek követ
keztében talán elevenebb volt a vita, viszont 
a célt, amiért a díjat kialakítottuk, kezdtük 
szem elől téveszteni. Persze annyira nem, 
hogy a Pezsgő-díj a hivatalos értékrend iga- 
zolója legyen, és úgy sem, hogy az eredeti 
értékfelfogás alapvetően csorbát szenvedett 
volna. Én Szőcs Istvánnal millió dologban 
nem tudok egyetérteni, de kitűnő olvasónak 
tartom; jó és rossz között mindig különbsé
get tud tenni, legfeljebb más az érvelése — 
vagy a vitákon mást ajánlott, de az is jó volt.

Az irodalmi díjakkal egyébként az a baj, 
hogy az irodalmat nem lehet tervszerűsíteni
— vannak évek, amikor egyszerűen nincse
nek nagy művek. Az első években könnyű 
dolgunk volt, mert általunk nagyra becsült, 
a kritikában kiemelt, de a hivatalos fórumok 
által háttérbe szorított művek bőségesen vol
tak, amelyeket mi rehabilitálni akartunk a 
közönség előtt. Amikor ezek elfogytak, és 
éppen nem volt nagy mű, akkor jött a tanács
talanság, hogy mi a teendő.

B. I. J.: Arra még rákérdeznék, hogy emellett az 
"erős" fórum mellett milyen szerepük volt a tan
könyveknek vagy a Tanulók Könyvtára-előszavak- 
nak? Mennyiben voltak képesek ezek hordozni egy 
hasonló irodalomszemléletet?

L. G.: A tankönyvek kétségtelenül fontosak. 
Fontosak a már említett kisebbségi szempont
ból is, mert a teljes értékű identitástudathoz 
ezek teremtik meg azt a hagyományismeretet, 
amelyre okvetlenül szükség van. Nagyon érde
kes jelenség, hogy bár időnként voltak óriási 
botrányok, az én tapasztalataim szerint a több
ségi fórumok — minisztérium, államtitkárság
— nem nagyon törődtek a kisebbségi oktatás
sal. Ezért valahogy hézagosabb ellenőrzés alatt 
lehetett irodalomtankönyveket írni, mint sok 
más területen. Mi megpróbáltuk, hogy az akkor 
viszonylag korszerűnek számító eredményeket
— elsősorban a strukturalista elemzéseket — 
beépítsük a tankönyvekbe, igyekeztünk olyan 
szemelvényeket válogatni, amelyek lehetőség 
szerint elkerülik a politizálás csapdáit.

A tankönyvírás óriási felelősség ugyanak
kor — a tankönyv kötelező olvasmány minden
ki számára, aki elvégzi a középiskolát. Az, hogy 
egy fiatalság nem tanulja a saját nemzeti törté
nelmét, azt jelenti, hogy mindent az iroda
lomórán kell belopni a tudatába, ami a saját 
kultúrájára vonatkozik — és ez érvényes a Ta
nulók Könyvtárára is. 1956 kitűnő ürügy volt a 
diktatúrának a szinte teljes szellemi embargó 
bevezetésére — előtte Kolozsváron is meg lehe
tett kapni például a magyar lapokat. Egy ko
vásznál vagy székelykeresztúri tanárnő ebben 
az időben egyszerűen nem jutott hozzá magyar 
irodalmi folyóirathoz, cikkekhez. Mi hozzáju
tottunk, "kerülő utakon" — diákjaim csempész
tek be hátizsákjukban könyveket, folyóira
tokat... Ezek az előszavak tehát utólag megnéz
ve lehet, hogy szaktudományos szempontból 
nem sok eredetit tartalmaznak, de nem is akar
tak szaktudományos újdonságokat mondani, 
inkább összefoglalták az általunk ismert vonat
kozó irodalmat. A vidéki tanároknak ilyenfor-
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mán volt amihez igazodniuk — és itt egy másik 
dolog is van, ami talán kisebbségi sajátosság: itt 
képviselni kellett valamit (én a "gyökerek" ellen 
hitakoztam, a szolgálat ellen azonban soha...), és 
viselkedéssel, áldozatkészséggel, magatartás
sal, valamiképpen nevet is kellett szerezni. A 
kovásznai tanárnak ugyanis tudnia kellett, 
hogy ez a név, hogy Láng Gusztáv, Szilágyi 
Júlia, Kántor Lajos jelend azt, hogy a szöveg 
hiteles, autentikus, hogy nem akarják becsapni, 
és az idézetek nyugodtan felhasználhatók az 
órán. Ezeknek az írásoknak tehát az volt az 
elsődleges funkciójuk, hogy az a néhány ember, 
aki hozzájutott a friss információkhoz, továb
bítsa őket a közönséghez.

B. I. J.: Beszéljünk egy kicsit még a Kántor — 
Lángról is, és a vitáról, amit kavart. Sokan a hozzá
szólók közül bírálták ezt az irodalomtörténetet, kü
lönböző szempontok alapján. Milyen alternatívákat 
kínáltak ezek a vitapartnerek, milyen alternatíváik 
voltak a fiatalabbaknak, például Tamás Gáspár Mik- 
lóséknak?

L G.: Annak idején, amikor a könyv megje
lent, én olvastam Tamás Gáspár Miklós kritiká
ját, és ha jól hámoztam ki az alapértelmét, a fő 
kifogása az volt (bizonyára jogosan), hogy nem 
voltunk eléggé radikálisak. Hozzá kell tennem 
ehhez azt is, hogy ennek a radikális nemzedék
nek akkor éppen a némaság volt az eszménye, 
tehát ők úgy tekintették, hogy minden, ami 
közölhető, az valamiképpen a diktatúra jóvá
hagyása, és annak jóváhagyásával íródik. Ha 
írtak, akkor tudatosan olyan szövegeket írtak, 
amelyeket a cenzúra úgysem engedett közölni.

Egy irodalomtörténetet — ami ötven száza
lékig penzum volt — persze nem azért írnak, 
hogy azt ne lehessen közölni. A kanti definíció 
érteimében írtuk Lajossal, tehát semmit nem 
írtunk, ami ne lett volna meggyőződésünk, mi
közben sokmindent elhallgattunk. Ráadásul ez 
nem ide készült, hanem az Akadémia rendelte 
meg, mint a Spenót pótkötetének a megfelelő 
fejezetét. Kántor engem állandóan sürgetett — 
nagyon gyorsan készült a könyv —, később 
kiderült, hogy még késhettünk volna négy évet, 
mert az Akadémián akkor kezdődött az érdem- 
beni vita arról, hogy az élő magyarországi szer
zők közül ki hány sort, oldalt kap. Ebben 
nyilván nem lehetett megegyezni, és évekre el- 
odázódott a könyv megjelenése. Tehát mielőtt 
Magyarországon is megjelent volna, itt már két 
kiadásban, külön könyvként megjelent, mert 
Domokos Géza megtudta, hogy készen van, és 
azt mondta, hogy vállalja a kiadását. A könyv 
kapott is néhány kedvező kritikát román szak
lapokban, mindaddig, amíg fel nem jelentettek 
bennünket mint revizionistákat, tudniillik az 
első kiadás borítóján a Romániai magyar iroda
lom 1945 — 1970 cím szerepelt, a román felsza
badulás dátuma pedig 1944. A második kiadás 
címlapján már 1944 áll...

