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LÁSZLÓFFY ALADÁR 
Szárhegyi litánia
Hajnalodik. A z ég tojása 
kinyílik lassan. A  hegyek — 
mint való s annak égi mása 
sötéten felfehérlenek.

Ha minden végig keresés volt, 
e tavaszodó régi táj — 
az éló örök téli égbolt 
segít, hogy magadra találj.

Teremtés, önmagáig érve, 
átcsapva s visszatérve még — 
akkor van így az égre mérve, 
ha többszörös tükörbe néz.

Ha minden végig tagadás volt, 
e sosem múló, régi táj, 
az éló örök téli égbolt 
segít, hogy békére találj.

Mindig a pirkadat csodája 
a szem hitének záloga: 
belülről lepi el a pára 
s kint élesebb a kék csoda.

Ha minden végig tévedés volt, 
e fellélegző régi táj 
az éló örök téli égbolt 
segít, hogy kiútra találj.

Isten gondolkodik a tájban — 
látványa szemünk ablakán 
színeket próbál a világra: 
ez az?...vagy ez?...lehet...talán...

Ha minden végig látomás volt, 
e sírva büszke régi táj, 
az éló örök téli égbolt 
segít, hogy példára találj.

Talán épp ezeken tűnődtem 
olyan hiába s oly sokat.
Egyszerű dolgok —  kék a kékkel 
és fáj a fájjál párosak.

Ha minden végig megfutás volt, 
e befalazott régi táj, 
az élő örök téli égbolt 
segít, hogy jövőre találj.

Hányszor takarja el a gazság 
ügyes fogása, hogy eléd 
tárja a tibeti magasság 
egy Szárhegy jeruzsálemét.

Ha minden végig vacogás volt, 
e legutolsó tiszta táj, 
az élő örök téli égbolt 
segít, hogy halálra találj.
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G áli Ernő 
ö n rev íz ió ja
Meglehetősen ritka és sosem túlsá

gosan hosszadalmas beszélgetéseink 
egyikén ifjonti hévvel nyilatkoztattam 
ki, hogy fasizmussal szembe csak fa
sizmust lehet állítani, mert más nem 
hatékony. Az arcára emlékszem, hüle- 
dező és elképedt volt, amikor a nála 
mindig izgatottságot jelző fejhangon 
csupán ennyit kérdezett: Fiatalember, 
maga ezt komolyan gondolja? Most 
hanyagolom annak taglalását, hogy 
azóta mennyit változott, ámyalódott 
akkori véleményem. Ő akkoriban a Ko
runk főszerkesztőjeként funkcióban 
volt; enyhe túlzással azt is mondhat
nám: hatalom. Magam diák. ó  abban 
az időben meglehetősen sokszor hasz
nálta az "önrevízió" fogalmát (diáktár
saim, 'jó" magyarok is használtaimért 
» » >  folytatás a 3. oldalon
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LÁSZLÓFFY ALADÁR

A talált múlt 
megtisztítása

"...s azon felül még azt a módszert alkalmazni magával 
a módszerrel szemben is — "

(Orwell, 1984)
"A vezér kórházi látogatását az idegosztályon fejezi be, 

ahol az összeterelt betegek elótt beszédet rögtönöz. Lelkes 
taps, csak néhányon állnak, merev arccal, mozdulatlanul. A  
kíséretből visszamaradó biztonsági emberek faggatni kezdik a 
szabotóroket. — De kérem, mi az ápolók vagyunk..."

(Korabeli vicc)
Egy sejtelemben gazdag Tan- 

dori-dmet veszek kölcsön s adok 
tovább, parafrazálva, az olvasónak. 
Kiterítve a cédulák. Egy kívülálló
nak követhetetlen szabály paran
csa, logikája szerint, lóugrásban 
nekivágok az olvasat leolvasásá
nak. Számomra kártyavetéssé "fa
jult" Gáli Ernő SZÁMVETÉS* című 
könyvének búvárlása. Mert olva
sásnak aligha nevezhető az a dá
tum  szerin t is kerek esztendőt 
kitevő ide-odalapozás, vonatko
zásbányászat, vitorlázórepülés a 
gondolatkör légterében hegylánccá 
növekvő rokon memorialisztíká- 
ban. A megélőnek, kor- és sorstárs
nak, de remélhetőleg az utód-ko
roknak is a végtelenségig lesz tágít
ható ennek az itt is elvégzett, be- 
végzett számvetésnek a köbtar
talma, politikai-erkölcsi sarkutazá
sának elnyeléssel fenyegető hósiva
taga, jégmezője, sorsmélységének 
petró leum kútja, m agasságának 
sztratoszférája. S még valami. A vé
gül m egfogalm azott em lékirat 
mindig emlékelnyeléssel fenyeget. 
Emlékmentésünk önpusztító. Vagy 
neuraszténiák forrása marad, vagy 
mementóvá üzeni magát. Ki, minél 
messzebb, előre.

*
"Úgy éreztük, hogy csalhatat

lan, egyetemes tudás birtokába ju
to ttu n k , s nekünk nincs más 
feladatunk, mint a párt, a lángeszű 
vezér tanát közvetíteni, magyaráz
ni és főként védelmezni. Nem is
mertünk kegyelmet senki iránt, aki 
a dogma betűjétől egy jottányit is 
eltért" Vallásalapítások, egyházé
pítések, reformációk, ellenreformá
ciók, elpimaszult — mert sikeres, 
győztes forradalmak lassan illat- 
Cimborassókra emelték a pipere- 
szappant s körülötte a civilizációt, 
és mellette, de nem mellesleg mate
rialista teológiává a társadalmi 
igazságért való jogos, mindig föld- 
betaposott harc ügyes elméleti kisa
játítását, perfid és cinikus meg- 
lovaglását. A szegénység végül 
még szegényebb maradt; ettől lett 
ez a nagy kísérlet minden idők 
leggyalázatosabb  árulásává és 
szám  szerint is legnagyobb tö- 
meggyilkosságává. Torténelem-ki- 
siklatássá, vagy eltérítéssé, mely az 
általános atomháborúval fenyege
tett fél évszázadon át, ha nem még- 
jobban azzal, hogy többszáz évig 
eltart.

"Mit lehet kezdeni a múlttal?

Nem szónoki a kérdés, 
bár törénelmi fordula
tok idején teszik fel — 
egymásnak? önmaguk
nak? — a túlélők" — veti 
fel Szilágyi Júlia is, egy 
O rw ell-idézet égisze 
alatt. "A pragmatiku- 
sabbja tudja vagy tudni 
véli: nincs mit kezdeni vele, meg 
aztán nem is kell, úgyis átnő magá
tól a jelenbe. Például régi módsze
rek újnak álcázott, kényelmes és 
hatásos tartósításához nem kell 
egyéb, mint néhány név és jelző he
lyettesítése, és a szellemi terror kí
sértetiesen működőképesnek bi
zonyul..."

En a szellemi terror elleni min
denkori tennivalók sorában tartom 
jelentős ténynek ezt a könyvet, 
mely annak a tételesen ritkán ki
mondott elvnek a jegyében borítja 
ki a "levelesládát" a jelen asztalára, 
hogy most már végre ne cenzorok 
üljék körül! Mert legkönnyebb úgy 
szabadságharcosnak lenni, hogy 
győzelmem esetén derül csak ki 
majd: bennem mindössze egy má
sik előjelű elnyomó zsarnok élt.

*
Megállapíható, hogy az a nem

zedék, amelynek többé-kevésbé 
opciós lehetőség adatott (inkább 
kevésbé), hogy a két világháború 
között születvén bele a dolgok sű
rűjébe, vagy akkor startolván, dur
ván, sem atikusan nézve "jobb" 
vagy "baloldali", "fasiszta" vagy 
"kommunista" (de legalább antifa
siszta legyen) —, miután 1945-re 
győztek helyette, nevében és némileg 
érdekében (vagy érdeke ellen, 
amennyiben objektíve épp az a 
győzelem vezetett személyes meg
hurcoltatásához is!) együtt a fűz és 
a víz, a bolsevik, vörös, proletár in
ternacionalista, moszkovita impe
rializmus és a valódi, antikom- 
munista, kapitalista, kizsákmányo
ló, világfaló imperializmus érdek
szövetséges erői, szépen és dics
telenül nekifogott egy Patyomkin- 
Hollywood építésének, épp olyan 
vérbő és véres áron, mint az épp 
legyőzött elmebeteg nácik világ- 
megváltásának erőitetői. Csak a re
cept volt tetszetősebb, szocialistább 
és tudományosabb. A maszlag, 
amit be lehetett vagy be kellett ven
ni.

Mulatságos lehetne, hogy kö
zelről viszont maga a történelem 
nem győzi hangsúlyozni a maga

"közönyét”, "tárgyilagosságát", "tá
volságtartását" — fiúk, engem a 
végeredmény érdekel, a részletek 
terén úgyis ti vagytok a felülmúlha
tatlanok! Így Arkhimédész bácsit 
nem mentesítik a római bevonulás
kor, és Schwarz Bertold a sikeres 
első robbanáskor akár magával is 
vihette volna az összetétel édes tit
kát. De megmaradt a megzavart 
körök tétele s a puskapor képlete 
egyaránt. A Szókratészek és Keple
rek, Kopemikuszok, Koméniuszok 
pedig úgyis belehaltak volna, azóta 
menetközben...

Gáli Ernő Számvetését olvasva, 
nem egy helyen csodálatos őszinte 
naivsága, csalódásának szemrehá
nyásai meg egyenesen tragikomi
kusok. Ezt a legnagyobb elismerés 
mellett emelem ki, s egy nagyon, 
fontos elv tisztázásaképpen... Bár
mely korra, képletre á l, hogy az 
értelmiségi, a gondolkodó fő, a filo
zófus (tetszik, nem tetszik egyesek
nek, úgysem számít) nem egyazon 
mércével méretik a cseléddel, a 
zsoldossal, a karrieristával s egyál
talán azokkal, akiknek semmi se 
jött össze benne, vele, általa sem. 
Aki őszintén hitt — nem kollabo- 
ráns semmilyen rezsim életében; 
vagy sajnos mindenikében az. Épp
oly nevetséges volna az inkvizíció
ért Szent Ferencet vagy Pázmányt 
is felelőssé tenni, de közelről, a 
Nagy Francia Forradalom óta, épp 
a "haladó" fél számonkérő székei 
kezdtek el egy "repül a nehéz kő" 
folyamatot, amely erőfölényre, ro- 
hamosztag-szellemre fog vezetni: 
az áhított szabadgondolkodás leg
főbb gátjaként és mumusaként fog 
működni a fáról való kétezredik le
szállás után is, törzsekben, rezsi- 
mekben, világ-Boszniákban. A 
szembenézés szerkezete szerint első 
fordulójában csupán leszámolsódi; 
másodikban válhat tanulsággá.

*
Ebben a könyvben Gáli Ernő 

nem "visszavonja tanait" (vagy a 
más reá hatással volt tanait). A tör
ténelem ingalengési törvényét ki
válóan ismerő tudós szociológus

elénk tárja, hogy mivel az inga a 
"közép" nyugvópontján soha meg 
nem áll, abba a végletbe tartva s egy 
óhatatlan holtpontról visszatérő
ben, hány évtizedünket hogyan ka
szálta le puszta súlyával, a rá
épített, rászerelt hadifortélyok tüs
ke- és éltöbbletével. Tüske- és él
többlet pedig — egy személytelen 
történelmi szerkezeten — csak a 
mindennapok nagyítója alatt meg
pillantható érdes részek, tartozé
kok, reszelékek megannyi megjele
nési formája: mikor kamarilla, mi
kor központi bizottság; mikor va
sasném et, m ikor szekus, ávós, 
belügvis; mikor inkvizítori, mikor 
sajtófőigazgatóságnak becézett 
cenzúra.

Összhatásában fontos korrajzi 
forrás. Ám egy pillanatra sem sza
bad megfeledkezni arról, hogy a 
Számvetés nem csupán politikai, de 
abból elszakíthatadanul is kiemelve: 
szakmai visszapillantás, s így szá
mos vonatkozásban személyesebb 
is óhatatlanul. 1984. július 13-nál 
nemcsak egyszerű bejegyzés az, 
amivel végétért a pálya, melynek 
során "hol egyiket, hol másikat" 
(egyetem i ok tatás, szerkesztői 
munka) tekintette fő tevékenységé
nek. Hogy a kettő közt számos el- 
téphetetlen szál is szövődött? (Az a 
Gáli Ernő, aki megélte kedvenc tu
dományágának címkézett elsor
vasztását, a valahol vidéki, szé
kelyföldi "rezervátumokban" dol
gozó fiatal szociológus-nemzedé
kek tanácsadója, levelező- és 
vitapartnere, "trénere" lesz — mint 
prof vagy mint cikkigényes lapve
zér?) Aztán marad "csak" az íróasz
tal. (S közelében, egy szobával 
arrébb a fonott kerekasztal, mely 
körül az RMDSz valójában megala
kul egy puskaporos reggelen...)

Benne van itt 45-től, 36-on át 
88-ig minden nyomorunk, mely
nek tanúja volt ennek a sajátos 
szögből filmezett és kommentált 
sorsanyagnak és kiútkészletnek az 
átgondolója. Ha előbb, a háttér fel
vetített, többé-kevésbe köztudott 
körkép-kockái, snittjei közepette 
csak "a dogmatikus szendergésből 
ébredező írástudók — elsősorban 
írók" jelennek meg itt-ott kinagyí
tott arcként is, a folyamat (s a 
könyv) végére egy reformációhoz 
formálisan nem csatlakozó Eras
mus és köre már rég kimeríti az 
ellenállás "bűnének" első bugyrá
ban gyülekező több mint eretnekek 
ismérveit. Az élet maga, a tények 
tenyészete "döntötte meg", úgy- 
ahogy, megint az ancien régimmé 
teknősbékásodott megdöntendőt. 
Sajnos— más-más mértékben— az 
emberi világ mint rezsim állandóan 
kicserélésre, megdöntésre szorul, 
mely néhol elsietettnek sikerül, 
máshol elkésik. A tények tenyésze
téhez az anyagot viszont a tehetsé
gesek s a következetesek közösen 
ontják, belülről és kívülről. Ezt a 
"tételt" Róma bukása óta érdemes 
észre- és figyelembe venni. (Gáli Ernő: 
"az önismereti kezdeményezést — 
társaimmal együtt— valaminő esz
mei-morális ellenállásként éltük 
meg.")

Ahogy jelen konkrét esetben
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azt, hogy a reformkommunisták 
még az önmentés kedvéért se men
tek el soha addig, amit a pálya fo
lyam án  keserűen  k iáb rán d u lt 
értelmiségnek ez a rétege felvállalt 
(többé-kevésbé nyílt, de elméletileg 
is elvégzett, megalapozott kritikájá
ban a leáldozó, bukott rezsimnek), 
amelyhez Gáli Ernő is tartozik. 
Ezért hiteles az ő visszapillantása, 
tudatosítása, a saját tudati fázisa
ként ismertetett állapottal kezdődő
en, mikor az értelmiségi, akit a 
pártban való feltétel nélküli hitre 
szólít fel a hatalom "a szinte elkerül
hetetlenül jelentkező kétségeitől fa
natizmusba menekül (...) fenntartás 
nélkül elfogadja a dogmát, hogy a 
párt nem téved, közben pedig egy
folytában téved, és ezt minden új 
szakaszban el is ismeri". (Staszenski 
tétele) Hangsúlyos viszont, hogy 
"nem mentesül az állandó szoron
gástól" mert, tovább is félnie kell a 
párttól, aki előtt eltitkolja aggályait. 

♦
Mint annak idején a "középkor

ban", mindig is a fanatizmusig haj
tott hitbéli dolgok; egy bűnbeesés 
folyamatos alkalmai. Különös ben
ne az, hogy közelről nem, csakis 
utólag minősül bűnnek az inkvizí- 
tori buzgalom megannyi formája. A 
múltkezelés — válságkezelés. Min
denki — ezúttal Gáli Ernő esetében 
is kiütköznek a dolog személyi je
gyei, de mindenki "esete" hordoz 
általános érvényűeket is. Számos 
helyén ennek a könyvvé gyűlt, em
lékező célzatú, értelmű esszésoro
zatnak, tételesen is kiütközik, hogy 
milyen tudatos és mennyire mélyre 
hatoló az önvizsgálat. ("A fejemre 
olvasott idézetek még tudatosabbá 
tették, milyen szellemi, erkölcsi és 
stiláris romlást idézett elő nálam is 
a dogmatizmus. Felelőtlen, felüle
tesen magabiztos nyilatkozatok, az 
akkoriban kötelezőnek vélt címké
zésekkel együtt. Tudatállapotom 
talán valaminő ideológiai holdkó- 
ro ssághoz v o lt hason lítható ... 
mindezt pedig legmélyebb hajla
maim és régebbi nézeteim ellenére 
tettem.") A szörnyű és örök, tehát 
kivédhetetlen tanulság, hogy az 
igazhitűek, fundamentalisták, szél
sőségesek, türelmetlenek mindig, 
m indenütt "legmélyebb tudatuk" 
(hajlamuk) szerint simán egyeztet- 
hetőnek tartják az őket betöltő tota- 
litarisztikus meggyőződést ama 
másikkal, hogy ők "szabadságcé- 
lúak", igazán ember-érdekűek! El
fogulatlanul ilyennek érzik magu
kat az elfogultak.