A lényeg az, hogy itt nemcsak irodalmi kér
dések merültek fel. Itt élni kellett olyan körül
mények között, amelyekhez képest sokkal 
kedvezőbbek voltak azok, amelyekről Makkai 
megírta a Nem lehet-et. Amikor az ember már 
nem bírta, akkor volt három lehetőség: az em
ber alkoholista lett, vagy öngyilkos, mint Szilá
gyi Domokos, vagy kivándorolt, mint 
Páskándi, Bodor Ádám vagy én. Az energiák 
ötven százalékát ez kötötte le — a korrupcióra 
való csábítás, az anyagi értelemben vett sze
génység közepette a tisztának megmaradás kí
sérlete. Azt remélem, hogy abban, amit írtunk
— Kányádi a verseiben, s ha úgy tetszik, én is 
bizonyos kritikai szövegeimben — ez vala
mennyire tükröződik.

szerkesztette:
BALÁZS IMRE JÓZSEF
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boldogan elidőztünk a zarándokok sere
gében, betekintésünk azonban csak a fia
ta l B ern in i m ű v é s z e té b e , a barokk  
eredetébe nyújtott "csípletet". Ezért hát, 
amint jeleztük immár, el kell indulnunk a 
nagyobb kiállítást is megtekintendő, aj- 
zottak is vagyunk, m eg hát a kibontako
zás n y ilv á n  majd átrajzolja a kezdet 
fényeit is. H ogy némi rendet teremtsünk 
vám dorutunkban, ajánlatos, ha a Peuge- 
ot-féle Róma-kalauz által javasolt útvona
lat követjük; ezt ugyan két órában szabja 
m eg kiváló bédekkerünk, de nyilván lesz 
abból legalább egy napocska is.

A  Largo d i Santa Susanna terén talál
ható a karmelitánusok híres temploma, a 
Santa Maria della Vittoria. Federico Cor- 
naro (Comer) bíboros megbízásából Ber
nini itt (Carlo M adem o eredeti terveihez 
alkalm azkodva) a Comaro-kápolnát kivi
te lezte (1647— 1652), a látvány közép
pontjában az oltárdísz A q u ila i S zen t Teréz 
á tsze llem ü lése  (a transverberazion e  eredeti 
teológiai értelmét e lég  körülményesen le
hetne csak visszaadni). A glóriától övezett 
szent belehal (át-hal) az isteni szeretetbe, 
K risztus szerelm ében, valamit hallván. 
A z eukarisztia motívumának megjelení
tésében Bemini nyilván nem  nélkülözhet
te a szerelmi apoteózis érzéki jegyeit, a 
leplek alatt szinte elveszett ugyan a test, 
az arcon viszont —  ezzel kontrasztban —  
felerősödött Érosz varázsa —  sokan, némi 
eufem izm ussal élve, valóságos fiziológiai 
gyönyörérzetről beszélnek. A velencei 
eredetű C om er családból származó bíbo
rosok résztvesznek a misztikus színjáték
ban, a kápolna két oldaláról, mintegy pá
holyból szem lélik (és kommentálják) az 
esem ényt. Jelzést látnak a legmagasabb 
rendű evenim entum rol, a misztériumról.

Az egész kápolna életszerűsége rend
k ívü li kom pozíciós egységéből szárma
zik: te ljesség  és egység , egy  áthatóan  
világos eszm e köré rendezve. Ez Bemini 
esztétikájának fő elve is, a látványelem ek  
összerendezését tekintette a par excellence  
feladatnak. Életrajzírói, az elsőszülött fiú, 
D om enico Bemini, valamint Filippo Bal- 
dinucci m eg is jegyzik: "Nagyon is egye
tem es eszm e az övé, amely az építészetet 
a szobrászattal és festészettel oly módon  
k ívánta eg y esíten i, hogy  m indez szép  
ö ssze té te lt alkosson (a híres bel com posto), 
szakított b izonyos gyűlöletes egyen-szo- 
kásokkal, és jóllehet a bevált szabályokat 
nem  szegte m eg, de nem  is tartotta köte
lező érvényűnek hozzájuk alkalmazkod
ni; felfogása m indközönségesen az volt, 
h ogy aki néha nem  lép túl a szabályokon, 
m indig azok rabja marad; persze, azok  
számára, akik nem  festők és szobrászok is 
egyben, ezt nem  tartotta kötelező érvé
nyűnek, de azt igen, hogy jó m űvészeti 
eljárásokat kövessnek." Bem ini a saját

m űvészete kulcsának is tartotta a Com a
ro-kápolnát.

A Barberini-téren a szerényebb Fonta
na déllé Api, a dolgos méhet, a nagy arisz
tokrata család cím erszim bólum át tette 
m eg vízköpőnek  A Fontana déllé Tritoné 
is a nagy pártfogónak, VEI. Orbánnak 
kedveskedett: a delfinek által a kagylón 
magasba em elt tengeri isten, aki a maga 
során a vízköpő másik kagylóból iszik, 
ismét arra a regnumra irányítja a figyel
münket, amelyet m indig is vissza kell 
hozni az Urbs lakójának A Boldogságos 
víz nemcsak ivásra és tisztálkodásra szol
gál, hanem elem entum, az élet fönntartó
ja, szeretette l és csod álatta l kell k ö 
rülvenni. A szökőkutaknak ez a m itológi
ába átnyúló funkciója közelíti a nyom o
rult városlakót eredeti term észetének  
intimitásához. (Persze, azért a pápai szim 
bólum ok ügyes beapplikálásáról sem  fe
ledkezik m eg a mester.) Felpillantunk a 
Barberini-palota homlokzatára, az akkori 
Róma határán nyárilaknak épült, Carlo 
M adem o tervei szerint, később Bemini 
folytatta a kivitelezést nagy kor- és vetély- 
társával, Borrominivel együtt.

A Via del Quirinalén található az épí
tész Bemini legjelentősebb templomának  
tartott Szent András, a barokk gyöngye, 
amelyet 1658-1670 között építettek fel ta- 
nítványai-munkatársai, eredetileg is a je
zsuita rend számára. Az ovális alaprajzú 
templomban az oltár nem  a szélen van 
elhelyezve, ezért külön feladatot jelentett 
az oltár felé irányozni a lelket és a tekinte
tet. A belső tér tágasságát csak fokozza, 
"emeli" a felső megvilágítás.

Éppen a templommal szemben van a 
Palazzo Quirinale hosszúszám ya, ame
lyet szintén Bemini tervezett, de itt már 
hiába kérleljük a palotaőrség jeles képvi
selőjét, a belső udvarba, Oscar Luigi Scal- 
faro köztársasági elnökünk rezidenci
ájába az istennek sem  engednek bepillan
tani. (A Palazzo Quirinale eredetileg a pá
páké volt, 1870-ben engedték át az Olasz 
Királyságnak.)

Valami köze Berninihez állítólag a 
Fontana di Trevinek is van: Nicola Salvi 
tervei és a kivitelezők a hagyomány sze
rint Bemini eredeti rajzaiból is táplálkoz
tak  (Ám de ez a népszerű zarándokhely 
viszonylag késői eredetű, 1762-ben fejez
ték be.)

A Montecitorio palota (eredetileg Lu- 
dovisi herceg számára készült, ma a par
lament székhelye) görbült homlokzatáról 
híres, amelynek segítségével Bemini a te
ret egyrészt egy monumentális épülettel 
lezárta, másrészt megmentette átjárható
ságát és eredeti adottságait.

Lassan megérkeztünk a Piazza della 
Rotondára, a Pantheonhoz. VEI. Orbán ja
vaslatára a kupolát újra kellett volna dí
szíteni, mire Bemini állítólag azt felelte, 
hogy ugyan a Szent Péter bazilikának sok 
hibája van, a Pantheonnak viszont egyet
lenegy sincs. Am i azonban nem  bírta 
megakadályosni ó t abban, hogy az elő
csarnok tetőzetére két kis szimmetrikus 
állású harangtomyocskát ne ragasszon.

(Bernardo Bellotto XVIII. századi képén 
incselkedő ördögszarvacskáknak tűnnek; 
1883-ban aztán könyörtelenül lebontották 
őket.) N agy szellem ünknek a tornyokkal 
nem  volt szerencséje: 1637-ben megter
vezte a Szent Péter bazilika harangtomya- 
it, 1640-ben hozzá is fogtak a baloldali 
m egépítéséhez, de —  statikai problémák 
miatt — 1646-ban a féligkész építményt 
lebontották. Ezt vette annyira rossz néven  
X. Ince pápa, s ennek köszönhetjük a La 
Verita felét.

A Pantheon mellett —  beh' sokan el
mulasztják azt az ötven lépést megtenni! 
—  találjuk a Minerva-teret, Róma egyik  
leggazdagabb gótikus tem plom ával, a d o 
minikánus székesegyházzal. A Santa Ma
ria so p ra  M in erv a  e g y ik  o s z lo p á n  
szemlélhetjük Maria Raggi N ővér halotti 
emlékét; a lepelként hullám zó márvá
nyon két p u ttó  tartja az arc emblémáját. 
(Éz az arc az előzm énye a B oldog L udovica  
A lb erton i E x tá zisá n a k .) San Francesco a Ri- 
pa templom a, A ssisi Szent Ferenc tér— ez 
már a Trasteverébe esik. Az Extázis 1671- 
1674 között készült; az idős Bem ini itt már 
a misztérium drámaiságának kihunyó fá
zisát sejteti: ami körülöttünk van, immár 
nem  fontos, mondja az arc, mert E z az 
Extázis: haldoklás. (Nincs itt sem m i el
lentmondás: a János által is említett "első 
halál" boldogság, mert az örökkévalóság
ba nyit utat —  a m ásodik ezzel szem ben  
az enyészetbe. A z első  ennélfogva az 
egyén életének addig ismeretlen vonásait 
mutathatja fel.)

A téren látjuk az O beliszkhordozó  elefán
to t , amely — bármennyire játékos ötlet
nek is tűnik: mert mi is hordozhatna egy  
obeliszket (amelyet m ellesleg 1665-ben ta
láltak m eg egy ízisz-szentélyben, a Mars
m ező közelében), m ely igencsak súlyos, 
mint egy elefánt, am ely ugyancsak eiűs?! 
Sem m i sem  lévén másrészt szellem tele
nebb, mint egy akármilyen talapzatra ál
líto tt ob eliszk ... E zzel a lapos sz illo 
gizm ussal szemben az ikonográfiái m eg
fontolások más m egoldást javasolnak:
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Francesco Colonna H ypnerotom ach ia  P oly-  
p h ilije  szerint az elefánt az (isteni) tudás és 
kegyelem  jelképe, tehát —  itt — az az e- 
rény, am ellyel a keresztények az igaz tu
dás birtokába juthatnak. Az obeliszket 
tartó nyereg bőséges d íszítése a statikát 
szolgáló tám asz , állítólag egy —  a szobor 
led ő lésé tő l ijedező —  barát ö tletéb ől 
eredt. Végül is a Bemini-féle tervrajzot 
Ercole Ferrata kivitelezte, az egész erede
tileg Athanasius Kircher ötlete volt, ami 
olyannyira m egtetszett Barberini bíboros
nak stb. stb. (A stb. azt jelzi, és az a végte
len jó Rómában, hogy egy-egy ilyen dol
gon úgy el lehet indulni, mint a Labirin
tusban.)

M egérkeztünk a Piazza Navonára. H í
res nagy kútja, A  N é g y  F olyóé, Bemini ter
vei nyom án készült, kivitelezői: Antonio 
Raggi (Duna), Jacopo Fancelli (N ílus), 
Claude Poussin (Gangesz), Francesco Ba
ráttá (Rio d el Plata). Ez volt a fordulópont 
X. Ince és Bem ini hűvös viszonyában, a 
F ontana déllé  F iu m i terrakotta modellje, 
b o zze ttó ]a — ezek önmagukban is műalko
tások —  annyira m egtetszett a pápának, 
h o g y  azon n al fe led te rossz hum orát. 
M indebben persze az is közrejátszhatott, 
hogy a Piazza Navona a Pamphilj család 
magán-terének, életközpontjának számí
tott akkoriban, ráadásul N icolo Ludovisi 
herceg is alaposan megtámogatta a tervet. 
E zu tán  Bernini a P am p h ilj-palotával 
szem ben álló kutat is újratervezhette, kö
zepébe illesztvén a Mór alakját.

A Campo de Fioriról induló via Mon- 
serraton találjuk a hasonló nevű Santa 
Maria tem plom ot, benne Pedro Foix de 
M ontoya bíboros szintén Bemini-készí- 
tette mellszobrát.

Innen m ost már —  H erm ész szárnyai
val a bokáinkon —  elsietünk a Szent Péter 
bazilikához: 1629-től hivatalos építészi 
m inőségében Bem ini egy életen át folya
m atosan d o lg o zo tt itt. Legjelentősebb  
szobrászati alkotásai VIII. Orbán és VII. 
Sándor sírem léke. A z Orbán-síremlék  
m árvány-bronz eg y ü tteséb en  a pápa, 
amint megjegyzik, sokkal inkább impe- 
riális, m int áldásosztó pozícióban ül. A 
halott nevét a bronzra a szarkofágot uraló 
szárnyas (!) csontváz írja fel, kétoldalt pe
d ig  a Szeretet és az Igazságosság allegori
kus alakjait látjuk, amint a tekintély súlyát 
"moderálják". VB. Sándor pápa m űem lé
két csak halála után 30 évvel fejezték be 
teljesen, Bemini a rajzokat és a bozettó t 
készítette a (térdepelve imádkozó) pápá
ról, a Halál itt a homokórát döfi át, a Sze
retet és Igazságosság m ellé a meditativ 
erényt m eg testesítő  M egfontoltság és 
Igazság lépnek.

Bem ini a főhajó újratervezésében és 
díszítésében sem  játszott kis szerepet, el
sősorban a Szent Ilona, Veronika, Longi- 
n u sz , valam int András A postol relik
viáinak szentelt loggiákról, valamint az 
ezt d íszítő szobrokról van szó. Ó maga a 
Longinuszét készítette el, a többinek a ki
vitelezését —  sorrendben —  munkatársa
ira, Andrea Bolgira, Francesco Mochira, 
valam int Francois Duquesnoyra bízta.