"Megjött a verdiktum: nincs, 
nem is volt Kós Károly". Ha ráérne 
ilyesmire az érzelem mágnesviha
rai közepette a számvetés elvégzője 
és túlélője (közönsége), most m ár— 
mint leleplezett logikátlanságokon, 
akár derülhetne is az olyasmin, 
hogy az uszító-kurzus csúcsán a 
megbízott "varázslók" (porban, Za- 
haria, Lancranjan) nem csak Kós 
Károlyt "tüntetik" el, de "irrenden- 
tává" mázolják az egész 1940-1950 
közötti magyar baloldalt, a prole
tárinternacionalisták megveszeke
dett, más megveszekedettek által 
épp nemzetárulónak címkézett ga
lériáját, mert nekik ez, akkor, a
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nyolcvanas években — (melyet ők 
más, a maguk szempontjából tekin
tenek végjátéknak) —, így jó, így 
hasznos. Gáli Ernő világosan látja 
naplófeljegyzéseiben, hogy "A bo
szorkányüldözésnek mutatkozó 
akció nem csupán intézmények és 
személyek, hanem eszmei fogó
dzók, jelképek ellen is irányul."

Gáli Ernő mint főszerkesztő bu
kott csak el. Egy csomó dolog van, 
ahol a mi volt előbb: a tojás vagy a 
tyuk elve alkalmazható Gáli Ernő 
"látlelete" kapcsán is; hogy későn, 
de legalább saját tragédiája kapcsán 
észrevette; vagy m ert ráébredt 
ezekre, későn, korán, valahol me
netközben, attól kezdve már vállal
ta az érzelmi követelményeket 
túllépő új attitűdöt, tartást, szembe
nézve akár személyes tragédiával 
is? Azt hiszem, világos, hogy a 
Számvetés elvégzője esetében ez 
utóbbi a pontos diagnózis. Ettől 
maradt '89 óta is a romániai magyar 
értelmiség egyik kikezdhetetlen 
szellemi tekintélye. Miközben ma
guk a "szabadesés" idején beindult 
folyamatok egyáltalán nem álltak le 
a posztdiktatoriális hét elherdált 
évében a térségnek, a közegnek, s 
bennük, általuk a már Gáli Ernő 
utáni magyar lapszerkesztés s e lap
ban is gondolkodni akaró köztudat 
ki van téve a falrahányt borsó kísér
téseinek, az értékrendek érvényte
lenségének és súlytalansági álla
potának.

*
Ha olyan világból indul ez az 

élveboncolás, ahol, amikor "nem 
akadt olyan buzgó bíráló, akit into
leranciában egy még buzgóbb ne 
licitált volna túl" —, meg kell állapí
tanunk, hogy a hatvanas évek má
sodik felének fél évtizednyi szüne
tét leszámítva, ezt a fortissimo-szin- 
tet '89-ig csak a romániai különle
ges kísérleti telep vagy megsem
misítő láger keretlegénysége tartot
ta. így ez a számvetés-enciklopédia bi
zonyos tekintetben az elviselési és 
túlélési rekordok-könyve is.

A vizsgált periódus folyamán 
tehát egy (elfojtott, eltitkolni kény
szerült) elégedetlenségnek nem erő
södnie kellett, az már évtizedek óta 
majdnem teljes és bizonyosan álta
lános volt Hanem hangosodnia. Az 
pedig a C.-rezsim körülményei kö
zött annak, aki csak nem akarta fel- 
dúlatni vagy hátrahagyni szemé
lyes műhelyét s az úgy-ahogy mű
ködőképes közös műhelyt (iskolá
tól a Kriterionig), egyértelműen 
ritkán vált nyilvánosan is lehetsé
gessé. Maradt a viszonylag nyilvá
nossá, nyilvánvalóvá fejleszthető 
kilógás a sorból, melynek — mint ki 
se írt, sosem szervezett "mozgalom
nak" (el)terjedése révén végül csak 
karrieristák és "magánszorgalmú 
kutyák" maradtak a rossz oldalon 
(egy kicsit idealizált, retusált kép!). 
Az összes többit máskéntgondolkodó 
összefoglaló néven, címkével köny
velte el, más-más rovatba a hatalom 
s az igazi, főleg külhonból behallat
szó kórusa a szerveződő ellenzék
nek. Ennek a máskéntgondolko- 
dásnak volt egy beépített iszonyú 
csapdája, mely a 89-90-es fordulatot 
követően további robbanásokra ve

zetett, kiderülvén, hogy mindenki, 
sőt van aki önmagán belül is más
ként gondolkodik! A következő dik
tatúráikig, bizonyára. Amíg ilyen 
Számadások elvégzésére és firtatásá
ra némi vakációt vehettünk.

Vagy ma itt ezzel is csak kísérle
teznek, manipulálni akarnak a min
denkori "bizonyos körök"... A 
szerepek viszonylag állandóak, 
adottak a Paradicsomból való ki
űzetés óta; így az Ó-, közép- és új- 
meg legújabb birodalmak felsőtíze- 
zerje, dinasztiái és Jágó-ügyi mi
nisztériumai élén csak a névsor 
változik, a jelieg marad. Mint ahogy 
a szerepek értékrendje pozitív érte
lemben is maradandó. Például egy 
olyan értékű-értelmű lapé, orgánu
mé, szócsőé, amilyen a Korunk is 
volt és maradt. Hogy akkor (úgy 
érzi keseregve) nincs visszhang — ez 
érthető, mert az igazit titkolni kel
lett vagy rejtjelezve továbbítani, 
ugyanabba építve, csomagolva, va
lahogy. De a mai "köz-közöny" már 
nem az elnyomott megíró és kiolvasó 
védekező önfegyelemből, legfen- 
nebb kényszerből megbomlott szö
vetségéből keletkezik. Ez már nem 
baj- és gondelhárítás, nem önmeg
tartóztatás, hanem az önpusztítás 
része lehet. A képtelenség a számveté
sek folytatására. "Noha a társadalmi 
igazság, a szociális és nemzeti sza
badság eszményei nyilván tovább
ra is vonzóak, elfogadásuk nem 
igazolhat— visszamenő hatállyal is 
— mindent és mindenkit. Éppen 
ezért számomra egyelőre nem ma
rad más, mint az önigazolás kísér
lete nélkül fo ly ta to tt további 
önvizsgálat s a tanulságok levoná
sa"...

“Gáli Ernő: Számvetés, Hu
szonhét év a Korunk szerkesztő
ségében (Komp-Press, Korunk 
Baráti Társaság, Kolozsvár, 1995.)

Gáli Ernő önrevíziója
> > » >  folytatás az 1. oldalról
divatos volt), nekem a három és fél
éves orosz fogságot (no meg háborút) 
megjárt apám csöndben a fülembe 
súgta, Radnóü után, szabadon, hogy 
mi sem vagyunk bűnösebbek a többi 
népnél. Csak hát vesztesek.. Azt hi
szem, az önrevízió fogalmát ki-ki 
másként értelmezte. (Mint ahogy az 
azóta jól be- és lejáratott ”a sajátosság 
méltóságát" is különböző szemszö
gekből láttuk ha egyáltalán van értel
me ennek a fogalomnak.) Nagyon 
nem szerettem az állandó "önrevízio- 
nizmust", mert úgy éreztem, s joggal: 
ellenem, ellenünk irányul. Nem sze
retek ötpercenként, holmi elvárások
nak eleget téve "külső és belső 
szomszédaimtól" bocsánatot kérni, 
hisz jól tudom — Lászlóffy Aladár 
frappáns szavait idézve —, hogy van
nak bocsánatok amelyekre nincsen 
bűn.

Úgy tetszik, korkülönbségre, 
megélt életanyagra és — mondjam ki!
— funkcióra való tekintettel akkori
ban föloldhatatlan kellett volna hogy 
legyen Gáli Ernő (hisz Róla van most 
szó!) és a közöttem lévő ellentét. Ideo
lógiai, politikai és másegyéb. És még
sem így volt, akkor sem volt így. Mert 
a főszerkesztő úr (akkoriban mások 
elvtársazták) nemcsak hogy európai 
kitekintésű és tévedéseiben is humá
nus gondolkodó már akkor, hfnem a 
dívó frázis-szintű tolerancia-hangoz
tatás közepette is valódi, alkatilag is 
toleráns egyéniség, egyszerűbben: 
őszintén toleráns volt. Pedig megen
gedhette volna magának, hogy má
sok mintájára csak amolyan "szóbe- 
liző" legyen.

Gáli Ernő—Bállá Zsófia édesany
jával, Berta nénivel együtt — megjár
ta a poklot, mérhetetlenül többet 
tudtak a fasizmusról mindketten, 
mint én. És soha, még véletlenül sem 
hallottam gyűlölködni őket, ezért in
gott meg néha tacskó vélekedésembe 
vetett hitem. A 89-es fordulat után 
közölt esszéit, tanulmányait olvasva 
viszont azt is el kell ismernem: ő  egé
szen komolyan gondolta, nem az 
egyoldalúság és kizárólagosság 
szempontját követve használta az ön
revízió fogalmát is. Ó a külön, a saját, 
a "privát" önrevíziót is vallotta akkor, 
amikor mások — visszamenőleg is — 
mind-mind éleslátóknak, becsü
leteseknek, tévedheteüeneknek val
lották, állították be magukat. "Mások"
— mo6t legyen itt elég ennyi minősí
tés. Bevallotta például, hogy nem fi
gyelt a "másikA fasizmusra, amelyik 
ha nem is minőségében, de mennyisé
gében pusztítóbb, "hullaigényesebb" 
volt emennél. Ehhez pedig nem kevés 
bátorság, civilkurázsi, mondjuk így: 
humánkurázsi kell, mert hát az ember 
igen-igen szereti önmagát, s ezért 
mindenekelőtt és -fölött szépnek, 
okosnak, tévedheteüennek s főleg po
kolian tisztességesnek, becsületesnek 
akar mutatkozni. Mert hja, mi, embe
rek tisztességünknél bizony mindig is 
többre tartottuk image-unkat!

Ennyit Gáli Ernő önrevíziós tisz
tességéről. A többi maradt. Szó- és 
hitszegő, techno- és plutokrata vilá
gunkban maradt ó, ami volt: önvizs
gálatra mindig kész és képes humán 
értelmiséginek. Toleránsnak. És jól sej
tem, így, nyolcvan fölött az ember 
már nemigen változik. Még sok-sok 
évi "állandóságot" kíván számára az 
immár nem is oly fiatal pályatárs.
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SZŐCS ISTVÁN

Az irodalom dramaturgiájáról s hasonlókról III.

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

Az az ötlet, hogy a regényeket 
színműveknek, sőt állandósított szí
nielőadásoknak kellene felfogni, és 
irodalaombírálatot olyan módon 
írogatni, mint színikritikát, termé
szetesen nem a "most játszunk va
lam i m ást" jegyében vajúdik; 
"legmélyebb gyökereit tekintve" 
nem is valami új — csak egyszerű
en elhanyagolt, mellőzött, majd ki
szorított elképzelés.

A regény és a dráma között sok
kal több a kapcsolat, genetikusán is, 
mint ahogy számon tartják. A re
gény nemcsak a prózává lett elbe
szélő költészet korhoz alkalmaz
kodó álöltözete, s ezt a regényelmé
letek több-kevesebb szerénységgel 
vagy nyíltsággal be is vallják, de 
aztán hamarosan kitolják a vizsgá
lódás mezejének szélére s azon is 
túlra. A regényelméletek számára 
ugyanis kényelmetlen, hogy drá
maelmélet már akkor létezett, ami
kor még a regény világra sem jött, 
vagyis, hogy a drámaelmélet ides
tova majd másfélezer évvel meg
előzi nemcsak a regényelméleteket, 
de talán magának a regénynek a 
műfaját is, ha csak nem tekintjük az 
Odüsszeiát az első regénynek, vagy 
minden jobb elbeszélő költéményt.

Amint ezt elmélkedéseim előző 
folytatásaiban idézni mertem, a re
gényíró tevékenységének három fő 
irányulási pontja van: az írás műve
lete, saját személye és végül a világ 
(külvilág). A dráma kontextusát négy 
viszony alkotja: kapcsolata szerzőjével, 
közönségével, az általa utánzóit világ
gal és saját strukturális követelménye
ivel. (Eleve elhárítandó minden 
félreértést, közlöm, hogy a dráma- 
elméletre vonatkozó kitételek leg
többjét Laurence G. Avery-James L. 
Peacock Arisztotelész Indonéziában 
című tanulmányából veszem át, 
mivel ez fogalmaz leginkább a szá
jam íze szerint és közérthetősége 
mellett is nagyon tömör.) Vagyis: 
"A nyugati hagyományban fogant 
drám aelm életek a színjátékokat 
négy alapvető kapcsolat szempont
jából elemzik: 1. a színdarab és a 
szerző közötti kapcsolatban a szín
darabra mint az alkotó önkifejezé
sére irányul az érdeklődés; 2. a 
színdarab és a közönség viszonyá
ban az a kérdés, milyen hatást gya
korol a mű a nézőkre; 3. a színdarab 
és a színdarabbal ábrázolt valóság 
közötti kapcsolatban a mű mint a 
külvilág bizonyos tulajdonságai
nak a megjelenítése az érdeklődés 
tárgya; és 4. a színdarab kapcsolata 
önmagával, ahol a mű formális jel
lemzői felé (struktúrája és egysége 
felé) fordul a figyelem.

Ez a négy elemzési szempont 
csak annyiban különbözik az előb
bi háromtól, hogy kiterjed — mint 
lényeges és nemcsak anekdotíkus 
vonásra — a "közönségkapcsolat
ra" is.

A mai kritikusok egy része azért 
oly idegenkedő a közönség-szem
pontokkal szemben, mert a régi

realista, majd a szocrealista bírálat 
ezt központi helyre emelte, sőt, 
majdnem kizárólagossá tette.

A színdarab feladata — mondják 
forrásaink és gondolatmenetünk 
szempontjai szerint kiegészítjük: a 
regény feladata is, — hogy hatást 
gyakoroljon a közönségre. Ennélfogva a 
művészet szabályait és a kritika ítélet 
kánonját a közönség szükségletei, kí
vánságai és képességei alapozták meg 
— mármint a XV/. századtól a XIX. 
század elejag... És azelőtt? — És az
óta?

Azelőtt és azóta a közönség kí
vánságai, képességei és szükségle
tei helyett az erkölcsi világrend, és 
egyáltalán, a világmagyarázat a 
döntő. A dráma eljátssza a világot, 
a regény elmeséli — sőt: lefesti! —, 
miközben azt várják tőle, hogy ezt 
a szórakoztatáson túl is még valami 
másért is tegye: a közönség megha- 
tásáért.

Egyszóval, megint ott tartunk: 
az irodalomnak recepteket kell pro
dukálnia, életrecepteket? Mert hát 
mi más a modell-alkotás, ha egy
szer valami világnézet szolgálatába 
kerül; mindegy, ha a világnézet szó
szólója reverendát vagy bőrkabátot 
visel?

Sajnos, emlékeztetnünk kell ar
ra, hogy ez az igény a művészetben 
a legmagasabb helyről származik 
Éppenséggel Platóntól. Ő volt az, 
aki a művészi hatást ösztökélésként 
fogta fel. Mivel: Az irodalmi műben 
ábrázolt magatratás elősegíti vagy ser
kenti, hogy a hallgatóság — és az ol
vasó — készen álljon arra, hogy 
ugyanígy erezzen és viselkedjék. Ami a 
készenállást, vagyis a fogékonysá
got, a befogadási hajlandóságot il
leti, Platón és későbbi pártaktivista 
követői sem tudták még, hogy van
nak történelmi helyzetek, amikor a 
művész megfeszülhet, a közönség 
mégsem akar meghatódni és befo
gadni, s akkor következnek az erő
sebb módszerek; de az most nem 
tartozik ide.

A művészeti ráhatás, a meghatás 
legnemesebb módja a hagyomá
nyos drám ában a katarzis, ami 
megtisztulást jelent, méghozzá — 
megrendülés kiváltotta megtisztu
lást; és máris sietnünk kell a kiegé
szítéssel, ez megint nemcsak a 
drámával van így, hanem a re
génnyel is, sőt leginkább a zenével.

A katarzisnak történetileg három fő 
értelmezése van: 1. a közönség érzelme
inek feldolgozása vagy megtisztítása...
2. a közönség érzelmeinek és értelmének 
egyensúlyba hozása, vagy a személyi
ség megtisztítása és — újabban — 3. a 
közönség megértőbbé tétele... az ábrá
zolt életjelenséggel szemben... le
gyen az egy új esete a heroizmus- 
nak, vagy a devianciának.

(A "megértőbbé tétel" azonban 
szükségszerűen más irányba a tü
relmetlenség vagy az elutasítás ki
alakítását tételezi fel: megértőbbé 
leszek a társadalomellenes maga
tartásokkal szemben, elutasítóbbá

leszek az elvhűséggel vagy erkölcsi 
szilárdsággal szemben. Minden fel
lazítás — egy másfajta szigor vagy 
kényszer kezdeményezése.)