Két dologhoz azonban Gian Lorenzo 
zsenije kellett: az egyik a főoltár fölé, a 
négy csavart oszlopra állított baldachin 
volt, a másik pedig az apszist lezáró és 
k itö ltő  k o m p o z íc ió , közép p ontjáb an  
Szent Péter trónusával. Ezzel végül is 
m egoldódott az architekturális és eszm ei 
középpont kérdése. Az oszlopok és a bal
dachin (ez utóbbi végső alakját Borromi- 
ninek köszönheti) monumentális együt
tese technikai műremek is: az illesztések
hez használt bronz idomokat a pápai ön
tőm űhelyek legjobb mesterei készítették. 
Ne feledjük, hogy miből származik a fel
adat eszm ei nagysága: az oszlopok által 
tartott baldachin — Szent Péter földi ma
radványai fölött— mint szerkezeti egység  
a főhajó magasságának és végső soron 
M ichelangelo kupolájának arányrendjé
hez kell hogy illeszkedjen, kellő teret biz
tosítván a főoltárnak —  melytől köztu
dom ásúlag csak a Szentatya szólhat. Más
részt —  és ezt is hangsúlyoznunk kell —  
a Szent Péter bazilika építtetői és építői 
m indig is tudatában voltak annak, hogy a 
keleti kereszténység központjának, Bi
záncnak az elestével, az egyetem es ke
reszténység abszolút középpontját kell 
megteremteni, Péter egyházára alapozva 
azt.

Szent Péter trónusa maga egy ü l—IV. 
századból származó relikvia hasznosítá
sával készült, a trónust mintegy az Egy
ház a la p ító  n ég y  a p o sto la  tartja. A  
kompozíció egészét a magasban felhők, 
angyalok között világító Fényben feltűnő, 
galamb formájában megjelenő Szentlélek  
zárja le. Az építész a Hit erejét és az Eklé
zsia egységét mintegy azonos pillanatba 
fogja, itt tehát minden keresztény szük
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ségszerűen a "középpontban" áll.
Bemini így "szeletünk" volt ez alka

lommal a Szent Péter-bazilikában, persze 
arról egy pillanatra sem  feledkezhetünk  
m eg, hogy ez a szelet nem  lehetséges Bra- 
mante, M ichelangelo, M adem o és annyi 
más nagyszerű építész- és szobrásztársuk 
folyamatos és együttes —  bízvást hasz
nálhatjuk a kifejezést: —  teremtése nélkül. 
M indvégig annak a tudatában alkottak, 
hogy m űvészeti kánonjaikban az Alkotó 
maga jelen van, ez a biztosítéka annak, 
hogy valóban a kereszténység m onum en
tumát hozzák létre. Ezért volt annyi ide
jük és fölényük.

Ez a gondolat inspirálja a bazilika elő
terének lezárását is a híres kolonnádok- 
kal, az optikai szü k ségszerűség  m iatt 
ellipszisbe rendezett oszlopsorral, fölöt
tük a 96 szent szobrával. Az ökum ené 
üzenete van itt a térbe foglalva. (Ha itt és 
ezek után sem  érezné valam elyik ember
társunk —  most nem  szükségszerűen a 
turistákra gondolok — , hogy ha a keres- 
ténységhez nem  is, de az em beriséghez 
legalábbis hozzátartozik — , akkor tényleg  
menthetetlen.)

H azudnék m ost, ha azt mondanám: 
m ég van annyi időnk, hogy a San Pietro 
in Montorio templomába, a Gianicolóra is 
elszaladjunk H ét év  alatt, amikor Rómát 
jártam, én ezt sohasem  találtam nyitva, 
ám de egyszer —  a mellette levő spanyol 
követség vendégei között "hidalgózván" 
—  mégis sikerült besuttyannom . A  Rai- 
m o n d i-k á p o ln a  (1640— 1647) az e lső  
olyan kompozíciója volt Bemininek, ahol 
a pádim entum  rajzától a fényhatásokig, a 
pikturális-kromatikus m egoldásoktól a 
stu k kód íszek ig  m inden  a legteljesebb  
összhangban állt, o lvadt össze. A  "bel 
composto" hatása is érdekes: magába zár
ja, aztán megnyitja az embert.

És még m ennyi mindent nem  láttunk': 
Santa Bibiana, San Lorenzo in Lucina... de  
ne legyünk telhetetlenek. A pápák barátja, 
szeretett Beminink sem  volt az, m ivel időt 
eleget adott neki az Isten, 82 évet élt, he
lyesebben m ondva, alkotott. Eközben volt 
neki egy talányos kedvese, Costanza Bo- 
narelli, derék felesége, Caterina Tezio, aki 
tizenegy gyereket szült neki. Ennyi.

1998. VIII. 12. Róma
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JÁSZ ATTILA

Mert kell 
egy hely
(részletek)
Mert kell egy hely... ahol az 

ember otthon érezheti magát, 
legalább átmeneti időre, az élet 
múlandó pillanatainak töredéke
iben, a megnyugvás reményének 
szilánknyi másodperceiben. Egy 
negyedik emeleti lakásszoba, egy 
szándékosan elhanyagolt kert, 
egy kölcsönkérhető nyaraló, egy 
közeli erdő vagy csak néhány fa, 
legalább egy kiszáradt fatöve, 
egy időnként ismerősnek tűnő 
partrészlet, egy túlságosan kiug
ró sziklaszirt, egy elhagyatott 
könyvtárszoba,egy kedvenc fest
m ény színes reprodukciója ké
p eslap k én t, egy  összefirkált 
szövegrészlet vagy egy vibráló
monitor előtti üres szék. Egy vá
lasztott világ, egyszerre első és 
u to lsó , m ivel m indenkori, a- 
melyben a valóság keveredhet a 
képzelettel, s ezáltal az írás lehet
séges világa belakhatóvá válik.

Most például egy filozófusról 
olvasok, aki egy szigetre mene
kül önmaga elől, ott akarja meg
válaszolni belső kérdéseit, de 
miközben a megoldódásra vár, 
egyre távolabb kerül önmagától, 
elhatározásától, mely a szigetre 
hajtotta. E mondatok hullámve
rése közben én is egy tó partján 
heverek a fűben, lábamat a vízbe 
lógatom, és egyre kényelmetle
nebbül érzem magam, miként 
hősöm a sziget tengerpartjának 
sziklás, kígyókkal teli szorongá
sos-m elan k o lik u s világában. 
Fürdeni nem mer, mert cápát sejt 
a vízben, leülni fél a kígyók miatt, 
a gyónna napok óta rossz, aludni 
nem tud és így tovább. Feszen
gek a fűben, izzadok, itt-ott csí
péseket érzek, egyik könyököm
ről a másikra dőlök, mikor elha
lad mellettem egy futó alak, és 
hirtelen nem tudom eldönteni, a 
szö v eg b en  o lvastam -e, vagy  
tényleg elhúzott mellettem egy 
mazochista, aki e forró nyári dél
utánnal sokkolja magát, vezekel, 
menekül valami elől, ahogy filo
zófusom . Mindenesetre össze
mosódik bennem, így utólag, a 
vezeklő-futó képe az olvasottak
kal, és ettől a naptól kezdve eh
hez az oldalhoz hozzá fog kap
csolódni, benne lesz minden ol
vasatomban.

Egy kétszer-hármas "torony
szobában" dolgoztam akkoriban, 
közel a tóparthoz, ahová rend
szerint felhordtam magammal a 
könyvtárakban, antikváriumok
ban zsákm ányolt dokumentu
mokat, melyek elengedhetetle
nül szükségesek voltak birodal
mam határainak tágításához. 
Iyenkor, ha nappal kinéztem a te

tőtéri szoba ablakán, nem a há
zak tetejét láttam, pontosabban, 
akartam látni, csak a fák lombjai 
által határolt eget, hiszen a tó
vagy tengerparton a fák mindig 
magasabbra nőnek, melyhez már 
könnyen kapcsolódhattak olvas
mányélményeim fölötti meren
géseim. És amikor még lejjebb 
csúsztam a széken, már a tenger
kék égen rám várakozó felhőszi
geteket is könnyedén összeszá
molhattam akár. Éjszaka pedig 
az asztali lámpa fényénél albu
mokat, képeskönyveket lapoz
gatva, sosemlátott városok és 
romok közt bolyongva vártam, 
hogy az ablakkereszt fölső sarká
ban előbukkanjon a fátyolos-mi
tologikus hölgy, a Hold, ahogy a 
német festő képén, s ezüstös ta
lánnyal vonja be fáradt jegyzete
imet. Ilyenkor tudtam , hogy  
mindenképpen abba kell hagy
nom az írást, felesleges az órára 
néznem, vissza kell vonulnom. 
Fantáziámnak, ezt kezdetben  
ugyan nem akartam belátni, nem
csak újabb forrásokra volt szüksé
ge a felfrissüléshez — unalmassá 
ne váljon ez a játékon lassanként 
túlnövő szenvedély —, hanem pi
henésre is — még ha valójában 
nem is teljesen az —, az álom éjsza
kai, ösztönösebb változatára.

Másrészről persze a valóság 
is viszonylagos... Ezzel akartam 
mindenképpen folytatni, hogy 
legyenek részek, melyek a vi
szonylagos valóságról szólnak, 
vagyis arról, mi is az számomra. 
Például, hogy ez már nem az ere
deti kézirat. A valóság találkozá
sa a képzelettel alapvetően meg
változtatta mondataimat. Bár a 
képzelet gyönyörű részleteket 
generált általam, mégis egyértel
művé kívántam tenni, hogy tu
datában vagyok az imaginádó 
másodlagos jellegének, s egy idő 
elteltével egyre biztosabban érez
tem, hogy kell majd születnie o- 
lyan betéteknek is, am elyek  
valóságos naplófeljegyzések. 
Napló a valóságról, vagyis egy 
tényleges szicíliai utazásról. Azt 
gondoltam, ennek elkészültével 
lezárhatom végre e folyton válto
zó birodalom határait. De nem 
így történt. Semmi sem tekinthe
tő végleges megoldásnak, a való
ság viszonylagos... Valahol azt 
olvastam, a kézirat elég(et)hetet- 
len, de azt is: egy csepp a kárho
zatból elég, hogy megtapasz
taljuk esendőségünket, s az élet a 
műbe avatkozzon. Egy "könyv
táros" féltve őrzött, gondosan ki
épített könyv- és kézirattárát 
bomba találat éri. Nem tudja elvi
selni a csapást, Jóbként ordít, pe
rel Istennel, hogy aztán rádöb
benjen, ezen az "árön" egy na
gyon fontos felismeréshez jutott. 
Nem a papírra írunk, az csak le
nyomat (médium, a szó eredeti 
értelmében), a lélek állapotának

szellemi vetülete az adott, ihletett 
pillanatban. Ezért a papír eléget
hető, ellopható, eldobható, mert 
a gondolattól a papírig megtett út 
a fontos, ez megmarad, és mint 
abszolút "eredeti", sohasem ve
szíthető d . És természetesen soha 
nem is írható le a maga teljessé
gében.

Később — egy ösztöndíj jó
voltából — Szicíliából naplójegy- 
zetekkd együtt térhettem vissza, 
valóban úgy tűnt, dvileg befejez
tetett az írás. A jegyzetekhez vi
szont majd egy évig nem nyúl
tam. Egy folyóirat tematikus uta
zás-számához azonban előkeres
tem a keményfedelű, tintával 
írott naplót a végleges formába 
öntés, a gépelés szándékával. A 
lakástűz, m dy a papír szemetes
kosárból kiindulva — állítólag 
katharmoi című versem rontott 
kéziratából — pusztított az író
asztalom környékén, a naplót — 
a füzet kemény kötése miatt — 
nem tudta elemészteni. Felesé
gem ellenben az oltóvíz segítsé
gével sikeresen eltüntette, tisz
tára mosta a tintával írt lapokat. 
A kéziratok közül — a tűzből — 
egyedül a Szicüia-kötet másik ré
sze menekült meg "ép bőrrel", 
mivel előző éjszaka eszembe ju
tott valami apró változtatási le
hetőség, ami miatt nem került 
vissza a polcra, a helyére. Idővd  
azonban újabb valóság- és em
lékrétegek rakódtak a megsem
misült valóságos napló helyére. 
Viszonylagosan újak, persze...

Ha meg kéne határozni, hogy 
miért így, ezeken az utakon jutot
tam képzdetbeli-valóságos Szid- 
liámba, csak a szubjektivitásra, a 
személyességre és az érzékeny
ségre tudnék zavartan hivatkozni. 
De minden szerepjátszási szándé
kom ellenére be kell látnom, pusz
ta kísérlet maradt az utólagos 
jegyzetdés, mivd rendkívül sok 
számomra lényeges összetevőt 
szándékosan vagy véletlenül ki
hagytam. Jó, ha nem a lényeget.

Utalhatnék arra, hogy mind
ezt nem csak én fikdonálom, én 
is csak szem vagyok a hagyo
mány láncában. Például, hogy 
Szicília az omlás szimbóluma, 
azonkívül multikulturális talál
kozási hely... Stb.

Ez a sziget drámaibban hat 
ránk, mint a világ bármely pontja.

Mi az, ami e régi, boldog par
tokhoz bilincsel engem, hogy  
még jobban szeretem, mint saját 
hazámat?

Én m égis elhárítanám ma
gamtól a feltételezést, hogy elvá
gyódásként, valami ellenében 
lehessen értelmezni a füzetekben 
megjelenített Szicíliát. Minden 
konkrét válasz hazugság lenne 
arra a kérdésre, hogy miért ép
pen Szicília. Leginkább a mítosz- 
teremtés szándékát ismerném el,

ha legalább olyan szellemesen 
tudnám előadni, ahogy egy antik 
szerző Odüsszeusz bolyongásá
nak irányát, miértjét.

Ahhoz előbb azt a mesterem
bert kellene felkutatnunk, aki Ai- 
olosz szeleszsákját varrta.