Tehát a közönségre hatás, a kö
zönséggel való viszony nemcsak 
abból áll, hogy — elnyerni a közön
ség jóindulatát, tetszését; vagy elra
gadtatást kiváltani belőle a szerző 
iránt. Ott vannak a szerző eszméi 
is... Ha vannak. Persze, ez is na
gyon fontos. A Tolsztoj típusú írók, 
akik az olvasó tetszésével — ezen 
belül szórakoztatásával — nem tö
rődnek, tulajdonképpen nagyon 
kevesen vannak (és közöttük még 
kevesebb a jó író). Csakhogy amíg 
a dráma az előadás során azonnal 
szembesül a közönséggel és tisztá
zódik: van-e hatása? —, addig a re
gény csak közvetve, apránként és 
fokozatosan... Ami legfontosabb 
különbség — a regénynél a befoga
dás során hiányzik a közös élmény 
"lehengerlő” ereje. Ennek ellenére a 
régi írók többsége mindég közön
ség elé képzelte magát írás közben, 
és mindég maga elé idézte a közön
séget, akinek mesélt, és módszere
sen és tudatosan alkalm azta a 
tetszés kiváltásának műfogásait.

A leglényegesebb különbség a 
dráma és a regény között ott jelent
kezik e vonatkozásban, hogy a drá
maírónak segít a színész (és a 
rendező is). A tetszés kiváltásának 
leghatásosabb "eszköze" a figura: a 
színpadi alak és a regényalak. Min
den más — zene, tánc, festészet — 
csak ezután, "erre rá" érvényesíti a 
hatását. Ebből következik, hogy a 
regényírónak is — színészkednie 
kell.

A jó színész, alkata szerint, 
többféle: az egyik arra alkalmas, 
hogy a néző "beléje vetítse" elkép
zeléseit, vagyis magára öltse a né
zők érzelmeit és képzeletvilágát, a 
másik, aki meghódolásra kény
szeríti a nézőt: úgy érezz és úgy láss 
most, ahogy én... Van tulajdonkép
pen egy harmadik fajta ehhez ha
sonló , de vele nem azonos: a 
rámutató, azaz a parancsoló szí
nész: ezt lásd!... Ámde parancsolni 
csak valamilyen pozícióról lehet, 
vagy kihasználni a meglepetés ere
jét. A parancsnoklási pozíció "kül
ső" helyzettől függő hatásossága 
hamar kimerülhet.. És végül van a 
jó színésznek egy problematikus tí- 

usa: aki mindent megtesz, amit 
ell, de nem fekszik le a közönség

nek, és nem is erőszakolja meg — 
ezt a néző nem szokta méltányolni.

íróba áttéve: az első típus híze
leg az olvasónak, úgy tesz, mintha 
nemcsak az ő érdekében, de az ő 
szemével is látna, neki nyájas az ol
vasója. A második szurkálja, csip
kedi: "én álszent olvasóm!" A 
parancsnoki híd a harmadik típus 
számára mindég valamilyen erköl
csi érzület, eszmeileg magasított 
harcálláspont... s végül az önmagá
ból építkező színész, sajnos, a 
leggyakoribb író típusnak felel

meg. Ez van, ez ilyen; és méghozzá 
pontosan ilyen, ahogy én előadom... A z  
olvasónak nincs alkalma hozzáten
ni, de nem is szívesen hódol be az 
aprólékos tárgyilagosságnak és 
mesterségbeli tudásnak.

Az olyan típusú író, mint a Már
ványkáosz (előző alkalommal tár
gyalt) szerző je, szíve sze rin t 
legszívesebb a csipkedést választja, 
legjobbak mindég írásainak az iro
nikus elemei, amelyekben sosincs 
igazán túlzás és éppen azért fájdal
masak; a parancsnoki hídon azon
ban nem mer eléggé mennydö
rögni, hanem ehelyett az olvasó 
megértő szolidaritására vágyako
zik: ugye, te is belátod, hogy ez, 
mármint az ifjúság kiszolgáltatása 
a személyiségromboló agymosás és 
sorvasztó elmérgezés lehetőségei
nek — még bár a lehetőségeinek is — 
milyen veszélyes és jóvátehetetlen?

Csakhogy az olvasó talán azért 
nem szolidarizál vele, mert fel volt 
készülve a megrendülsére — a dra
maturgia szabályai alapján, s ez el
maradt.

Arisztotelész szerint a tragédia 
mindég nemes cselekedetet utánoz, és 
struktúrája a stabilitástól a katasztrófa 
félé halad, ezzel szemben a komédia kö
zönséges cselekedetet utánoz, és szerke
zete a zűrzavarból a harmónia irányába 
tart.

A Márványkáoszban nemes cse
lekedet nincs, csak nemes szándék: 
segíteni a bukásba rohanókon, de 
végzetes cselekedetre a bajba jutott 
lányért sem a világvégétől aggódó 
nagyanya, sem az okos, de kétség- 
beesett anya, sem a nyomorék, de 
minden áldozatot elfogadni tudó 
barát, sem a tisztaszívű termé
szetgyógyász nem tudja rábírni 
magát. A dolgok az összeomlóban 
lévő stabilitástól a zűrzavar felé ha
ladnak, és mégis — viszonylag, kö
zépfajú mértékben — harmoni
kusan fejeződnek be... Egyelőre... 
Talán még ez a legjobb a megrendí- 
tési szándékban, hogy az írónő 
éreztetni tudja: a vigasz feltehetően 
csak ideiglenes. Ez azonban újabb 
lehangolódást vált ki az olvasóból, 
aki küzdelmet vár, még ha tragikus 
kimenetelűt is.
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Búcsú Eritreától
í .
Ha Rimbaud-ról beszélünk, amint épp ott 

rohad Eritreában és hűséges rabnője szélsősé
ges érzékiséggel és gyöngédséggel próbálja 
életre dörzsölni üszkösödő végtagját, nem ér
zünk, nem érezhetünk semmit abból, amit a 
"gangréna édes gyönyörének" nevezünk, nem 
érzünk semmit abból az agóniából, csak saját 
röhögtetően piti szabadságigényünket s a miat
ta érzett nyomasztó szégyent, e kocsonyás és 
körülírhatatlan érzést próbáljuk átpasszírozni 
egy — emelkedettnek szánt — nyelvezet laska
szűrőin. Nem értünk semmit és konokul befele 
forduló empátiánk egyre jobban elfátyolosítja a 
tükröt, melyben feltündökölhetne az agónia he
lye, az az Etiópia peremén vegetáló tartomány, 
mely tudatunkban — ha lehet — még Jarry 
Lengyelországánál is kevésbé jellegzetes, ke
vésbé elhelyezhető, meghatározható valami, 
legjobb esetben térképre mázolt folt, örökre ma- 
gáértvalóság-nélküli, érdektelenséggel fertő
zött terület.

2.
A Törvénnyé emelt vágy beteljesíthetetlen- 

sége miatti szorongás, a lét megalapozhatatlan
sága m iatt érzett fojtogató tehetetlenség 
felgyülemlik, egyre rághatatlanabb gombóc a 
torokban, és arra kényszerít, hogy megkeressük 
saját, testre szabott eritreánkat, s benne azt az 
agóniát, mely vélhetőleg maga az ósokkal való 
szembesülés, de ugyanakkor kaland, felszabadulás, 
stb, egyszóval vágykompenzáció.

3.
Rimbaud a kalandban egyszerre tagadja és 

igeiüi mindazt az egyetemességigényt, amit 
költészete valamint addigi élete mint forma be
jelentett; a kaland ugyanis az esetlegességben, 
az esetlegesség által van, és formáját nem em
beri adottságból — ú. m. tulajdonságokból, ké
pességekből, stb. —, hanem a szerencse által 
nyeri.

4.
A szerencse elvezet minket mindattól, ami 

bármit is megalapozhatna: a teljesen tiszta, 
gondviselésszerű esetlegesség a lét szempont
jából szünetjel, kétes értékű haladék és nem 
esély; ezért ha a bizánci értelemben vett doxét, a 
mindennapi dicsőséget szerencsés állapotnak 
nevezzük, akkor mindaz, amit fénye beara
nyoz, mindaz, amiről emberemlékezet óta azt 
tanuljuk, hogy értelmessé teszi az életet, a lét 
szempontjából tét- és jelentőség nélkülivé válik. 
Gondoljunk Dosztojevszkij Játékosára: mikor a 
játék résztvevői közt felbecsülhetetlen mértékű 
— mondhatni abszolút — különbség van a le
hetőségek szintjén, a játék kimenetelével kap
csolatban nem lehet semmilyen illúziónk: a 
behatárolt lehetőségekkel játszó résztvevő, az 
egyén számára a játék tétje csakis a teljes és 
megsemmisítő vereség lehet. 5

5.
A létet a ráció számára nem a lét, hanem a 

semmi alapozhatja csak meg. Az emberi élet 
csak a végső szembesülés állapotában válhat 
metafizikai konzisztenciájúvá. De nem szabad 
megfeledkeznünk arról, hogy ez a vég nem ok, 
hanem kristályosodási pont, csíra, de nem a 
történelmi tudatban, nem valamely, a történel
mi tudat számára hozzáférhető nyelvezet szá
m ára; tu lajdonképpen  sem m ilyen nyelvi 
emlékezet nem tartalmazza ezt a pontot, leg
alábbis az európai kultúrkör számára teljesen 
cenzúrázott minden utalás, minden jelentés, 
minden fordulat, ami közvetlen kapcsolatban 
lehetne ezzel, csak mint az elfojtások elfojtása, 
mint abszolút hallgatás van.

6.

Önként adódhatna a következtetés, hogy 
Eritrea a teljes anómiában, a teljes anómia által 
van. Ám ez nem okként, csak okozatként igaz.

7.
Mindenfajta emberi tevékenység, cselek

vés, ami a plátói techné fogalma szerint leírható, 
valamilyen, az obszcenitásig bensőséges kap
csolatban van az emlékezéssel: az emberi emlé
kezet mindenfajta szocializáció, nyelvezet, 
kommunkiáció megalapozója. A technológiától 
a szexualitásig s a társadalmi jelenségektől a 
kábítószerélvezet által kiváltott érzetekig, min
den emberi forma, ami több, mint puszta geneti
kai információ, az emlékezet függvényében 
van.

8.

Az, hogy minden az emlékezet s a belőle 
eredő nyelvi kommunikációs taxinómiák sze
rint van, azt a látszatot keltheti, mintha az em
lékezet létet gerjesztene, ontogenetikus erővel 
lenne feltöltve, ám ez így nem igaz, nem lehet 
igaz, mert ez hosszabb távon az t jelentené, hogy 
a történelmi tudat valamilyen formája önmagá
ban elégséges lehetne az emberi lét megalapo
zásához.

9.
Az egyén számára mindenfajta metafizikai 

tartalom a pillanatban és nem az időben van 
(vagy legalábbis nem egy olyan lineárisan ren
dezett időben, mint amilyet Szt. Ágoston óta 
hajlandók vagyunk egyszerű adottságként ke
zelni).

10.

Uralom és hatalom: két mélyen különböző 
dolog. Az emlékezés az uralom technikája, a 
metafizika a hatalomé.

Minden, ami azonosság-tudat, látszólag on
togenetikus, de valójában nem az. Miért? Mert 
az azonosság-tudat emlékezet, s mint ilyen, 
egyfajta viszonyrendszer, sajátos kommuniká
ció, melynek célja az ön-azonosságra törő enti
tás számára védekezés, mely olyan játék- 
szabályok kikényszerítésén keresztül műkö
dik, melyek nemcsak hogy hozzáférhetővé te
szik mások számára az emlékezet e sajátos 
formáját, de valamilyen formában kényszerré, 
az uralom eszközévé is; de ugyanakkor nem 
kell megfeledkeznünk arról, hogy a legsajátsá
gosabban egyedi zsarnokság sem az azt gya
korló egyed mértéke szerint van.

11.
Uralom és hatalom: nemcsak fogalmilag, de 

minőségileg is különböző; gondoljunk Fenrir 
farkas béklyóira, melyekből az első kettő

könnyen elszakíthatónak bizonyult anyagisága 
miatt, mivel egy még nagyobb erő volt ellene 
szegezhető, ám a harmadik, mely a macska 
lábdobogásából, az asszonyok szakállából, a 
hegy gyökeréből, a halak leheletéből, a mada
rak nyálából és a medve inából készült, elsza
kíthatatlan. S a mítosz itt épp egyértelműsége 
miatt, magyarázhatatlan. Tény, hogy a valós 
hatalom csak saját mértéke és léte szerint van.

12.
A mítosz sokmindent elmond a valós hata

lomról, de még "tükör által, homályosan" sem 
határozza meg azt; a mítosz ugyanis az időben, 
az idő számára létező valami, s mindössze az 
különbözteti meg a mindennapi uralmak piti 
eszközeitől, a — többek közt G. BACHELARD 
által értelmezett — mindennapi mítoszoktól, 
hogy nem egy azonnali kiterjedésű reális idő
ben, hanem egy szimbolikus időben történnek, 
mely egyszerre ciklikus csillagászati idő, és 
ugyanakkor egy ideális emberi szabvány szerin
ti idő is.

13.
Rimbaud az agónia bunkerében lét és nem

lét határán, saját idejének teljességében, ember- 
volta, emlékei, és egyénisége meg szimbó
lum-volta által meghatározva végeredmény
ben semminek sem az összegzése. Agóniája 
nem kezdet és nem vég; szavak nélküli felleb
bezés, mely arra látszik izgatni, hogy félretolva 
mindazt, amit a történelem szövetéből nyüvek- 
ként előkunkorodó uralmak a saját dicsőségük
re a világ arcába köptek, érjük tetten mindazt, 
ami elfogódottá tesz agóniájával szemben. Ho
gyan? — úgy, hogy képzeljünk el egy erős, ke
mény, de minden darabossága ellenére is simo
gató kezet, az apánk kezét, amint először emel 
minket magasba, mint újszülöttet, és próbál
junk érezni-érzékelni újra úgy, mint akkor, kép
zeljük magunk elé szüléink legfiatalosabb, 
legfotogénebb mosolyát, amint kiságyunk rá
csain keresztül első, bizonytalan lépéseinket fi
gyelik, idézzük fel az aranyló vasárnapi 
húslevest, melyet a díszbe öltözött család jóin
dulatú mosolyától magasba— mintegy pajzsra 
— emelve először kanalazunk be sajátkezűleg; 
és ne feledkezzünk meg az első szeretkezés 
aprócska önkívületéről sem... Képzeljük ma
gunk elé mindezt újra és újra, egyre élesebben, 
és tudatosítsuk, hogy ez az, aminek a nevében 
egy turulhájjal simogató hang bármikor ráve
het arra, hogy egyszál konzervnyitóval támad
juk meg a legm odernebb harckocsit, és 
furamód képesek is legyünk kinyírni, és bol
doggá lenni az idők végéig... És ebben a pont
ban ledobhatjuk  R im baud agón iájának  
kesztyűit, melyek győzelemre segítettek, és 
megpróbálhatunk elmerülni a tudattalan álom 
határozottan puhább, kényelmesebb kesztyűjé
ben. De nehezen fogjuk elviselni még így is a 
győzelmet, és még kevésbé jól viselnénk, ha 
tudnánk, hogy álmunkban, vagy ébredésünk
ben bármikor arra ébredhetünk, hogy a sajá
tunk helyett — teszem azt — egy nyolckarú 
polip kesztyűit találjuk. A megfelelően vízálló 
(vízhatlan?), méretere készült valamik, megfe
lelő nyílásokkal a tapadókorongok számára, 
aligha hasonlítanak majd bármire. Lehet velük 
játszani, magunkra aggathatjuk őket mint fű
szoknyát, elképzelhetjük, hogy mi vagyunk a 
polip, de ahhoz, hogy valóban polipként hasz
náljuk őket, más elvek és szimmetriák szerint 
rendezett érzékelés, ideg- és izomrendszer 
szükséges. Persze mindez számítógépen mo
dellezhető, de hol a legbrilliánsabb programle
írás ahhoz képest, amikor egy frissen be
gyakorolt mozdulat után érzed az erőfeszítés 
kellemes zsibbadását? De e zsibbadást — akár 
a polip mértéke szerint is! — éreznünk KELL, 
mert ez az emberi lét s a benne rejlő szabadság 
végső próbája.
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Szeánsz a Kominternnél
A véletlen dudaszó mintha véget vetett 

volna a varázslatnak, m indenki úgy kezdett 
sürgölődni, m intha "rontás" alól szabadult 
volna, a hajtők erőt, egészséget és további jó 
m utatást kívánva a m iniszter elvtársnak, 
egym ás nyom ában lépve szálltak fel a rájuk 
várakozó teherautóra s zsúfolódtak be a 
ponyva alá, tán abban a reményben, hogy ott 
m ég fellelhetik elhurcolt szeretteik, barátaik, 
ismerőseik melegét. A vadászok rákötötték a 
pórázokat a hirtelen engedelmessé váló, far
kukat csóváló kopók nyakára, s felugráltak 
kocsijukba. N. tábornok B. felé fordulva sza
lutált, m iközben a rém ült Ipu reszkető kezé
ben ide-oda imbolygott feje fölött a hatalmas 
fekete ernyő, és csengő hangon kért és kapott 
engedélyt a távozásra, maga a tábornok pe
dig futva igyekezett kocsija felé, beült helyé
re, az első ülésre, és dörzsölni kezdte vizes 
haját egy száraz törülközővel, megköszönve 
segédtisztje m indenre kiterjedő figyelmessé
gét. N éhány m arkosabb felsőtábori férfi, Ne- 
agu vezérletével, nagy károm kodások és 
hó-rukkok között kezdte felrakosgatni az 
időközben m egérkező m ásodik teherautó 
platójára a lelőtt vadak tetemeit. M indez 
szervezetten zajlott, m intha valaki tervezte 
és vezényelte volna egyszerre az eseménye
ket, csak a lassan m indenképpen m egnyu
godó N. tábornok állott m ég m indég a tisztás 
közepén, elázott gyászhuszárokra emlékez
tető tisztjei körében, s felemelt kézzel búcsú
zott B. tábornoktól. Ipu m egnyugodva, hogy 
m ár nem  kell tapicskolva ide-oda kóvályog
nia a sárban s a nedves fűben, rendületlenül 
tartotta föléje a m ár teljesen beázó fekete 
ernyőt, azon a helyen pedig, ahol néhány 
perccel ezelőtt m ég a vadak tetemei feküd
tek, nyugtalanítóan rózsaszín, néhol egyene
sen vörösbe hajló volt a fű, kihívóan em
lékeztetve valamire, amit sürgősen el kellett 
volna im m ár felejteni. Erre gondolhatott a 
m iniszter is, am ikor rekedt hangon utasítot
ta segédtisztjét, hogy indulhatnak.

A dzsip nyitott ajtaján mindenesetre még 
évődő hangon kiszólt a méltóságteljesen vá
rakozó N . tábornoknak: — Mi van, elvtárs, 
jelenése van? Csak nem  az ördögöt várja? — 
s a börtönök urának hebegő válaszát meg se 
várva, a kelleténél tán mégis gorombábban 
csapta be az ajtót.

— Vagy az osztály ellenséget! — nevetett 
Hartm ann.

— Azok m ár m ind bent vannak.
— De nem  N. tábornok szerint, ő  meg 

van győződve arról, hogy az osztályellenség 
nem  alszik.

— M indegy a z — legyintett nagyvonalú
an B.

— Am íg ideérnek — nevetett az őrnagy 
is —, ők is megáznak.

— Az ördögök vagy a kulákok?
— H át nem  a m iniszter elvtárs m ondotta, 

hogy m indegy az?
— M ár hogy lenne midegy? — kacagott 

B. — Az osztályellenségeket N. viszi el, az 
ördög m eg őt, a bandájával együtt. Micsoda 
különbség!...

Az orvos hangosan kezd nevetni.
B. feléje fordul, gyanakodva bámulja, de 

m égis H uterától kérdezi meg kedélyesen, 
hogy m ost, ami azt illeti, megemberelhetné 
végre m ár m agát s megoszthatná velünk a

titkait, elmesélhetné, végül is milyen az ör
dög?

— Azt, hogy milyen, elég nehéz lehetne 
elmondani. Mindenesetre N. tábornok elv
társra hasonlít — kezdi élete legkockázato
sabb játékát Hutera.

A miniszter és az őrnagy "veszik a lapot”, 
harsányan nevetnek.

— Eddig azt hittem, a patkányok hason
lítanak inkább ehhez a párt soraiba aljas in
dokkal, szem élyi érvényesülési vágyból 
befurakodó, mocskos fantáziájú, szadista bi- 
boldóhoz, ehhez a visszataszító karrieristá
hoz, s maga most azt mondja, Figaróm, hogy 
az ördög éppen ilyen? Maga látta?

— O nem — vonul vissza óvatosan Hu
tera. — ó  hogy látta volna, meg se merte 
volna nézni, ki se merte volna nyitani a sze
mét.

— Akkor honnan tudja, hogy N. elvtárs
hoz hasonlít? — érdeklődik sima gúnnyal az 
őrnagy.

— Mondták.
— Kik? — folytatja a riportot a kíváncsi 

Hatmann.
— Olyanok, akik m ár látták N.-t, m unka 

közben — mondja komoran B. hadügym i
niszter. — Volt tehát összehasonlítási alap
juk.

— A népek— magyarázza Hábé előzéke
nyen. — A falusfeleim. A férfiak, akiket na
pon ta  beretválok, havonta, két havonta 
nyírok, az asszonyok, akikkel a vegyesbolt
ban vagy éppen a népbüfében futok össze, 
az iskola előtt megálló gyerekek, a templom 
felé baktató öregasszonyok... Ebben a falu
ban, elvtársak— vesz mély lélegzetet Hutera 
—, m indenki látta m ár az ördögöt legalább 
egyszer, de a szerencsésebbek többször is.

— El itt egy illuzionista is, igaz? — töp
reng Hartmann. — Hogy is hívják?

— Ödön von Boticselli.
— ő  volt, aki Szikszay elvtárs belső zse

bébe varázsolta egy kártyatrükk bemutatója 
alkalmával a tökfükót — nevet az őrnagy. — 
A megfelelő lapot a megfelelő ember zsebé
be.

— Na ne mondja, ilyeneket csinált? — 
élénkül meg B.

— A zenekar tust húzott — emlékezik 
Hábé —, és Szikszay paprikavörösen húzta 
ki a belső zsebéből a tökfilkót.

— És ki ez a Szikszay?
— A falu párttitkára, miniszter elvtárs.
— S hagyja, hogy így lejárassák a népek 

előtt a tekintélyét?!
— Nincs mit lejáratnia— szólal meg sötét 

dühvei, a maga számára is váratlanul H ute
ra. — Ami nincs, azt nem  is nagyon lehet 
elveszíteni.

— Nos, ő arra gondol — vált finoman az 
őrnagy, bravúrosan kerülgetve az ázó erdei 
ú t reflektorfényben félelmetesen ásító göd
reit —, hogy esetleg nem ez az illuzionista 
szórakozik-e a faluval, nem  ez az Ödön von 
Boticselli varázsolja-e a felsőtáboriak káprá- 
zó szeme elé az ördögöt?!

— Meg akarom ismerni ezt az embert — 
mondja határozottan a tábornok. — Keresse 
meg, kedves Hartmann, s hívja m eg vacso
rára a nevemben. Még ma este beszélgetni 
szeretnék vele.

— Már kerestem — jelenti az őrnagy, s

szenvtelen hangját nem  fűti át érzelem.
— S megtalálta?
— A szomszédai két hete, egészen ponto

san tizenhét napja nem látták. Akkor jött érte 
egy fekete kocsi...

— N.! — jön váratlanul újra indulatba B. 
s ukránul, majd rom ánul kezd szitkozódni. 
— M aholnap minket is le fog tartóztatni!...

— Ezúttal nem  N. tábornok elvtárs a lu
das!

— Azt mondta, hogy egy fekete kocsi
vitte el. ^

— Igen. M eghívták az induló fővárosi 
állami cirkuszba!... Maga a híres Vintenüu 
Krately m űlovar jött utána, hozta a nagy 
román bohóc, Victor Mono Cioclanica üze
netét is, szeretnék, ha az állami cirkusz bein
dításánál szakértelmével, tapasztalatával, s 
nem utolsósorban öt világrészen csodált m u
tatványaival jelen lenne, ó  ugyan, szom szé
dai szerint, nem akart menni, mégis rábe
szélték, hogy legalább az első időben, amíg 
a bolt beindul, emelje az előadásaik színvo
nalát trükkjeivel, legalább amíg ki nem ala
kul a törzsközönségük.

— Meg fogjuk nézni — mondja a tábor
nok. — Holnap utánanéz, m ikor van előadás 
és a bűvész mikor lép fel.

Hutera derm edten ül, ha Ö dön bácsi ti
zenhét napja a bukaresti Állami Cirkusz e- 
lő ad ása in ak  sz ín v o n a lá t em eli irig y e lt 
m utatványaival, káp ráza to s trükkjeivel, 
kontinens-szerte megcsodált illuzionista je
leneteivel, akkor ki hipnotizálta el péntek 
este, a vacsorán ezt a szerencsétlen mellette 
didergő orvost, nem  is beszélve az ügyefo- 
gyott Poór Sanyiról, aki im m ár bizonyára 
útban lehet háza felé? Bűvész vagy illuzio
nista, de ő is ember. Egyszerre csak egy he
lyen lehet. Vagy a cirkuszban kápráztatja el 
a nézőket, vagy a Turóczyak ősi kastélyának 
konyhájában idézi m eg a sátánt.

Hutera megborzong.
Érzi, itt valami rejtély gomolyog. A sűrű 

hálószövésű alamuszi depresszió újra hatal
mába keríti. Ismételten reménytelennek érzi 
törekvéseit s átkozza magát, hogy m iért is 
nem  m enekült el, amíg tehette.

— Mi van, Figaró?— érdeklődik B., meg- 
kotyogtatva a bütyköst. — Elvesztette a 
hangját?

— Inkább a reményt — sóhajt Hábé.
— ó  a maga részéről — foglal állást a 

megértő Hartm ann — nem is csodálkozik a 
Hutera elvtárs bánatos hangulatain. Hiszen 
a romániai börtönök nagyhatalm ú komisz- 
szárja csak az előbb jelentette be nyilváno
san, a jelenlévő felsőtáboriak füle hallatára, 
hogy le fogják tartóztatni. Ilyen helyzetben 
nyilván nincs sok kedve viccelődni.

— M agát nem akarja őrizetbe venni? — 
érdeklődik kedvesen a tábornok. — Gondol
ja el, Hartmann, mennyi ellenem szóló, rám 
nézve terhelő adatot, bizonyítékot verhetné
nek ki magából a pribékjei!

— ő  pillanatnyilag ezt el sem tudja kép
zelni — füttyent az őrnagy és hirtelen fékez, 
m ert a kocsi előtt egy nyúl robog át,a reflek
torfényben egy végtelen pillanatra kimere
vedik karcsú teste — jézusfehér mínuszjel.

— És maga, drága doktor úr? — fordul a 
miniszter a m egnémuló, lehunyt szemmel 
álmodozó orvos felé. — Leégett a háza? El
hagyta a felesége? A szerencséje? A tudása? 
Elhagyták a páciensei? Mit m ind lógatja az 
orrát?

— Beteg vagyok — sóhajt az orvos, ko-
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moran bámulva saját reszkető kezét.
— Most legalább tudja, milyen az, ami

kor a hóhért akasztják. — B. füttyent. — Na 
látja, ilyen helyzetekre m ég maga a párt sin
csen felkészülve. Mi lesz akkor, ha a hivatá
sos gyógyítók is gyógyításra szorulnak? Ki 
foglalkozik akkor a tömegekkel.?! Ne felejtse 
el — szól előre bizalmasan H artm annak —, 
m ajd kérdezzem  m eg erről a jrrim-et. ő  min
dent tud.

— Akkor azt is kell tudnia, hogy van-e 
ördög — nevet a csalárd őrnagy.

— Azt m ég ő sem tudja — kuncog a 
tábornok is. — Bár ahogy belegondolok, erre 
se vennék be azért dánkálit. Ezt is meg fog
juk kérdezni tőle, szóljon, hogy ne felejtsem 
el. A moszkvai Lux szállóban, ahol a harm in
cas években a Komintern emberei laktak, 
egy lengyel asszony többször is idézett szel
lemeket. ó  ugyan — emlékezik a tábornok 
— nem  vett részt ezeken a szeánszokon, de 
sokat hallott beszélni róluk, olyanoktól, akik 
bátrabbak voltak, m int ő, az idejük is több 
volt, és részt vettek.

— S csak azért, időhiány m iatt nem  vett 
részt a szeánszokon, m iniszter elvtárs? —

— Én?— nevet egyre harsányabban B. — 
Dehát hol az a híres, világbíró nagy esze, 
őrnagy? Egy lengyel m ég akkor sem idéz 
szellemet egy kozákkal, ha m indketten bol
sevikok. Úgyhogy ő — sajnálkozik könnyeit 
törülgetve B. — ebből is kim aradt, m int 
annyi m indenből életében. Még rom án tü
zértiszt korában bajtársai eljártak Kisinyev- 
ben, ahol szolgálatot teljesített akkoriban, 
egy jósnőhöz; egyszer félrészegen őt is el
csalták m agukkal, de neki nem  akart jósolni 
az asszony, am ikor a tenyerébe nézett, szinte 
ijedten fordíto tt hátat, varangyhidegségű 
kezéből kiengedve az ő kezét. Neki nem — 
m ondta a többieknek. — ő  túl nagy ember 
az én képességeimhez képest. A tenyerében 
van a nagy boszorkánykor.

— De nemcsak a m isztikus szeánszokból 
m aradt ki a m iniszter elvtárs.

— Ez igaz, őrnagyom. A letartóztatáso
kat is elkerültem!

— Míg a szeánszok résztvevői sorra tűn
tek el a süllyesztőben, névtelen számokká 
váltak a Gulág szigetcsoport felé haladó ál
forradalm i menetoszlopban.

— Állj, vándor! — kortyol a bütykösből 
a miniszter. — Maga valamit végzetesen fél
reért. ő k e t sem a szeánszok miatt tartóztat
ták le.

— Ki tudja?! A m iniszter elvtárs meges
küszik arra, hogy az a lengyel kártyavetőnő 
nem  volt kágébé-ügynök?

— Nem. Erre persze nem  esküdhet meg 
— krákog a tábornok —, de többnyire ismert 
és egymáshoz hasonlító okok m iatt eszkö
zölték akkoriban a letartóztatásokat. Azokat 
vették őrizetbe, akik elhajlók voltak, revizio
nisták, trockisták, buharinisták, szakadárok, akik 
eltértek a pártvonahól.

— S akkor lesújtott rájuk a párt vasökle?!
— Milyen költői, Hartmann.
— És a szeánszoknak csakugyan semmi 

szerepük nem  volt a Komin tem nél folyó 
tisztogatásokban?

— M aga patetikus is és naiv is egyszerre, 
gúnyolódik is, de tájékozatlan. Persze hogy 
volt szerepük. A lengyel asszony szeánszain 
találkoztak az elhajlók, a revizionisták, az 
árulók, az imperielizm us sorainkba furako- 
dó ügynökeivel, hogy együtt szőjék aljas és 
gálád összeesküvéseiket a nép állama ellen.

— S ha a miniszter elvtárs történetesen 
nem ukrán származású, vagy ha a lengyel 
elvtársnő toleránsabb?

— Akkor most nem  ő mesélné m indezt 
m aguknak — sóhajt a tábornok s ismét kor
tyol butykosából, de most sem kínál meg 
senkit.

Hutera összerezzenve veszi észre, hogy 
közben beértek a faluba, a reflektorfényben 
vádlón csillannak m eg a sötét ablakszemek, 
s v ára tlan u l képződ ik  m eg előtte Piros 
könnyes arca, hogy azonnal átadja a helyét a 
dán asszony szintén könnyező arcának. A 
két arc elválik egymástól, megint egymásra 
csúszik.

— Hazamehetek? — kérdezi elszántan.
— Maga megőrült, Figaró — inti le nyer

sen a tábornok — Hát m ost jön a java! Ebből 
akar kimaradni?

— ő  megérti — dudál az őrnagy és kike
rül egy bámész kutyát. — Fél, hogy N. elv
társ ráteszi a mocskos kezét.

— Miért? Ha hazamegy, akkor nem  tudja 
rátenni? Higgye el, Hartmann, N. elvtárs ké
pességeihez kétség sem fér. ő  akit keres, azt 
megtalálja még akkor is, ha a pokol fenekére 
bújik előle.

— Ártatlan vagyok — nyögi elkeseredet
ten Hutera.

— Ha rám  hallgat— fordul feléje a tábor
nok s ellentmondást nem tűrően nyomja ke
zébe a bütyköst —■, EZT nem hangoztatja. 
M ind ezt mondják, ez a legbiztosabb jele 
annak, hogy vaj van a fejükön. De egyébként 
is azt, hogy ki a bűnös és ki nem, a párt dönti 
el! Tudja, Figaró, m it m ondott a kalifa had
vezérének, amikor elrendelte az alexandriai 
könyvtár felgyújtását?

— Nem tudom — sóhajt Hutera.
— Ha ezekben a könyvekben az van, ami 

a Koránban amúgyis megtalálható, semmi
sítsétek meg őket, m ert feleslegesek! Ha vi
szont e fóliánsok ellentmondanak a szent 
könyv tanításainak, semmi szükség rájuk, 
azonnal égessétek el, hiszen veszélyesek.

Hutera kortyol a bütykösből, s bátorsá
got merítve kérdezi, akkor ő mit mondjon? 
Mit kell mondani?!

— M ikor?— veszi ki a kezéből a bütyköst 
szórakozottan a miniszter.

— Azt, hogy köszönöm szépen — nevet 
az őrnagy. — Egészségére, m iniszter elvtárs.

— Nem most, a kihallgatáson! Ott mit 
mondjon?

— Semmit — legyint a miniszter nagyvo
nalúan. — A kihallgató tisztek nem szeretik

f

a szószátyár alakokat. Meg kell várni, amíg 
ők kérdeznek.

— És azután? — kérdezi Hutera kiszá
rad t torokkal.

— M indent be kell vallani, am it csak 
akarnak, m indent el kell ismerni — m agya
rázza a m iniszter szárazon. — Ha azt m ond
ják, hogy m aga borbély létére am erikai 
ügynök és összeesküvést sző a néphatalom  
ellen, akkor azt is. Amikor kérdezik, hogy 
beismeri-e ezt és ezt, akkor mondja azt ke
ményen, határozottan, férfiasán, hogy m in
dent, csak ne üssön! Így azután lehet, hogy 
megúszhatja néhány pofonnal.

— A tábornok elvtárs is m indég m indent 
beismert, am ikor annak idején az illegalitás 
nehéz éveiben kihallgatták?

— Maga eltévedt, Figaró — szól hátra az 
őrnagy, s a dzsip a nyitott kapun keresztül 
begördül a kastély udvarára. — A tábornok 
elvtársat m ég a népnyúzó, tőkés-földesúri 
renszer pribékjai hallgatták ki és nem  az 
"övéi".