Szükségem van tehát a törté
netre, a történetnek pedig lokali- 
záltságra. A lokalizálás pedig a 
konkrét (véletlenszerű) és az el
vont (olvasmányok, képek) él
mények keveredéséből egy se 
nem valóságos, se nem konkrét, 
de földrajzilag (is) létező helyet 
biztosít. Egy pillanatnyilag be
lakható szigetet életem óceánjá
ban. A látszólag korábbról ismert 
szereplők (utazók) u gyanígy  
egyszerre konkrét és olvasmá
nyokból absztrahált személyek, 
akiket term észetesen egy idő  
után a saját alteregóimnak tekin
tettem. (Sőt. Időnként úgy kép
zeltem el, hogy szereplőim ta
láltak rám, míg én a valóságra 
hivatkozva visszakoztam, kéret
tem magam, de végül vállaltam, 
megírtam őket, sajátjaimként.) 
Aztán a tudathasadás elől a való
ságos Szicíliába kellett menekül
nöm, hogy saját élmények segít
ségével léphessek át egy reáli
sabb szerepkörbe, és narrátor
ként végre közvetlenebb hangon 
szólalhassak meg.

A legfontosabb miértek felte
véseihez a szonettformátumot 
imitáltam. A szonett természe
tesen szicíliai eredetű műfaj. A 
"szicíliai iskola" világi trubadúr- 
költészetet takar, szicíliai nyelv
járásban, toszkanizáló nyelven, 
provanszál mintát követve. Dan
te kétszer is hivatkozik legjele
sebb képviselőjükre, Giacomo da 
Lentinóra, akinek mindössze ti
zenkét szonettje maradt fenn. A 
hagyomány szerint ő dolgozta ki 
a szonett felépítésének elméletét. 
A tökéletesség költészeti esz
ményképét, a szonettet műfajilag 
nem kívántam újabb poétikai 
változatokkal gazdagítani, "csu
pán" a formát használtam. Az ál
szonetteket a jegyzetekkel egy- 
időben kezdtem  írni, m elyek  
ugyanúgy városokhoz kötődtek, 
mint a prózaszövegek, m égha az 
összetartozás miértjei csak szá
momra egyértelműek is.

Néha már nagyon új témán dol
goztam volna, de nehéz volt megsza
badulni Szicília vonzáskörétől. 
Egészen másképp szerettem volna 
verset írni. Nem hosszú sorokban 
hullámzó álszonetteket, hanem rö
vid, központozott sorokra koncent
rálni, például úgy pengetni a húrokat, 
ahogy a tizedik múzsa... A töredékes
ség, persze nála nem szándékolt, tet
szik itt is. És ahogy olvasgatom — 
már tényleg nem szabadna megdöb
bennem semmin, csak sokkal óvato
sabbnak lennem— a jegyzetek között 
egy megjegyzésre bukkanok.

Amióta Szapphó Mütilénéból elűz
ve, Szicíliába hajózott...
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W T T L X —
Mottó: "Aki tudni akarja, hogy mi rejlik az úgynevezett hon

foglalás ártalmatlanító fogalma mögött, annak a Feszty-panoráma 
megtekintését ajánljuk az emlékpark központi épületében. Itt Ár
pád egykori »dicsőséges» tettét (ami nem volt egyéb, mint egészen 
primitív rablóhadjárat idegen népek életének és országának elvé
telével) örökítette meg Feszty Árpád a vásznon” (...)

(G. aláírással megjelent írás a Pester Lloyd 4. évf. májusi 
számában)

Krisztus után 350 körül a hunok vezette nomád törzsek 
megindultak Belső-Ázsiából — megindultak valamiért, jobb 
életért, kalandért, zsákmányért, levegőváltozásért vagy egy 
őrült vezér hívó szavára csupán, ilyesmiért szoktak elindulni 
a népek Belső-Ázsiából meg mindenhonnan.

Ä vad hunok egyik ága megszállta Irán keleti tartományait, 
a többiek pedig elözönlötték a délorosz sztyeppét. Sajnos a 
délorosz sztyeppén éltek már, a nyugati gótok meg mindenféle 
germán törzs, ezek meg ijedtükben összekapkodták a legszük
ségesebb holmikat, és már indultak is nyugat felé. Kezdetét 
vette a népvándorlás, amely alig kétszáz esztendő alatt átraj
zolta Európa térképét — és Európa lelkét.

Úgy 400 és 410 között például több germán invázió is 
feldúlja Itáliát. Stilicho római fővezér sokáig ellenáll, de a 
Stilicho típusú fővezérek nem kerülhetik el sorsukat: 408-ban 
meggyilkolják, és halála után vandálok és alánok tömegei 
kelnek át a Rajnán, elözönlik Galliát, Hispániát — Andalúzia 
neve a mai napig az ő emléküket őrzi. Aztán 410-ben Alarik 
nyugati gót király egyszerűen kirabolja Rómát. Volt ott min
den: dúlás, ölés, szüzek meggyalázása, gyújtogatás — ez egy 
ilyen műfaj. Kérdés azonban, ha ma lenne nyugati gót ország, 
sok derék nyugati gót polgárral, kétkezi munkással, értelmi
séggel és újságíróval, akkor akadna-e akár egyetlen nyugati 
gót, aki primitív rablógyilkosnak merészelné nevezni Alari- 
kot?

Nem, nem lenne...
450 környékén pedig angolok és szászok kerekednek fel az 

Északi-tenger partvidékéről, és ha már felkerekedtek, hát át is 
kelnek Britanniába. És ha már átkeltek, hát felkoncolják ott a 
kelta őslakosságot, és megalapítják a hét tartomány, név sze
rint Wessex, Sussex, Essex, Merda, Kent, Northumberland és 
Kelet-Anglia királyságokat. Az angol és szász — vagyis az 
angolszász — hódítók elleni harc legendás királya Arthur, 
hősei az ő kerekasztal-lovagjai.

De sajnos az élet harc, így aztán 865 és 885 között már az 
angolszászok kénytelenek megküzdeni a rájuk törő vikingek
kel, akik 866-ban elsőként Northumberlandet foglalják el — 
aztán nem átallanak betelepedni Yorkba, a római városba, és 
innen vezetnek hadjáratokat a többi angolszász királyság d- 
len.

Mégsem tudok elképzelni olyan dánt, aki ma primitív 
rablónak merészelné nevezni, mondjuk, Guthrum viking ve
zért — ahogy walesi sem nagyon akad, aki szerint Robin Hood, 
az angolszász ellenállás nagyszerű bajnoka egy vandál, műve
letlen, ostoba barom, aki más népek detére és országára tört.

Hazát véren szokás venni, vérrel szokás megvédeni, még 
akkor is, ha ez a mondat olyan idétlennek, szentimentálisnak 
és félelmetesnek tűnik egyesek szemében.

Aztán kitalálta magának szegény ember a felvilágosodást, a 
materializmust és a tudományt — aztán ide jutott, ahova...

Drága jó Friedell mester azt mondja: "Ahol az det kezdő
dik, megszűnik a tudomány. És ahol a tudomány kezdődik, 
megszűnik az det."

A tudomány nem haladt meg semmit. Továbbá Árpád 
vezér és a honfoglalás kizárólag másodsorban tudományos 
kérdés: mindenekelőtt nemzeti mitológia. Hit, ha úgy tetszik, és 
büszkeség és könnyes szem és meghatódottság — mert ezek 
nélkül lehet ugyan élni, de kizárólag G.-ként és volt bdügy- 
miniszterként. Úgy, hogy ott a haza, ahol be lehet zabálni, meg 
úgy, hogy Ady is egy barom, hiszen Verecke híres útján jött, 
Vörösmarty meg egyenesen idióta, hiszen szerinte "itt küzdte- 
nek honért a hős Árpádnak hadai...”