— Ami késik, nem  m úlik — legyint fá
radtan a m iniszter és kiugrik a kocsiból, öles 
léptekkel szeli át a sötét udvart, a lépcsőn 
fölfelé m ár szinte fut.

— Ha akkoriban is ilyen bölcs lett volna, 
mint most — jegyzi m eg epésen a komor 
orvos —, akkor nem verték volna le a fél 
veséjét.

— Maga csak ismerjen be m indent, Béla 
— kacsint rá Hartmann, hosszan minisztere 
és közvetlen főnöke után  nézve. — Hátha 
így tényleg megússza néhány pofonnal. Fe
lesleges "ezeknek" a hőst játszania, csak in- 
gerli őket mindenfajta "heroikus” gesztus. 
A zonkívül m aga tényleg árta tlan , tehát 
skrupulusai sem nagyon lehetnek, abban a 
tekintetben sem, hogy esetleg m ég m ásokat 
is belekavarhat abba a szarba, amelyikbe épp 
a maga fejét akarják belenyomni.

— Ez az — teszi rá a kezét nyugtatóan 
karjára az orvos is. — Ismerjen be m indent, 
am it csak kém ek magától. És ne gondoljon 
egyfolytában a m ég rosszabb dolgok eljöve
telére.

— M ert m ég be találnak következni?
— Mért — hökken m eg Hutera. — Ha 

nem gondolunk valamire, akkor nem  követ
kezik be?!

— Ezt ő nem m ondta — köhög Hart
mann. — Csupán arra célzott, hogy amire 
erősen gondolunk, az rendszerint be is kö
vetkezhet. S kár lenne.

A m ondatot nem fejezi be, kiszáll a kocsi
ból, megvárja, amíg az orvos és a borbély is 
kiszáll, gondterhelten járja körül a dzsipet, 
rágyújt. A gyufa fellobbanó fényében egy 
pillanatra kimerevedik tűnődő arca.

— Persze az is lehet, hogy... — de ennek 
a m ondatnak is elnyeli a másik felét, legyint 
és m egindul a biztatóan világító konyhaajtó 
felé.

— Kár ennie m agát —súgja az orvos Hu- 
terának. — Sugárzik m agáról a nyugtalan
ság, s ez is "ingerelheti" N. tábornok elvtársat 
és éber tisztjeit.

— Dehát ő — dadogja Hutera. — ő  tény
leg nem csinált semmit!

— Ezt nem  szabad hangoztatnia — karol 
bele az orvos közvetlen m ozdula tta l.— Min
denki az ártatlanságát hangoztatja. Ezt már 
a miniszter elvtárs is m ondta. Mit gondol, 
mások bűnösek?

Hirtelen hallgat el, gyanakodva néz szét 
maga körül.
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SÁNTHA ATTILA VERSEI
Amáliái a halban
Most azon kéne elemerengnem, 
mért van, hogy csak akkor, 
mikor nem vagy, 
mikor az egyszerű is bonyol*
s  nem mikor még együtt, 
mikor a ruha nem még elnyűtt, 
mikor a kapuban még bőrig ázva 
ketten egyszál nagykabátban
töröltem le rólad a port
*és az alvás retteg

Ha szeretlek
Ha szeretlek, ne legyek teher, 
könnyű vagyok, mint a pille, 
a fikusz ma is nőtt pár napot, 
a tér világos, nincsen éjjel.
Talán ez az, vártam hosszan mire, 
írhat boldogan a költő (én), 
ha akar, nevethet, sírhat, 
és nem kell elvesznie.
Ha szeretsz, teher ne legyek, 
könnyű vagyok, mint a pille.

Székelyek; késő télutó
Az ünnep, a fellobogózott tér, 
hőseinkre emlékezünk, kik 
harcoltak, nem tudják, miért, 
egy ügyért, mely nem az övék.
Az ünnep, a fellobogózott tér, 
fogták a veszett fejsze nyelét, 
van valami felemelő abban, 
hogy no, úgy, csak azért.
Az ünnep, a fellobogózott tér, 
gubbasztanak komoran 
a csendes légben a zászlók, 
melyek nem a miénk.
Az ünnep, a fellobogózott tér, 
lógó, fekete fellegek alatt 
botladozó többesszámban 
egy nemzet a fityiszért.

Grálozás
Eddig csak értettem, 
most már tudom az életet.
Nem érdekel, hogy nagyképű
nek tart majd a kesely,
megtelik lassan a kehely 
(nem vagyok jobb, se rosszabb, 
mint azok, kik szerettek), 
a jó lovag keresnek.

Sehonnan vers
Talán a z  v a n , h o g y  n em  v a g y o k  

(K ukorelly )
Talán az, hogy nem vagyok 
talán az, hogy mégis igen 
álmodom, hogy álmodom 
hogy mi ketten igen
olyan ez a valami 
néha azt hiszem, hogy igen 
néha látlak talán 
ott vagy a vonaton velem 
a hangodat is hallom 
telefon, ez is olyan -télén
"jó lenne bőröd tónusa"* 
vagyok és nem vagyok 
vagy és nem vagy velem
talán az van, hogy nem vagyok 
talán az,a hogy vers vagyok 
semmim nincsen
talán a semmi van 
talán a város sincsen
*Fekete Vince

Kristóf elmegy, 
remélhetően végleg
Elindulok Bécs felé újra, 
társam a hallgatás.
Lassan évtizede, hogy 
Bordódi Kristóf lovára szállt —  
tíz év telt el, úristen, 
hol van a lány, ki akkor énekelt, 
nevét sem tudom már.
Tíz év dobverés és zaj, 
közben-utána hallgatás, 
néha hittem, hogy szeretnek ők, 
és hogy én is szeretek —  
utána hallgatás.
Tíz év, melyben semmi történt, 
jöttek a nők és mentek, 
játszottam(k) életet-halált, 
tíz év, melyben a megváltásra vártam: 
talán hogy eljussak hozzád.
Most itt vagy te, akiért megérte, 
hogy élek még, a hazudozást, 
és játszasz velem, macska egérrel, 
életet-halált.
És gyáva vagy, mert nem hiszed, 
érted bekkeltem ki 
(nagy szó!) a halált.

Magyar! hasad
Nem írok már, csak a versről.
Enyém a vers, el nem veheti soha 
száz életlen fanyar.
Csend és szó, szó és csend —  
csupán az elme hasad.

Hagyatkozás
Rádtestálom, ami tied:a színleget 
s  a semmit. Ha eddig úgy, 
most majd lássál így is: 
nem fogom mindig a kezedet fogni, 
hogy jobb legyen neked és 
kibírd a magányt, a semmit.
Ha nem kellek úgy, hát nem —  
nem fogok jobban megszakadni 
(hasonlatos vagy a griffhez, 
kinek muszáj a testemből élni), 
nem fogok elmenni végleg 
és fogok még mást szeretni.

Első hó
Csak annyit, hogy ma havazott, 
szép, nagy pelyhekkel esett a hó, 
a városban égtek a fények, 
s ha felnéztél, láthattad, 
a pelyhek fehérek, sárgák, kékek, 
a semmiből jönnek elő.
Látod, megértük ezt is, kettőnk 
felett szállnak az évszakok, 
mi fiatalok, okosak, szépek, 
s kimondjam (nem mondom), 
most annyira, annyira téged. 
(Csak el ne lihegjem a verset.)

Egyszer már véget ért
És egyszer véget ér a, 
egyszer véget ér.
Gát alatt az ér, 
felfakad a, felf akad, 
genny a seb alatt, 
mag a hó alatt, 
költőnk és fara.
És ha felfakad, 
hát lábrakap, 
melyek aztán elszalad, 
körbe-körbe hajszának, 
s mégsincs mivégre, 
miről, hol és kivégett 
szól a dal.
Sejtem, ez a ráadás, 
kitörés a, holott 
bekapom a bogot, 
a nő átmegy az utcán, 
boldogok a boldogok, 
vissza se néz, az ám!
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BÚCSÚ,
emberelotti
Erdőben já r t
Ráérős-kultúra vetette m agvait el, hogy 

nagy kultúr dzsungelt telepítsen, völgybe, la
pályra.

S a fáknak az ágai m intha ezüstös fejszék
ben v égződ tek  volna; kerekleveles nyél 
m indegyik ág, és fejsze a termés, balta a ter
més. Lám, a Kivégző Erdőben járt.

M ert valam ennyi Ráérőskultúra-vadon, 
ha megérzi egy új faj eljöttét, azzá alakul, s 
az lesz legutolsó életkorszaka végén: Hóhér
rengeteg.

Egymást vágják akkor m ajd ki a fák, mi
alatt csupaszítják egymás lombkoronáját.

S zertefu tó  gyökerükkel felszívják az 
ezüstöt a földből és a vasat, s a többi, közel
ben nyugvó érceket is, valamennyit és a telé- 
re k b ő l f e ls z ip p a n to t t  a n y a g o t m in d  
átalakítják; fejsze a termés, balta a termés.

És az utolsó életkorszak a várakozás a 
nagy viharokra, veszett orkánok bősz erejé
re, hogy lendüljenek ágak, gallyak, s lomb
k o ro n á ja  e g y m á s tó l c s u p a s z í tta s sé k  
valam ennyi hatalm as fának, s törzsük is egy
m ás által a barna avarra döntessék mielőbb; 
sose lakja be új faj az erdőt, árnyékot sose 
leljen, sem tűzifát ez az új faj. Szélrohamok
ban testvérgyilkosok, ám de ha szélcsend áll 
be, csak áldozatok mind.

S nem  választ ki egyik sem m ár gyógy- 
nedvet a testéből, a sebére tapassza szél
csendben, m ikor épp nem tudja kivágni a 
társát, s így lassítsa halálát, nem, nem.

Várja a véget m inden egyes fa az erdő
ben, hol m ent szomorúan. S m ind várnak 
szélcsendben hosszú szélrohamokra, s szél
roham okban nem  várnak szélcsendre; pi
henni nem  kívánnak a fajtársmészárlásban; 
alattuk gyűljön az elkorhadt gally és mélyed- 
jen a sok-sok vágás törzseikben.

Sohasem látsz emberi térben hóhért, kit, 
ha nyakaz valakit, közben lenyakaznak. Em
beri térben nem  látsz áldozatot, ki, miközben 
bordáit belerúgdossák tüdejébe, halálra kor
bácsolja a gyilkosait. Nincs büszke alázat, 
nincsen, csak gőg, csak tehetetlenség, csak 
erőszak, csak m egadás, csak győztes, csak 
vesztes. Különálló m ind, s erdő sohasem. 
Nincs erdő emberi szívben.

R áérőskultúra-nevelte vadonban elin
d u lt újra.

Fajok búcsúztak, a legbüszkébbek, a lét
nek búcsút intenek ők, a legalázatosabbak is 
egyben.

így távoznak üveghangyák, hármas ho
mokórák.

Egykor a vén fákon m eneteltek sorban a 
hűvös lombkoronába, fejükből hullt a ho
mok, be a torba és onnan potrohba, a duzzadt 
potroh, akárha m ind, m ind nőstény élne a 
hűvös lombkoronában. S holdfény.

És lefelé meneteltek, a potrohúk ekkor 
m ind, m ind szórta a torba a terhét, s onnan a 
fejbe hullt le a sárga homok, széles fej, akár 
katonáké. S napfény szívta a fűszálak zöldjét, 
ahol éltek lenn, a tövében a fáknak.

Immár nem  menetelnek. Nemtelenek, so
rakoznak a legközelebbi kidőlő vén fa alá, 
testükben elosztva egyenletesen mind, mind
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a homokszemek és ugyanannyi a fejben, a 
to rban, s po trohban: három  sárfélgöm b 
összetapadva.

S nincs holdfény és nincs napfény; az Idő 
szabadultán jár-kel a Térben.

S várnak, a korhadt törzs zuhanása m eg
szüntesse az életük és morzsolja fakéreg szét 
hárm as hom okórájuk, s az üvegcserepek 
m ind megtöretettekként szórják az avart teli 
és a sok-sok három sárfélgömb a hum uszba 
kerüljön.

Emberi térben csak nőstény, csak hím. 
Csak ilyen, csak másmilyen. Érdekes egy faj. 
S búcsúzkodni nem  óhajt.

Ám de helyette lobogtatják farktollaikat, 
m int zsebkendőt a fehér mártírmadarak.

S valamennyi tollúk a bőrüktől elválik, 
akárha elernyedt ujjperecek közül elszáll 
zsebkendő, tovaröppen, s elviszi tollúk a 
szél, pihetoll, farktoll, evezőtoll.

És gubbasztanak ők csupaszon vén fák 
tetején és csapkodnak körülöttük az ágak, 
fejsze a termés, balta a termés, s nem mene
külnek az önrabulejtők. Csak tollúk mene
kül, s a csapások alatt odavesznek mind, s az 
üvegcserepekre lehullnak, s tollak a szélben, 
mintha kavargó, hószínű sírhantja a fajnak.

S emberi térben csak rabtartó, csak rab. 
Az új faj. M indig utat jár, m indig u tat választ, 
ahelyett hogy tartalmazná mindet, s m inden 
irányba suhanna egyhelyben gubbasztva.

Éolyó partjára jutott a Ráérőskultúra-ne
velte vadonban.

A víz is búcsúzott: forrásdugaszélőlény- 
kitenyésztés volt ez a búcsú. Készült rá évez
redek óta; siklókat vett rá, hogy az árral 
szembeni úszást megkedveljék. És sokezer 
sikló születése kellett, hogy megkedveljék 
meredek zuhogókon át az előrejutást, s az 
erős sodrást, hogy imádják. S m indig feljebb, 
s feljebb éltek az új ivadékok, s egyre nagyob
bak lettek, s mindegyike egyre kövérebb, 
mert a folyó ellátta a fajt finom ennivalóval.

És az utolsó siklók m ár ott éltek a forrás 
közvetlen közelében, a víz erejét leigázták, 
semmibe vették átalakult testükkel.

A búcsú perce, hogy eljött, egy közülük 
sugalomra elindult és behatolt a sötét hasa
déiba, fivére utána és ez a pár a folyó forrását 
eldugaszolta, siklópár, forrásdugasz-élőlé- 
nyek azóta.

S emberi térben nincs ilyen, nincs. Csak 
ki halált oszt, csak ki halált vár. Kettéosztva, 
magányosan élnek, eldugaszolva magukban 
a teljességet.

Olyasmi ez, minthogyha a torkolatát a 
folyó teleszómá századok, ezredek óta kö-

Paulovics László: Esernyő

M ESTERHÁZI M Ó N IK A  

Tömegsír
Feladtam minden szellemi igényt, 
a tévét kapcsolgatom, kiürültem. 
Reggel megtalált egy tollas ujjú 
fehér galamb, most megtalált a kép. 
Zöldre takart múmiák közt a szagtól- 
iszonytól ökrendezó rokonok.

Egy öregember, egy fiatalabb:
"Az arcát. A z arcát kéne látnom.
Nem emlékszem, milyen ruhát viselt." 
"Nincsen ezeknek arca. Nézze meg 
a ruhát még egyszer. Tegnap a ruháról 
tizenöt környékbelit megtaláltunk."

L a b d a  a g ö d ö rb e n
Nyilván nem tettem meg 
azt a kicsit se,
viszm t nem vesztettem rajta
látványosan.
*
Nem gyakran fordul elő, 
hogy két ember egymásra talál 
és az egyik én vagyok.
Elengedtelek, mert meg se voltál.

vekkel; a tenger elé nagy gátat emelne m agá
nak, a sós vízzel keveredni hogy sose tudjon, 
m eg sose ismerhesse a nála szebbet, a nála 
nagyobbat, mely befogadja a sodrát.

Ráérős-kultúra folyója ilyet sose tenne.
És átkelt a folyón, a pohárhód vitte a 

hátán.
S búcsúzott a pohárhód is: poharát oda

csapta egy vén fához, üvegpoharát, melyben 
kicsi, kortynyi víz m indig volt.

Abban nézte magát, sohasem tett m ást, 
soha, m ert a tükörkép élt odalenn, s a pohár
hód régen eloldoztatta magától.

így az a m ásik éli helyette az életet, így az 
a másik a hódvár sürgő-forgó építője, a m á
sik a nyüzsgő gátmagasító. És így ő a család
alapító, gondos társ, apa. S így az öregszik, 
szőre kihull és egykor erős foga is kitörik 
majd, mellyel a fáknak törzsét kettérágta. 
Kimúl, s a helyébe a néhány hullám zó víz- 
cseppben utódai lépnek, eloldott, ifjú lények. 
Az életük eltelik és a pohárhód m égsem  
öregszik; időtlenként bámulja a törzset, mely 
szem pillan tásábó l fakadott, a P ohárhód  
nemzetséget.

Nem, m int emberi térben, ahol jó nem ze
ni, mámoros és kényelmes foglalatosság, s 
ölni nehéz.

Ha egyetlen egy ember az emberiséget 
vágyná elpuszítani, m ondjuk, az ősanya, 
hosszú korszakot átívelve m egint az anyag
ba bukó, hogy véget vessen e fajnak, m egbir
kózni a roppant nagy feladattal m ár nem 
tudna. M egannyi özönvíz kell ide, földren
gés, a kataklizmák sokasága már, de talán 
m ég az sem elég, m arad akkor is egy-két 
túlélő, eltöltve reménnyel, hátha talán most...

Ebben a térben fáradság sokasodni, a kéj
nek nincs hozzá köze, s ölni, akár részeg 
poharat tör, oly könnyű, hogy az óvott fajnak 
magva szakadjon.