—  Iü^pLX
Részlet Bayer Zsolt: Történelemóra G.-nek c. írásából, 

Magyar Nemzet, 1998. szept.

CSODÁLATOS 20. SZÁZAD A ZENÉBEN 9.
A lényeg apoteózisa

vei barátai, közvetlen környezete 
mindent elkövetett, hogy éppen 
erről az ötletről lebeszdje a szer
zőt.) Végy egy bolero-ritmusfor- 
mulát, add oda az ütősszekdó- 
nak, tégy hozzá egy-két akkordot 
és ezeket is ismételd a csúcspon
tig és, persze, ne feledkezz meg 
tetszetős dallamról sem, de ne le
gyen hosszú, és legyen alkalmas 
ismétlésre is, hogy ne érezzük, 
hogy banálissá válik a mű végére. 
Mert ez a hármas: ritmusosztinátó, 
harmóniaosztinátó és ráadásul még 
dallamosztinátó is egy nem Ravel 
méretű szerző kezében néhány 
partitúraoldal után tdjesen kiful
ladna és, ami még rosszabb, ko
mikussá válna; a hallgatóságot 
ellenállhatatlanul nevetésáradat
ba rántva. (Az előbbi szóosztiná- 
tóval éppen az ismétlés lényegére 
akartam utalni, és a benne rejlő 
monotóniára.)

A Bolero egyáltalán nem unal
mas, a végkifejletekig feszül a 
benne lévő duzzadó det, energia. 
A mű nemcsak grandiózus hangi 
növekedés, nemcsak sziporkázó 
hangzásképek színorgiája. Bár 
mindkettő pompásan "DÍSZÍTI" a 
hangzó mozgásképet. E műben, 
mint annyi más Ravd-műben, 
nem ötletekről van szó és azok 
zseniális felsorakoztatásáról. Ra- 
v d  a dolgok lényegét kutatja. A 
szóban forgó szimfonikus kép tu
lajdonképpen egy óriásméretű 
hangzás-ultramikroszkóp, am ely  
képes behatolni a bolero-mikrovi- 
lág rejtdmeibe.

A zenei ultramikroszkóp lé
nyege az ismétlés. A régi szerzők 
is éltek vele. A barokk stílusnak 
egyenesen lényege egy alaprit
mus — például daktilus— végte
len felnagyítása azzal, hogy egy 
teljes tételen át szinte csak ezt a 
ritmust halljuk különböző dal
lam fordulatokkal és m ás-m ás 
harmóniák fényében. Ravd ezt 
tovább fokozta. A dallamfordula
tok is ismétlődnek, tehát ezek is 
mikroszkóp alá kerülnek óhatat
lanul a mű hallgatása közben. A  
kevés harmónia egyenletes fény
nyel sugározza energiáját, és a 
különböző hangszerek színezik 
el. Elméletileg elképzelhető, hogy 
a hangszer vagy hangszer-cso
port se változzon a mű teljes idő
tartama alatt. Ez volna Ravel 
ideájának végletesített változata. 
(Van erre is példa: Erik Satie Veg- 
sation c. darabja, amely párüte
mes zongoradarab, akár több 
napig is ismételhető.) De Ravel 
nem ment el a végletekig, csak 
sejtette azokat, ő  a lényeget ma- 
gasztosította fel, nem az esetleges 
végletet.

TERÉNYI EDE

Ravel-cikkem hez kerestem  
szuggesztív címet. Elsőként az 
APOTEÓZIS jutott az eszembe. 
Ravel majd minden műve apote- 
ózis. A TÁNC, az egzotikus KO
LORIT, a MŰFAJ, a hangszer- 
TECHNIKA vagy éppen a MEDI
TERRÁN VILÁG apoteózisa.

Mit is jdent ez?
Ravd megragad egy gondola

tot, egy ötletet, egy jellegzetes 
muzsikakaraktert és maximáli
san kifejleszti azt, a végleteket 
ostromolva, néha a végletekig 
hajszolva áldozati "tárgyát". 
Sztravinszkij Le sacre-ja jut eszem
be, ez a fantasztikus TAVASZ- 
APOTEÓZIS. Ravellel együtt 
keresik a zene végletes állapotait. 
Témáikat, ideáikat, ötleteiket úgy 
hajszolják "halálba" (vagy megdi
csőülésbe!), mint ahogyan ezt lát- 
juk-halljuk a Tavasz megszente
lésének zárójelenete [a halálra ül
dözött lány] zenei tombolásában. 
A pogány hivők szent áldozatot 
mutatnak be, ősi rítus szerint, 
m eggyőződéssel, könyörtelen
séggel. Úgy érzem, Ravel is így 
viszi végig választott ötletét, ame
lyet egyszer BOLEROnak, más
kor LA VALSE-nak nevez.

Vannak, akik nagyon nem 
szeretik a Bolerót, sőt ellenszenves 
műnek tartják, nyilvánítják szó
ban, írásban is. Arra hivatkoznak, 
í\ogy maga az alapul vett ötlet 
elhibázott. Aztán meg arra, hogy 
a két fddolgozott, egymáshoz oly 
közel álló téma [egyesek nem is 
hallják meg bennük a különböző 
dallamfordulatokat] monotóniá
ba fajul. Mások arra emlékeztet
nek, hogy a műnek egyetlen alap
ritmikája harsog félórán át, és 
hogy a leleményes Ravd e művé
ben a harmóniai elemet is a mini
mumra redukálta. Mindezeket 
aligha bocsájtják meg a hangsze
relés színessége, grandiozitása el
lenében. Még a mű hallatlan nép
szerűsége sem győzi meg őket. 
(Egy felmérés szerint a világon 
minden negyedórában felhang
zik valahol Ravel Bolerója!)

Pedig nagyszerű az ötlet! (Ra-
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HOL-
A marosvásárhelyi Mentornál megje

lent Király László Éjféli esők című válogatott 
verseinek kiadása.

A  Magyar Napló novemberi számában 
olvasható Bölöni Domokos Itt a földem, ki 
veszi meg? dmű, pályadíjas írása.

A Dacia Könyvkiadó jelentette meg Tóth 
Mária Még a fákat is lelőtték dm ű novellás- 
kötetét.

Transsylvania Renata címmel a régiók 
találkozója jegyében Budapesten a Magyar 
Kultúra Alapítvány Corvin termében hang
versenyt adtak az erdélyi reneszánsz és ba
rokk világ emlékére. Az előadás fő szerzői: 
László-Bakk Anikó, Csörsz Rumen István; 
közreműködött az Amaryllis Reneszánsz 
Táncegyüttes (Kolozsvár, művészeti vezető 
Kovács Gábor), a Collegium (Nagykároly — 
művészeti vezető Deák Endre), a Minium 
(Kolozsvár — művészeti vezető Maczalik 
Arnold), a Musica Historica (Budapest — 
művészeti vezető: Csörsz Rumen István.)