S nem m int emberi térben, ahol csak meg- 
születendők, csak haldoklók. Csak gyönyö
rűség, csak keserűség.

Es elhagyta az erdőt.
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LAKATOS MIHÁLY

GONDOLATOK A KASTÉLYRÓL II.
Kafka halálának a
Kronosz
é s  a  k a fk a i s z ö v e g
Rorty írja a múlt század végének 

nagy alkotóiról (Proust, Freud, Ni
etzsche), hogy van műveikben egy bi
zonyos fajta játékosság és irónia, mely 
összeköti őket. "Ez a játékosság ama 
közös képességük terméke, hogy érté
keljék az újraleírás hatalmát, a nyelv 
hatalmát új és más dolgok lehetővé és 
fontossá tételére — és ez csak akkor 
válik lehetségessé, ha az Egy Igaz Le
írás helyett az alternatív leírások kész
letének létrehozása válik célunkká.22” 
Rorty ugyan nem említi Kafkát ebben 
a felsorolásban, de — az ismertetett 
kritériumok alapján — nyilvánvaló, 
hogy ott a helye. A világ vakon és 
artikulálatlanul össze tud zúzni ben
nünket — mondja Rorty néhány sor
ral alább —, de a hatalomnak ez nem 
az a fajtája, amely ellen védekezhe
tünk azáltal, hogy átvesszük  és 
transzformáljuk a nyelvét, a mi hatal
masabb énünk alá rendelve. "A nem- 
emberivel, a nem-nyelvivel kapcso
latban már nincs arra lehetőségünk, 
hogy elsajátítás és transzformáció ál
tal legyőzzük az esetlegességet és a 
szenvedést, hanem pusztán az a ké
pességünk van meg, hogy elism erjük  
az esetlegességet és a szenvedést.23" 
K.-nak azért kell elvesznie, mert az ő 
metódusa éppen azt célozza, amit 
Rorty egyértelműen elvet: az elsajátí
tást és a transzformációt. K. makacsul 
a nyelvbe kapaszkodik, megpróbál 
kapcsolatba lépni a kastéllyal a kom
munikációs csatornák mindegyikén 
(telefon, levél, szóbeli üzenet), holott 
ő maga is felismeri, hogy azért csaló
dott Barnabásban, mert mindaz, amit 
elhitt neki "pusztán csak a szavain ala
pult, tehát úgyszólván  alaptalan 
volt. ' Akafkaiszövegkitűnően érzé
kelteti a nyelv ambivalens (terem- 
tő/pusztító) hatalmát: minden má
sodik mondat megöli vagy legalábbis 
elbizonytalanítja az előtte állónak a 
jelentését. Akárcsak a görög mitológia 
Kronosza, aki világra hozza, majd fel
falja fiait Nincsenek végleges, egy
szer s mindenkorra érvényes kijelen
tések, ezt jól bizonyítja a megszünte- 
tő-devalváló jellegű "vagy legalábbis" 
kötőszó gyakori előfordulása. A mon
datstratégia a következő: rögtön az 
elején a célra tapint, aztán fokozato
san távolodik tőle, ahelyett hogy — 
mint logikusan feltételezhető volna — 
az ellenkezője történnék. (PL "Belép
het egy irodába, de ez a terem, úgy 
látszik, még csak nem is iroda, inkább 
előszobája az irodáknak, talán még az 
sem, éppen csak egy terem, azok szá
mára, akik az igazi irodákba nem me
hetnek b e 25") Mintha nem is a sze
replők birtokolnák a nyelvet, hanem 
az őket, kiszolgáltatva áldozatait a 
fentebb említett esetlegességeknek és 
szenvedésnek. Azok számára, akik 
létformájuknak ismerik el ezt az eset
legességet, a szenvedés megszűnik és 
átalakul a hagyományhoz való alkal
mazkodás kényszerévé. Ezt teszi a 
többség. Ez alól csupán K. és Amália 
jelentenek kivételt Amália és K. szen
vedése azonban két különböző szen
vedés, mely ugyanazon folyamat két 
pólusán áll: míg Amália azután fordul 
szem be az alkalm azkodás kény-

72. évfordulóján
szerével, hogy korábban már létfor
májaként ismerte el ezt a vüágot, K. az 
esetlegesség elleni küzdelem első fázi
sában van, amikor még az elismerés 
szükségszerűségének a felismeréséig 
sem jutott eL Amália szenvedése ezért 
csöndesebb, rezignáltabb, a K.-é vi
szont aktívabb, külső megnyüvánulá- 
saiban látványosabb. Amáliát azért 
sújtja a közösség megvetése (szemben 
K.-val, aki iránt közömbösek), mert ő 
nem idegen, mint K., hanem renegát.

Amália lázadása a nyelv hatalma 
elleni lázadás is. Ha ezt netalán nem 
éreznénk ki abból a gesztusból, 
mellyel darabokra tépi és a küldönc 
arcába vágja a levelet, akkor vüágosan 
a tudtunkra adja, amikor a K.-nak 
adott válaszaival érzékelteti, hogy 
számára nem az az irányadó, amit az 
emberek mondanak, hanem az a kö
vetkeztetés, amit ő maga a viselkedé
sükből levon.

De Amália a beavatottak közé tar
tozik, míg K.-nak még meg kell vívnia 
ugyanezért. "(..) a lehetetlenről kide
rült, hogy lehetetlen"26 — mondja K. 
egy helyütt a regényben, s úgy érez
zük: ennél tömörebben, aforisztiku- 
sabban nem is lehetne összefoglalni 
"A kastély" főhősének kálváriáját.

A kastély 
kronotoposza
A kastélynak (beleértve a falut és 

annak lakóit is), mint a regény külön
böző kronotoposzainak a metszés
pontjában található territóriumnak a 
cselekmény menetében betöltött első
rangú szerepe vitathatatlan. A kafkai 
kastély azonban csak távoli és hal
vány jegyekkel igazolható rokonság
ban áll a gótikus regényekben gyakori 
és Bahtyin által is tárgyalt "várkastély” 
kronotoposzával. Míg ez utóbbiról 
Bahtyin azt állítja, hogy "időbelisége 
mindig történelmi időbeliség", Kafka

(befejező rész)
kastélya a történelmi időn kívül he
lyezkedik el és ha bizonyos jeleit vél
nénk is felfedezni benne (pl. Sor
tininek a feudális hatalmasságok ius 
prim ae nocíts-ára emlékeztető gesztu
sában), jelentőségük elhanyagolható. 
Amint már említettük, a szüzsé tömö
ren "a lehetetlenről kiderült, hogy le
hetetlen" aforizmában foglalható  
össze, tehát a cselekmény két pólusán 
a 'lehetetlen" áll, kibontakozását pe
dig a "kiderül" ige szemantikája hor
dozza. A lehetetlen megkísérlése (a 
kiindulópont) és a bukás (a befejezés) 
közt eltelt időt a regény kalandidejé
nek nevezhetjük, akkor is, ha nem a 
hagyományos értelemben vett ka
landregénnyel van dolgunk. Ez a ka
landidő nem helyezhető el sem a 
történelmi időben, sem a hős biográ
fiai idejébe nem illeszthető be. Nem  
mondhatjuk, hogy életútjának szerves 
részét képezi, megfelelő előzmények
kel és nyomon követhető következ
ményekkel. K. teljesen váratlanul 
kerül a helyzetbe, mely — noha életé
nek csupán néhány napjáról van szó 
— végzetesen kihat a sorsa alakulásá
ra. Hogy miért, mikor és hol történik 
mindez, lényegtelen. A hídról lelép
vén K. egy olyan idődimenzióba ke

rül, amelyben a napok, az órák tar
talmát lelkiállapotának minőségi vál
tozásai határozzák meg. Jellemző, 
hogy a szerelmi jelenet szédületesen 
felpörgeti az időt: míg félszáz oldalon 
egy este és egy nap történetét olvas
hatjuk, a boldog beteljesülés után 
egyetlen oldal egy újabb nap és éjsza
ka történetét foglalja össze. Az ún. ka
landidő tehát labilis, képlékenyen 
idomul K. belső életéhez, akárcsak a 
tér, mely nem a jól bemérhető, kiszá
mítható fizikai tér, hanem a fikciónak 
egy olyan sajátos tere, mely az időhöz 
hasonlóan folylamatosan változtatja 
paramétereit. (Pl. Barnabásnak és szü

leinek a kastélybeli hierarchiában 
elfoglalt helye kihat a térbeli viszo
nyokra is. Amint kiderül, hogy 
szolgák, egyszerre beláthatatlan tá
volságba kerülnek K.-tól: "Mind
ketten, apa is, anya is már régen 
útban voltak felé a sarkukból, attól 

fogva, hogy belépett, de még mindig 
nem értek oda hozzá.")27 Amikor Olga 
a múltról beszél, úgy tűnik: a két sze
replő is átkerül a lány elbeszélésének 
kronotoposzába, úgy érezzük, mintha 
a múltból tekintenének vissza a jelen
be: "...és nézd, most hogy ül ott." 
Tulajdonképpen kétféle kronotoposz 
jelenlétével kell számolnunk az egyik 
a külső, melynek a mozgása lassú, alig 
észlelhető, a másik egy szubjektív, bel
ső kronotoposz, mely jelentős tér- és 
időszegmentumokat ölel fel, a szágul
dás illúzióját kelti. Talán ahhoz az ér
zéshez hasonlítható, melyet akkor 
érzünk, amikor a szomszéd szerel
vény elindul mellettünk, azt a benyo
mást keltvén, hogy mi haladunk. A 
visszacsatolás a narrádó jelenébe épp 
olyan kellemetlenül érint, mint ami
kor a tekintet az említett vonatról a 
peronra siklik: kiesés a lendületből, a 
padlóig nyomott fék ijesztő csikorgá
sa.

Ha azt állítjuk, hogy a kalandidő 
nem része K. biográfiai idejének, an
nak elsősorban az az oka, hogy nem 
hagy semmi nyomot K. viselkedésén, 
jellemén, hiszen úgy válunk el tőle a 
regény végén, hogy ugyanolyan távol 
van a céljától, mint az elején, ugyan
úgy a Klamm-mal való találkozás a 
rögeszméje, mint kezdetben és ugyan
azok az eszközei, melyek már előző
leg több alkalommal is csődöt mond
tak. A kalandidőt kis részben K. re
ménytelen próbálkozásai, javarészt 
pedig az ehhez fűződő beszélgetések 
töltik ki. Egyébként érdekes, hogy a 
cselekmény szempontjából a beszéd 
olyan időmozzanat, mely teljesen fe
leslegesen van jelen, miközben az ma
ga a regény. És hogy visszatérjünk a 
kezdetben említett Mars-hasonlatra: a 
kalandidő a Mars csatornarendszeré
hez hasonlítható, melyben feltételez- 
hetőleg folyadék csörgedezett vala
mikor. Nos, ez a "folyadék" a kalandi
dő számára az önmagát megsemmisí
tő szöveg, mely létrehozza és felszá
molja önmagát, üresen hagyva azt az 
időszegmentumot, melyet léte átme
netileg betöltött.

A kastély mint kronotoposz, első
sorban abból a szempontból fontos, 
hogy — mint az üdvözítő találkozás 
potenciális, de a megfelelő időben el 
nem érhető színhelye — maga köré 
szervezi a többi, neki alárendelt kro- 
notoposzt: a kocsmát, az Udvarházat, 
az iskolát, a falu házait, az utat, me
lyek mind felé tendálnak. Ezek közül 
a regény tér- és időbeli sorainak leg
fontosabb kereszteződési színhelye a 
kocsma, az a hely, ahol a közösségi élet 
legjelentősebb eseményei lezajlanak, 
de amely rejtett zugaiban teret biztosít 
a magánélet különböző momentuma
inak is. Ide futnak be a kastélyból a 
hírek, innen mennek a válaszok, itt 
szembesül K. a múlttal és itt villantják 
fel a jövő perspektíváit stb. Az Udvar
ház a közélet, míg a Bamabásék háza 
a magánélet szférájának a metaforája. 
Az elöljáró háza az a hely, ahol bizo
nyos személyekben és időpontokban 
a kettő keresztezi egymást. A hivatal
nok és ma gánember fogalmai közt kü
lönben sincs pontos határ (a fogalmak 
úgy általában nincsenek pontosan kö
rülhatárolva ebben a világban — lásd 
Jeremiás és Artúr tökéletes egyforma
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ságát, mely kimondottan az idegenek 
elbizonytalanítását hivatott szolgálni, 
hiszen a helyiek pontosan megkülön
böztetik őket), a legváratlanabb pilla
natokban csúszik egymásba a két 
szféra. Inkább valamiféle értelmezési 
manőverről van szó, mely a hibák ki
küszöbölését célozza, tehát a két foga
lom használata jobb esetben merő 
formalitás, egyébként szándékos za
varkeltés.

Az iskolában válik nyilvánvaló
vá, hogy K.-nak hol lenne a helye a 
kastély hierarchiájában, de ő ezt nem 
hajlandó tudomásul vermi és modem  
Sziszüphoszként f...csodálatos, mi
lyen lassan ment a munka"29 — álla
pítja meg ő maga is egy alkalommal, 
igaz a hókaparásra utalva, de úgy 
érezzük: egyetemesebb értelemben 
is), szívós makacssággal folytatja a 
küzdelmet. Bizonyos vonatkozások
ban akár a cervantesi hőssel is roko- 
níth atnán k , h iszen  K. is olyan  
törvények szerint kíván élni, melyek 
abban a vüágban teljességgel idege
nek, de míg Don Quijote törekvései
ben a kortársai pontosan tudják 
azonosítani egy letűnt, de általuk is 
(legalábbis közvetetten) ismert és 
meghaladott világ életformáját, addig 
K. megnyilvánulásai a kastélybeliek 
számára egy kaotikus, érthetetlen at
titűd-halmazt jelentenek. Don Quijo
te szándékát megértik, ezért meg
vetik, K. célját nem értik, ezért gyűlö
lik. K. nem jelent komoly ellenfelet a 
kastély számára: jelenléte bizonyos 
módosulásokat előidézhet az esemé
nyek m enetében (pl. elhalasztják 
Klamm távozását a szánnal vagy ki
zökkenti a hivatalnokokat szokásos 
munkatempójukból), de lényegileg 
nem változtatja meg az erőviszonyo
kat.

A cselekmény fókuszában a nega
tív előjelű találkozás, vagyis a nem -ta
lálkozás kronotopikus motívuma áll. 
Az "egyazon helyen lenni egyazon 
időben" Klamm-mal jelentené IC szá
mára az ideális megoldást, más szó
val: a beavatást. Ehelyett mindunta
lan az "egyazon időben más-más he
lyen" szituációja valósul meg újabb és 
újabb szinten, de úgy, hogy ez a para
digma csak annyival visz közelebb a 
célhoz, mint az út a kastélyhoz. Az út 
pedig— melynek a centrum, vagyis a 
kastély felé kellene vezetnie, de ehe
lyett párhuzamosan halad vele — K. 
sorsának a metaforája is lehetne.

"Az irónia ellentéte 
a józan észnek 
nevezett köznapi 
meggyó'zó'dés 
(common sense)"30 Rorty
A fenti megállapítás tükrében bi

zonyossággal állítható, hogy a kastély 
világa az irónia világa. Ennek a világ
nak a hátterében kimondatlanul is ott 
van ama másik, a K. avagy a hétköz
napok avagy az olvasó vüága, hiszen 
az a mérték, annak viszonylatában tű
nik úgy, hogy a dolgok esetlegesen 
kapcsolódnak, hogy a tények logikája 
jószerivel k iism erhetetlen , mint 
ahogy valóban csak kívülálló számá
ra az. Ironikusnak lenni annyit je
lent,m int elfogadni kívülről jött 
játékszabályokat, és úgy tenni, mint
ha azok szerint élnénk, felöltem az 
előírt uniformizáló maskarát és úgy 
tenni, mintha egy lennénk a sok kö
zül. De mindeközben megőrizni saját 
integritásunkat és lényegileg jottányit 
sem engedni az elveinkből. Az elfoga

dott játékszabályok hatáskörén belül 
és a felöltött maskarában tett minden 
kijelentésünk formaüag érvényes, 
hétköznapi ember számára kifogásta
lan. Ám a csiszoltabb elmék nyomban 
rájönnek, hogy tulajdonképpen  
mindegyik nyűt kétségbe vonása a 
szabályok hitelességének, közvetet
ten a hívők kicsúfolása. Mert az, hogy 
lehetséges lényegi változtatás nélkül 
a szabályoknak tökéletesen megfeló, 
a hívők által is elfogadott kijelentése
ket tenni, arra utal, hogy rés támadt a 
tények logikája és a belőle származta
tott szabályok közt, melybe az ironi
kus észrevétlen befurakodhatott har
madik, váratlan tényezőként. Ilyen 
szempontból az ironikus egészséges 
hatást gyakorol az emberi társadal
mak életére, olyan mint a láz — vala
mely betegség figyelmeztető tünete. 
Amit az ironikus a szájára (tollára) 
vesz, az rá is szorult arra. A kafkai iró
nia egy olyan jelenség, mely riaszthat
ja a mégoly jól szervezett társadalmak 
ölén vegetálókat is, a közembertől a 
"grófig". Gyanút ébreszt az axiómák, 
az örökérvényű kijelentések, a téved
hetetlenség iránt. Hogy ismét Rortyt 
idézzük: egy bizonyos, egyetlen és 
üdvözítő szótár iránt.

Hogy a kétségbevonás nem köny- 
nyű feladat, a felébredés nem szük
ségszerű, arra elegendő bizonyítékkal 
szolgál Bamabásék esete, amikor a 
család — az őket ért igazságtalansá
gok sora után — elviseh, sőt támogat
ja az apa groteszk próbálkozásait, 
hogy bocsánatot nyerjen egy el nem 
követett bűnért. Ugyancsak a gro
teszk határait súrolja a titkár Erlanger 
Klamm iránti feltétlen rajongása: 
"...olyan zavaró mozzanatokat is ki
küszöböljünk, amelyek az ő számára 
nem azok." Noha egyébként nem jel
lemző rá, néha K.-ból is megszólal az 
ironikus: "...engedjen meg ezúttal ne
kem is egy homályos fenyegetést" — 
mondja egy vita során a kocsmáros- 
nénak, Frida "szédületes” karrierjét a 
következőképpen méltatja: "...kivéte
les erő kell hozzá, hogy valaki istálló
lányból kiszolgálólánnyá küzdje fel 
magát", más alkalommal a segédek és 
Frida kapcsolatairól nyüatkozik így: 
"Látszólag jó, gyerekes, vidám, fele
lőtlen fiúk, a kastélyból hozta őket a 
szél, hozzá még egy kis gyerekkori 
emlék, mindez máris nagyon ked
vese..)" Nyüván, K. nem lehet egy iro
nikus alkat, hiszen ha az lenne, nem 
vállalná a nyüt küzdelmet az érvénye
sülésért és egyáltalán: nem lenne az a 
főhős, akinek a személyén keresztül 
betekinthetnénk ebbe a különös, jel
legzetes kafkai vüágba. E "peep show" 
csábításának engedni már csak azért 
is érdemes, mert meglehet: magunkat 
fedezzük fel odabent.

Hivatkozások
22 - Richard Rorty: Esetlegesség, 

irónia és szolidaritás, Jelenkor, Pécs, 
1994,57. o.

23 — uo,57.o.
24— Franz Kafka: A kastély, 200. o.
25 — uo. 198. o.
26 — uo. 186. o.
27 — uo. 37.0.
28 — uo.206. o.
”  — uo. 176.0.
30 — Richard Rorty: Esetlegesség, 

irónia és szolidaritás, 90. o.
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32 — uo. 63. o.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

Levél D'Alembert-nek 
az előadásokról

— Egy előadás általános hatá
sa a nemzeti jelleg erőteljes hang- 
sú lyozásában  keresendő, a 
természetes hajlamok érvényesí
tésében, és minden szenvedélyt új 
energiákkal telít. Ilyen értelem
ben úgy tűnhet, hatóereje a berög- 
zött szokások elm élyítésében 
mutatkozik meg, nem pedig azok 
módosításában, tetszeni fog a 
tiszta lelkűeknek, a rossz erköl- 
csűek pedig nem találják majd he
lyénvalónak. Még az előbbi 
esetben is kérdésessé válik, vajon 
a túlságosan felfokozott szenve
délyek nem rontják-e meg a rossz
ra hajlamos személyeket. Tudom, 
a színházelmélet azt állítja, szán
déka a jóra való törekedés és a 
szenvedélyeket úgy tisztítja meg, 
hogy közben feltüzeli őket: ezt a 
szabályt azonban nehezemre esik 
elfogadni. Ahhoz, hogy az ember 
mérsékeltté, bölccsé váljék, felfo
kozott, bolond érzéseket kell 
mindjárt az elején megélnie?

— Áh dehogy! Szó sincs ilyes
miről, mondják a színház hívei. A 
tragédia megköveteli, hogy azok 
a szenvedélyek, amelyeket ábrá
zol, meghassanak, de nem igényel 
mindig olyan érzelmi azonosu
lást tőlünk, amely a szenvedélytől 
áthatott szereplőt jellemzi. Célja 
leggyakrabban éppen a szereplő
inek szánt érzések ellentétének ál
talunk való megélése. Azt is han
goztatják, hogy amennyiben a 
szerzők visszaélnek hatalmukkal, 
a szíveket saját írói szándékaik 
szerint hatják meg, a színészek tu
datlanságára, szakmai lejáratásá
ra alapoznak, s nem a művészet 
hibájául róják fel cselekedetüket. 
Végül nem győzik hangsúlyozni, 
hogy a szenvedélyek pontos raj
za, s a szenvedéseké, amelyek az 
előbbieket kísérik, már elégsége
sek ahhoz, hogy elővigyázatosan 
elhárítsuk őket, amennyire csak 
tehetjük.

— Ezen állítások valótlansá
gáról könnyűszerrel megbizo
nyosodhatunk, mihelyt a tragédia 
végén ellenőrizzük szívünk álla
potát. Az izgalom, a zavar és a 
meghatódottság, miket mindenki 
magában érez ilyenkor, s az elő
adás után még jó ideig érzett ha
tásuk vajon előfeltétele-e szen
vedélyeinken való felülemelke
désünknek, szabályozhatóságuk 
érdekében? Az éles, sebeket ejtő 
benyomások, amelyek hatásuk
ban oly gyakoriak, alkalmasak-e 
arra, hogy szükség szerint mér
sékelni tudják érzelmeinket? A 
szenvedések szülte szenvedélyek 
miért is gátolják a szerzők által 
gondosan megtisztítva, megszé-

Eítve elénk tárt gyönyörök sza- 
ad áramalását, az örömökét, 

hiszen éppen ezáltal szeretnék

színdarabjaikat még vonzóbbá 
tenni. Hát nem tudják, hogy min
den érzemény édestestvére a má
siknak, egyetlenegy képes ezer 
mást lobogásra bírni, s ha emez 
vagy amaz felülkerekedik is, az 
csak próbája a szívnek, amely ily 
módon fogékonnyá válik az ösz- 
szes többi iránt. Az egyedüli esz
köz, a józan ész, az megtisztí
tásukra alkalmas lenne, de mond
tam már, hogy a józan észnek ed
d ig  nem sok hatása  vo lt a 
színházban. Igaz, nem táplálunk 
minden szereplő iránt hasonló ér
zéseket, érdekeik ellentétesek lé
vén, a szerzők szükségképpen 
igyekeznek megkedveltetni vala
melyiket a másik ellenében, más
különben nem sikerül befogad
nunk a m űvet, s ennek okáért nem 
azokat az érzelmeket választja ki, 
amelyeket el szeretne fogadtatni 
velünk, hanem azokat, amelyeket 
valójában szeretünk. M indazt, 
am it az előadások m űfajáról 
mondottam, most sem győzöm 
hangsúlyozni, hogy feltehessük 
valamelyikre a koronát, London
ban olyan dráma érdekli a közön
séget, amely a franciákat gyű
lölted meg. Tuniszban a nemes 
szenvedély a kalózkodás lesz, 
Messinában pedig egy élvezetes 
vérbosszú. Goában a zsidók meg- 
égetésének dicsősége váltja ki az 
elismerést. Ahhoz, hogy egy szín
padi szerző megbotránkoztassa 
saját maximáit (I.) nagyon szép 
színművet kell írnia, amit senki 
sem nézne meg, s ez jó alkalom 
lehetne a szerző megbírságolásá
ra tudatlanságáért, mert először is 
művészetének alapvető törvény- 
szerűségét hanyagolta el, azt, ami 
a többi egyébnek alapját képezi, s 
a siker előfeltétele. így aztán a 
színház m egtisztítja ugyan a 
szenvdélyeket, de azokat, ame
lyeknek nincsenek birtokában, és 
azokat szítja, amelyeket vala
mennyien átélnek. Nem ügyesen 
adagolt gyógyírról van tehát szó? 
(...)

(részlet)

0.) Léptessenek francia szín
padra egy ügyes, erényes férfit, 
habár faragatlan és durva viselke
désű, nem szerelmes, nem is gá
láns, nem használ szép szavakat, 
vagy helyezzenek oda egy bölcs, 
előítéletektől mentes személyt, 
akit valamely kard vívó sértése ar
ra kényszerít, hogy prábajozza- 
nak, ő azonban visszautasítja a 
kihívást, nem akarván el vágatni a 
torkát — használják fel a színmű
vészet minden eszközét, tegyék 
érdekessé e két személyt, hason
lítsák őket össze Cid-del, tudván, 
mit jelképez ő a franciáknak: biz
tos vagyok abban, hogy sikertelen
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HELIKON

NE LÓGASD A NYELVEDET HIÁBA!
N y e lv ta n i  k i s k a la u z  f e lv é te l iz ő k n e k  — 22.
Visszagondolva arra, miről esett eddig szó, 

talán sokallod az időt, amit a predikatív vi
szony kérdéseivel töltöttünk el. Mégse sajnáld: 
közben sok mindent megértettünk a mondatról 
is meg a nyelvről is. Azért néztük meg ezt az 
egy problémát közelebbről, hogy lásd meg, ho
gyan is érdemes az ilyesmiről gondolkozni.

Foglaljuk össze röviden, mire is jutottunk 
eddig. Láttuk, hogy beszéd közben elemeire 
bontjuk a világot, ezekhez egy-egy szót rende
lünk, majd ismét összerakjuk belőlük a világ 
éppen szóban forgó darabját. A grammatikai 
szabályokra pedig azért van szükségünk, hogy 
ez az összerakás a hallgató által is ismert szabá
lyok szerint történjék, hiszen éppen ebben áll a 
megértés garanciája.

Ha a mondatbeli viszonyokat sorra veszed, 
könnyen felfedezheted, hogy ezek sajátosan 
nyelvi formában ugyan, de mindig a nyelv ta
golta világ különböző darabjai között fennálló 
viszonyoknak felelnek meg. Másképp úgy is 
mondhatjuk, hogy a világelemekre a szavakkal 
utalunk, a köztük levő viszonyokra meg a mon
datbeli viszonyokkal.

Az egyik ilyen viszonyról néhány héttel eze
lőtt már volt szó: ha a világ nyelvi tagolása során 
a tulajdonságot, minőséget választjuk le a dolog
ról, akkor ezeket a minőségjelzős szószerkezet
ben tudjuk m egint összekapcsolni. Egy 
másikfajta viszony az, amely a valamilyen mó
don összetartozó dolgok között áll fenn: a rész- 
egész, illetve a tulajdon- vagy más hozzátartozási 
viszony. Van például szavunk az autó-ra (mint 
egészre), de külön meg tudjuk nevezni a részeit 
is, mondjuk a kerekét Ha azt akarjuk kifejezni, 
hogy a kerék az autóhoz tartozik, ezeket össze
kapcsolhatjuk egyetlen szószerkezetbe: az autó 
kereke. Ilyenkor mi a kerékről beszélünk, az autó 
ebben arra való, hogy pontosabbá tegyük, miféle 
kerékről is van szó. Tehát ez is alárendelő szószer
kezet Biztosan nem tőlem tudod meg, hogy az 
ilyet birtokos jelzős szószerkezetnek hívjuk. 
Mint látod, ez a viszony is jelölt Ha ábrázolni 
akarjuk, a legegyszerűbben így rajzolhatjuk fel:

autó
Az -e itt a viszonyjelölés szerepét tölti be, 

nevezzük ezt birtokviszony-jelölőnek (BVj.). 
Általánosan érvényes szabálya, hogy a szószer
kezet fölérendelt tagjához kapcsolódik, az ún. 
birtokszóhoz, nem pedig az alárendelthez, a 
birtokos jelzőhöz. (Ezt azért is érdemes megje
gyezned, mert van ebben valami, ami a környe
ző nyelvekhez képest jellegzetesen magyar. 
Románul például nem így van. Mint a roata 
malmit mutatja, ott a fölérendelt tag sokkal na
gyobb úr: alakja változatlan marad, az aláren
delt tag pedig  birtokos esetűvé lesz, így 
"alkalmazkodik a helyzethez". A magyarban 
ezzel szemben a felül levő "van tekintettel" arra, 
hogy most neki az alárendelt tag mondatba 
illesztését is biztosítania kell, így amaz változat
lanul megmaradhat eredeti formájában. Ha 
egyszer majd főnök leszel valahol, ne felejtsd el, 
hogy magyar beszédeddel csak akkor találhat 
igazán a viselkedésed, ha ennek megfelelően 
fogsz főnökösködni. De ha tanár leszel, akkor 
sem lehet ez másképpen.)

A kerékről azonban úgy is akarhatok be
szélni, hogy azt jelezzem: az az én tulajdonom, 
hiszen sok pénzt adtam érte. Ilyenkor termé
szetesen nem az autó főnév, hanem az én szemé
lyes névm ás lesz a birtokos jelző. Ekkor 
azonban azt vesszük észre, hogy a BVj. már

nem az -e, hanem az -(e)m: az én kerekem. Nem 
ismerős ez már valahonnan? Hát hogyne lenne 
az: ugyanezt láttuk a PVj., az igei személyrag 
esetében is. Érted már, miért hívjuk a BVj.-ket 
birtokos személyragoknak: hiszen nem egy 
van belőlük, hanem hat, ezek közül pedig asze
rint választjuk ki az odaillőt, hogy milyen szá
mú és hányadik személyú a birtokos.

(Újabban hívják őket birtokos szemüyjelek- 
nek is; ha így látod valahol, ne ijedj meg túlsá
gosan. A felvételin írhatod így is, úgy is, ebből 
nem lesz baj. Én itt személyragnak hívom to
vábbra is, hiszen abban egyeztünk meg, hogy 
minden olyan toldalékot ragnak fogunk ne
vezni, amely mondatbeli viszony jelölésére va
ló, am ihez teh á t két m ondatrész kell. 
Márpedig a birtokos személyrag biztosan erre 
való. A jel pedig nem jelöl mondatbeli vi
szonyt, nem is kell hozzá két mondatrész.)

Ha most a BVj.-k közötti választás szabályát 
is meg akarjuk határozni, akkor azt vesszük ész
re, hogy ez egy kis bonyodalommal jár. írjuk fel 
először az egyszerű, "problémátlan" eseteket:

(1) BVj. — ^  -m /  Birtokos: Ei
(2) BVj. —>  -d /  Birtokos: E2
(4) BVj. —^  -unk, -ünk /  Birtokos: Ti
(5) BVj. — -tok, -tek, -tök /  Birtokos: T2
Vagyis: az én kabátom^ a te kabátod, a mi 

kabátunk, a ti kabátotok. Őszintén szólva nem 
sok érdekesség van bennük annak számára, aki 
az igeragozást már érti, hiszen ezekben is ha
sonló elv érvényesül. Itt a 3. személyú birtokos
ra utaló személyragok az érdekesek. Figyeld 
csak meg! Az ember szinte automatikusan foly
tatná a fenti szabályokat ezekkel:

(3) BVj. — ^  -a, -e, -ja, -je /  Birtokos: E3
(6) BVj. —>  -uk, -ük, -juk, -jük /  Birtokos: T3

Próbáljuk ki mégis, így van-e valóban. Az ő
kabátja -  ez talál a szabállyal. A postás kabátja -  
ez is talál, hiszen azt már régebben tisztáztuk, 
hogy alapértelmezés szerint a főnév is ugyan- 
úgy egyes szám 3. személyú, mint az 6 névmás. 
Hogy mi akkor a baj? Rögtön meglátod. Tegyél 
csak egy főnevet többes számba (így termé
szetesen T3 értékűvé válik): madarak. Kapcsold 
ezt birtokos jelzőként mondjuk a világ szóhoz. 
Hogy hangzik a szószerkezet? A madarak vilá
guk? Dehogyis! Hanem így: világa. És nemcsak 
itt, hanem minden olyan birtokos jelzős szó- 
szerkezetben, amelyben egy birtok van és több 
birtokos, ez pedig többes számú főnévvel van 
kifejezve. (Mivel pedig általában így van kife
jezve, úgy is mondhatjuk: az esetek többségé
ben.) A (3) szabályt tehát ki kell egészíteni, a T3 
oda is be kell hogy kerüljön, azzal a kikötéssel, 
hogy a T3 nem személyes névmás.

Ha ugyanis T3-Ú személyes névmás a birto
kos jelző, akkor újabb meglepetésre számít
hatsz. Próbáld ki ezt is! Ahelyett, hogy a 
madarak, mondhatod ezt is: ók. Kapcsold most 
ezt az ók szót birtokos jelzőként a világ-hoz! Itt 
már nem világa lesz, hanem világuk -  úgy tehát, 
ahogy a (6) szabályban áll - ,  de mire észrevet
ted, az ók-bői meg 6 lett: az ő világuk.

Látod, ez az a hely, ahol biztosan lebukik, 
aki nem gondolkozik. ítt ugyanis azt fogja mon
dani: 6 -  egyes szám első személy. (Tudniillik a 
személyes névmásról szóló leckében így olvas
ta.) De ha neki volna igaza, akkor miért választ
juk vajon az -uk toldalékot, nem pedig az -ű-t? 
Minek alapján? Aki viszont gondolkozik, az 
eleve ebből indul ki: a birtokviszonyt az -uk 
jelzi, ezt pedig csak akkor lehet választani, ha a 
birtokos többes számú. Tehát az 6 T3-Ú névmás, 
még ha nem is igen látszik rajta.