November 2-án adták át Budapesten a 
Magyarok Házában a Bethlen Alapítvány idei 
díját. Bethlen Gábor-díjban részesült Czine 
M ihály, G om bos Gyula és K rzysztof 
Czyzewsky; Tamási Áron-díjat kapott Fe- 
renczy István marosvásárhelyi színmű

vész; Márton Áron Emlékéremben részesült 
Böjthe Csaba ferences szerzetes (Déva), De
ák Ernő történész (Bécs) és Kettős János 
református lelkész (Horvátország).

A  kolozsvári Korunk Galériában no
vember 13-án nyűt meg Gedeon Zoltán 
képzőművészeti kiállítása. Bevezetőt mon
dott Gábor Dénes, verseiből Egyed Emese 
olvasott föl.

A Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín
ház november 6-án mutatta be Móricz Zsig- 
mond Nem élhetek muzsikaszó nélkül dm ű  
vígjátékát, Merő Béla rendezésében; a ren
dező munkatársa Szász-Mihálykó Attila. 
Szereplők: Sarkadi Zoltán, Fincziski And
rea, Vitályos Ildikó, Ferenczi Annamária, 
Molnár Gizelle, Kőmíves Mihály, Tornai 
Melinda, Lőrincz Zsuzsa, Csiky Enikő, Dá
vid Emü, Csiszár Odett, Máthé Magda, 
Szász-Mihálykó Attila.

A  Magyar Közélet októberi számának 
tartalmából: Molnos Lajos Október üzenetei; 
SZKT Határozat; Molnár Judit A szomszéd 
kertje; Fodor Sándor Sajnos— megmondtam; 
Nagy Pál járom az utcákat; Lászlóffy Aladár 
Ügyefogyott egyetem; Gosztonyi Péter Ada
lék az 1956-os forradalomhoz; Molnos Lajos 
Néhány tudnivaló a Halott Hadseregről; Kiss 
János LIkapa bronzban; Tomy Ákos Eset. A 
lapszámot Király László a Kővadászok klubja 
dmű verse zárja.

A Kolozsvári Magyar Színház november 
20-án mutatta be Shakespeare A vihar dm ű  
darabját. Rendező Drago$ Galgojiu; dísz
let: Vittorio Holtier; jelmez: Cara Georgeta; 
dramaturg: Visky András; dalok: Lászlóffy 
Zsolt.

November 5-én a kolozsvári Heltai Ala
pítvány székházában dr. Csihák György, a 
Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke 
tartott előadást A magyar nemzet múltja, 6- 
án pedig A Tollaskígyó országában címmel.

A  Tiszatáj 11. számában verset olvasha
tunk egyebek mellett Orbán János Dénes- 
től, Fekete Vincétől és L övétei Lázár 
Lászlótól.

A Lyukasóra novemberi számában ol
vasható Bálint Tibor Malom alatt bálvány 
dm ű novellája.

November 4-én a Magyar írószövetség 
dísztermében Robert A. Pritzker, a Mar
mon Group (USA) elnök-vezérigazgatója, 
átadta az általa alapított GETZ írói Díjat. 
Az idei kitüntetettek Lengyel Balázs és Szi
lágyi István. A két író munkásságát Göncz 
Árpád, a díj fővédnöke, és Pomogáts Béla 
méltatta.

-Ml

Itt terjeng még a friss, fagyos lehellet
Rejtvényünkben Luigi Pirandello ver

sének két sorát idézzük a vízszintes 6. és 
függőleges 1. sorokban Lator László fordítá
sában.

VÍZSZINTES: 1. Európai nép. 6. Az 
idézet első sora (zárt betűk: F, H, Y). 16. 
Csillagkép. 17. Rászolgálna valamire.
18. Bizmut. 19. Járom. 21. Hím ivarsejt. 
22. Oly módon. 24. Igen - angolul. 26. 
Kacagná. 31. Láb része. 33. Omladék. 
34. Pálca. 35. Shakespeare-király. 36. A 
Revizor írója. 38. Angol férfinév. 40. Ko
sárban lelni! 41. Ágoston Cecília. 43. 
Főpap. 45. ...-Mures, marosvásárhelyi 
kombinát. 47. Arge^ megyei kocsijel. 48. 
Kálium és szilídum vegyjele. 50. Jelleg
zetes magyar tájegység. 53. ... György, 
neves riportíró. 54. Zeneművet alkot. 
55. Német tehergépkocsi márka. 57. An
gol világos sör. 58. Két szó: erdélyi város 
—  fonetikus mássalhangzó. 59. Bór és 
lítium vegyjele. 60. Latin kötőszó. 61. 
...-ing, romlást hozó tárgy. 63. Nagy Dé
nes. 64. V. U. I. 65. Nézet. 66. Hangtala
nul égők. 67. Z. G. 68. Ókori római női 
öltözet. 70. Szintén - oroszul. 72. Női 
becenév. 73.... Róbert, magyar énekes.
75. Matematikai alapműveletet végez.
76. Juttat régiesen. 77. Fél játékszer! 79. 
Indíték. 80.... Vegas, város az USA-ban. 
82. Á. E. 83. Tagadó szó. 84. Nyughely. 
86. Amerídum. 88. Vízforrás az udva
ron. 89. Pusztít. 90. Zita egynemű hang
zói. 91. A lék is ez. 93. A dér.

FÜGGŐLEGES: 1. Az idézet második 
sora (zárt betűk: K, Y, F, N, O). 2. A 
koordináta-rendszer kezdőpontja. 3. 
Sír. 4. Román személyes névmás. 5. Nő
rokon. 6. Baku központjában áll. 7. Csa
torna a Balatonnál. 8. Ritka férfinév. 9. 
Város Budapest közelében. 10. Két szó: 
Lőrincz Dénes — hegygerinc. 11. Portu
gál és spanyol kocsik nemzetközi betű
jele. 12. Vissza: ...-ták afrikai nép- és 
nyelvcsalád. 13. Hélium. 14. Ókori zsi
dó főpap volt. 15. Ón. 20. A levegő oxi
génjét ig én y lő . 23. Ittrium és 
magnézium vegyjele. 25. Az Embersors 
írója. 27. Tőszámnév. 28. Gyilkol. 29.... 
Bogza, román író volt. 30. Az USA űr
kutatási hivatalának névbetűi. 32. Ver
senyszánkó. 34. USA - nagyváros. 37. 
Angol borókapálinka. 38. Jellegzetes 
tengeri halak. 39. Fuvaroz. 42. Tette. 44. 
Szépirodalmi és művészeti irányzat a
19. század elején. 45. A madárijesztő. 46. 
...-móg. 49. Ige-féleség. 51. ő — oroszul. 
52. Y. I. 54. Vágóeszköz. 56. Eltűnik a 
tócsa az úttestről. 58. Rejt. 62. Regula. 64. 
Seben keletkezik. 65. Rezsó-elem. 68. 
Igaz..., a Látó lapelődje. 69. Kacat. 71. 
Őxigén és ozmium vegyjde. 74. Határta
lan faluhdy. 78. Isten veled! 81. A kopasz. 
85. Y. U. K. 87. Fémd forgácsol, 88. Jd- 
kulcs. 89. Mutató szócska. 92. Üres kas! 
94. Fdtétdes kötőszó. 95. R. M.

K. K OVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 22. számában közölt, Őszi siralom d- 
mű rejtvényünk megjfejtése: De jaj hova bújsz vackot hol 
találsz hol /  Ha belül érzed hogy vacogva fázol.
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