De ha többes számú, akkor hová lett a -k? 
Ezt is megérted, ha eszedbe jut, hogy te az imént

az éJc-ből indultál ki, csak menet közben lett 
belőle 6. Vagyis: az elején még ók volt, ennek 
alapján választottad ki a személyragot, utána 
azonban egy csak itt alkalmazható szabály 
alapján törölted a -k-1, hiszen az -uk maga is 
kielégítően jelzi, hogy több birtokosról van szó. 
Ha azonban többes számú főnév fejezi ki a 
birtokost, akkor ezt a szabályt nem alkalmaz
hatjuk (nem mondhatjuk, hogy: a madár vilá
guk), hanem itt másképp egyszerűsítünk: mivel 
a madarak elég világosan jeízi, hogy több birto
kosról van szó, erre nem utalunk még egyszer 
a személyraggal is, hanem ugyanazt az -a ragot 
használjuk, mint az egy birtokos esetében.

Mindeddig csak olyan eseteket vizsgáltunk, 
amelyekben egyetlen birtokról van szó, pedig 
szükség esetén a birtokszó többes számú is le
het. Itt azonban újabb meglepetés következik. 
Mint már tudjuk, a többesjel a -k, az ing többes 
száma tehát: ingek. Ha viszont ezek a te tulajdo
nodban vannak, és ezt jelezni is akarod a mon
datban, akkor mégsem azt mondod, hogy az én 
ing-ek-em (vagy: ing-em-ek) hanem: ing-ei-m. 
Nekünk ugyanis van egy külön többesjelünk arra 
az esetre, amikor olyan szót kell többes számba 
tennünk, amely fölérendelt tagja egy birtokos jel
zős szerkezetnek: az -i és változatai: -(j)ai, -(j)á. Ez 
is többesjel, de hogy a szerepére is utaljunk egy
ben, birtoktöbbesítő jelnek hívjuk.

Erről azonban itt nem mondok többet, ha 
papírt-ceruzát veszel elő, és végigragozol egy- 
pár főnevet (mondjuk ezeket álma, körte, nap, 
virág, gyerek), magad is észrevehetsz bizonyos 
dolgokat (például azt, hogy ilyenkor E3-Ú birto
kos esetén a BVj. a -0). Inkább arra emlékeztet
lek, hogy néha kétféle BVj. is lehet ugyanabban 
a birtokos jelzős szószerkezetben. Például eb
ben: Az almának csak a héj a piros. Az ilyen -nak-ot 
szintén BVj.-nek vesszük, tehát ragnak, és mi
vel az a szabálya, hogy mindig az alárendelt 
taghoz kapcsolódik, ezt a birtokos jelző ragjá
nak hívjuk. (Ez, mint látod, nem személyrag, 
egyetlen változata van, a -nak, -nek.)

Birtokos jelzős szószerkezettel azonban csak 
olyankor fejezhetjük ki a birtokviszonyt, mikor felté
telezhetjük, hogy az a hallgató számára már ismert 
(vagy könnyen azonosítható -  ez hasonlít ahhoz, 
amit a múlt alkalommal a határozott tárgyról írtam 
neked). Ha te tudod, hogy nekem még nincs honnan 
tudnom a te svájd nyaralódról, akkor nem kezdhetsz 
róla úgy beszélni, hogy: Az én svájci nyaralóm..., mert 
akkor én rögtön azt kérdem: Jé! Neked nyaralód van 
Svájcban? Vagyis megkérdezem, amit neked már 
azelőtt állítanod kellett volna. A birtokviszony állítá
sára más nyelvekben külön ige van (a románban 
például az a aoea), magyarul ezt a fenti kérdő mon
datbeli formában tesszük. (Az ilyen mondatokban a 
-nak,-nek nyilván ugyanaz, mint a birtokos jelző ragja, 
itt azonban nem birtokos jelző a szó mondatbeli 
szerepe, ezért a nyelvtankönyvek az ilyet részeshatá
rozónak tekintik.)

De állíthatjuk a birtokviszonyt a birtoktárgy 
felől nézve is. Ha együtt sétálunk Svájcban, és ép
pen a te villádhoz közeledünk, útközben rámutat
hatsz az egyikre: Ez a villa a francia miniszterelnöké. 
Mi ez az -él Rögtön megérted. Mondhatnád úgy is: 
Ez a villa a francia miniszterelnök villája. Vagyis úgy 
állítod a birtokviszonyt, hogy alanyként birtokos 
jelző nélkül mondod, állítmányként meg azzal 
együtt, s a predikatív viszony itt azonossági vi
szonyt fejez ki. Ebben azonban kétszer szerepel a 
villa szó, ilyenkor pedig rövidíteni szoktunk, tehát 
a villa második előfordulását töröljük. Ha azonban 
a törlést semmivel sem jelölnénk, abból elég dfra 
dolog jönne ki. Ezért a megmaradó birtokos jelző
höz hozzátesszük az -é birtokjelet, ez fogja helyet
tesíteni a törölt birtokszót, ebből fogom én jól érteni 
a mondanivalódat. Mikor meg elérünk a te villád
hoz, arra már azt mondod: Ez meg az enyém. Vagyis 
birtokos névmást használsz, amely -  most már ezt 
is érted biztosan -  nem más, mint a személyes 
névmás birtokjeles alakja, a megfelelő birtokos sze
mélyragokkal, egyetlen szóba összeolvadva (az ÉN 
villám : az ENY-&m, a TE villá-d : a Tl-é-d stb.)

SZILÁGYI N. SÁNDOR
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KABDEBÓ TAMÁS
*A szerelem nyelve az ban

—  a  h a g y o m á n y o s t ó l  a  l e g ú j a b b  m e g k ö z e l í t é s e k i g  —

1. Egy József Attila nevű magyar költő leg
hosszabb szerelmes versének, az Ódának nyel
vét vizsgáljuk, a vers keletkezésének idején 
ismert stilisztika, illetve az évszázad utolsó ne
gyedében meghonosodott "új stilisztika" kettős 
tükrében, nem feledve a kettőt összekötő hat
van évet, amikor az új irányzatok kifejlődtek.

2. A vers, szóban, írásban nyelvi jelenség, 
teste egy adott szöveg, ami csak akkor nem 
javítható/változtatható tovább, ha írója már 
nem él, s ha nem fedezünk föl olyan leírt szö
vegváltozatokat, amelyeket, szándéka szerint, 
a költő a szöveg módosítására készített elő. A 
József Attila kritikai kiadás Ódája semmi lénye
ges eltérést nem mutat a Nyugat 1933 augusztu
si számában megjelent főszövegtől, amely 
minden későbbi kiadás alapja lett. (Ne feledjük, 
hogy a fenti változatlanság nem áll a népdalra 
és különösen nem a szerzőjüket felejtett epikus 
költeményekre.)

3. Az Óda hatása ismert és kevésbé ismert 
olvasóira azért fontos, mert a kortársak (Szántó 
Judit, Kozmucza Flóra, Vágó Márta, valamint 
Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Németh An
dor, Bóka László, Fejtő Ferenc, Ignotus Pál) vé
lem ényei k ih a to ttak  későbbi elem zőkre, 
életrajzírókra, mint pl. Szabolcsi Miklós, Sár- 
közy Péter, Kurucz Gyula, Heller Ágnes, Beney 
Zsuzsa. A versnek (szövegnek + befolyásos ol
vasóinak) olyan aurája támadt, amiből egy iro
dalmi kultúrán belül aligha vonhatja ki magát 
valaki.

4. Természetesen felmerül a kérdés, hogy a 
verset eredetiben nem ismerők és a költő élet- 
körülményeiben, sorsának fordulataiban nem 
járatos külföldiek hogyan ítélik meg a hozzájuk 
fordításban elérkezett francia, angol, olasz vagy 
német nyelvű szöveget? Miként minősítik az 
Ódát mint szerelmes verset? 5 6

5. Mint minden szöveg — kivéve a kizáró
lag "öntisztulásra" létrehozott patologikus mo
nológokat — az Óda is arra hivatott, hogy az 
ismert és elfogadott emberi közlésmódok egyi
ke, a poétika nyelvén jelentkezve, kommuniká
ciós szerepet töltsön be. Tehát nem a véletlen 
adta (chance, sereodipity) betű-, szó-, vagy 
mondathalmazzal állunk szemben, hanem ki
érlelt gondolatokkal, melyeket a költő kimun
kált stílusban és stílussal, választott alak
zatokban egy adott helyen (Lillafüred, Magyar- 
ország) és időben (1933 nyarán) tálalt elénk, 
mint költői fejlődésének, eszköztárának egy or
ganikusan kivált darabját, ami egyszersmind 
szerelmi vallomás is. ("Égi" költemény "földi" 
személyhez.) A fentiekkel szimultán két kom
munikációs síkra kell gondolnunk, melyek kö
zül az egyik személyes információhálózatba 
kapcsolódik be, a másik az általános érvény 
igényével lép föl. A személyes kapcsolat terén a 
közlendő egy véletlen hozta találkozás tárgyá
hoz, Marton Mártához szól, az ő mindennemű 
megközelítését célozza (megannyi utalás, fogó
dzó, ajánlkozás, megszeretett lényének sugár
körbe vonása). Másrészről viszont a szeretett 
nő azonossága csupán ürügy egy szerelmi him
nusz-minőségű, tehát az ódái szárnyalás felső
fokú hangnemét megütő költemény létreho
zására, mely a régi, majd a klasszicizáló, fenn- 
költ óda-költők ünnepélyességével él, de egy 
közép-európai modem költő szókincs- és esz
köztárát használja.

6 . Nyilvánvaló, hogy a nyelv, a két háború 
közötti szerelmi líra legszélesebb réteg-skáláját 
használja föl. A hagyományos szerelmi szóla

mok beleépülnek a filozófiai konceptusok axi
ómarendszerébe, a természettudományokból 
kölcsönzött fogalmak plasztikus és egyéni ké
pekben nyernek elrendezést Ám ez a vers
nyelv, sajátos eszközeivel, stilisztikai mi
kéntjeinek alakulásával felvet néhány azonnali 
problémát. Milyen mértékben "rabja" egy vers 
annak a "modornak", amely keletkezésének 
idején uralkodónak nevezhető? Milyen mérték
ben helyettesíti — meghaladja-e? — egy, az 
újabb szövegelemzési mód a régebbit, specifi
kusan és általánosan? Avagy feltehető-e a kér
dés így: beépül-e a régebbi az újabba, úgy, hogy 
annak belső sugárzása megmarad, avagy a túl- 
haladottság eltemeti-e a régit és teljes váltást 
eredményez? (A magyar irodalom londoni pro
fesszora, Frederick Cushing egy keserű magán- 
beszélgetésben a Vanitatum Vanitast "nagy 
magyar posztmodem versnek" nevezte.

7. A dekonstrukció megáll a szövegnél: azt 
bontja széjjel vélt társadalmi összefüggésében 
szinkronikusan. Szülőatyja, a hermeneutika az 
adott szövegen túl a szövegkömyezeti szeman
tikára is épít. Egyszerű példa: a tűfok a bibliá
ban nem a varrótű, hanem egy szűk jeruzsálemi 
kapu "fokát" jelenti. "Szeretlek, mint anyját a 
gyermek" dekonstrukciója a közismert freudi 
csimpaszkodás, helyzeti jelentése, a vérfertőző 
gondolatok absztrahálása. A hermeneutikus 
Gadamer viszont ezt modnaná: a költő gyer
mek és felnőtt egyszerre; az anyaszeretet hason
lat mellé kell tenni a "mint lángot a lélek" és a 
legerősebb: "mint élni szeretnek halandók, 
amíg meg nem halnak," kitételt. E hármasság
ban az anyaszeretet egyike a felmutatottaknak. 
A szerelem mindenre, tehát a "lélekre" s az 
egész életre kiterjed. (Jung megmagyarázná, 
hogy a költő hibátlan érzékkel kezdte az anya- 
szeretettel a felsorolást, hiszen szeretni az 
anyánktól tanulunk először.)

8 . Nem állítanék, hogy minden megközelí
tésnél hasznos, de az Óda szerkezetét vizsgálva 
a strukturalizmus új dolgokra hívhatja fel a 
figyelmet. Láthatólag egy hatszakaszos verssel 
van dolgunk. A sorok száma: 1=22,2=11,3=21, 
4=34, 5=20, 6 =8 , összesen 116. A szerkezet a 
művészetek két más területéről vett hasonlattal 
még jobban átvilágítható: a szimfónia a zené
ben, a polyptich a képzőművészetben, mint 
szakaszosan felépített egység jelentkezik, min
den szakasz "organikusan" és "szimultán" tá
mogatja a mű totalitását, összhatását. Az 
Ódában polifonikusan zeng és egymást ellen
pontozva ragyog a plasztikusan is megjelenített 
szerelem. Mi több: a nyitány és az epilógus 
között négy tételt kapunk, melynek mindegyi
ke — az értelmen innen — zenei hatású is. Itt 
most a gondosan kiválogatott szavak hangha
tásaira és a szakaszok harmóniájára gondolok. 
Tudjuk, Bartók óta legalábbis, hogy minden 
szövegnek, a mosópor hirdetésnek is van egy 
bizonyos "zenéje", mivel a disszonáns elemek 
éppúgy beépülnek a modem hangrednszerbe, 
mint a dallamos részek. De az Óda költője dal
lamosságra törekszik, felpörgő, majd meg- 
nyugvó ritmusokra, szép jambusok, troche- 
usok, gyakori, bár főleg ötletszerű rímek hasz
nálatára. Zenei tudatosságát jelzi a 6 . rész alcí
me: Mellékdal.

A sorok számában rendszerességet ne ke
ressünk) márcsak azért sem, mert (szövegen 
kívüli információ) a költő egyvégből, egyetlen 
éjszaka alatt írta (írta le) versét, s e spontán 
alkotó folyamat során nem a klasszikus verstan 
egy adott strófa-képletébe kívánta érzelmi-ér

HELIKON

Dési Huber István rajza József Attiláról______
telmi közlendőjét beleszorítani, hanem, a Pá
rizsban eltanult szabadosság, a Whitmantól el
lesett, a lélegzetvételtől függő sorhosszak és a 
saját abszolút zenei füle és ritmusérzéke sugall
ta sajátos rendbe. Az Óda sorhossz-stratégiája 
gondolatritmuson alapszik, ez a mnemonikus 
kötőanyaga is. A gondolatritmus logikai mág
nesessége "rendezi el" a vonzatokat, iktatja 
(mint képeket a tablóban) a hasonlatokat, teszi 
csaknem közérthetővé a szimbólumokat. Az 
epilógus két szabályos párosrímű négysoros. A 
cseppkő alakzatban váltakozó szótagszámú, 
felgyorsuló, majd lelassuló ritmusú lírai és filo
zofikus tartalmak után egy szabályos san- 
zon/népdal búcsúintés és vágysóhaj.

8 .1. Az Óda 490 magyar szót használ. Orosz 
fordításban a szavak száma némiképp csökken, 
mert az orosz nem használ névelőt. Olaszban 
szaporodik a nyelv névelőbősége, angolban a 
prepozíciók, névmások, személynévmások 
száma.

e come la verba ndV intelligenza aperta 
posso discendere nelle sue profonde....

and like into an enlightened mind 
I can enter itno its mysteries.... 
s mint megnyílt értelembe az ige 
alászállhatok rejtelmeibe....
A z Óda 490 szavából 360 egyszer fordul elő 

csupán a költeményben, tehát a szöveg szó
kincs telítettsége 75%-os! Ezt a sűrűséget jobb 
fordítások is tükrözik, hiszen a friss kép bár
mely nyelven új szavakat kíván, ugyanígy a 
hangulat, érzés, tájleírás, belső és külső "cselek
mény". Az irányváltoztatások — kifelé, befelé, 
lefelé, fölfelé új helyhatározókat, igéket, egyedi 
jelzőket vonzanak, az aránycserék új kifejezése
ket inspirálnak. Szókincs szempontjából meg
vizsgáltuk a világirodalom tizenkét költőjének 
harminchat hosszabb szerelmes versét, hogy az 
Óda szógazdagságát legyen mihez viszonyíta
nunk. Aragon, Eluard, Yeats, Joyce, Leopardi, 
Carducci, Puskin, Lermontov, Browning, Au
den, Whitman, Plath, Goethe, Schiller szerelmi 
lírájának harminchat gyöngye nem éri el József 
Attila Ódájának szó-változatosságát. Igaz, ez 
részben a magyar nyelv fent ábrázolt tömörítő 
készségének is köszönhető.

Hozzá kell tennünk itt azt, hogy Joyce és 
Whitman szókincs-újítók voltak, míg József At
tila kép- és kifejezés-újító. Whitman férfiakhoz 
is írt szerelmes verseket, Auden kizárólag férfi-
» » >  folytatás a 14. oldalon
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folytatás a 13. oldalról
akról szól szerelmi lírájában. Telítettség szem
pontjából az Anyegin egyes részei felveszik a 
versenyt az Ódű'val, Juhász Ferenc "termékeny
ség" versei túl is haladják az t Csakhogy ezek a 
Juhász versek szemantikailag kibogozhatatla- 
nok. Határ Győzőnek is van háromnegyed telí
tettségű verse — ám ez nem szerelmi lírájának 
része.

8.2. A "számlálás" metódusa kétessé válik a 
költői képek vizsgálatánál. Az Óda közel negy
ven képet villant fel, melyek aztán beleolvad
nak hat három dim enziós körképbe, amit 
előzőleg polyptychnek neveztünk. (A jelenlegi 
magyar lírában elő-előfordul a képtobzódás pl. 
Döbrenteinél, szerkezeti igény nélkül.) A hat 
szakaszból az első és az utolsó a realista hagyo
mányokhoz hű, hisz helyszínrajzról is van szó, 
a 2., 3., 4., 5. szakasz mindegyike háromdimen
ziós freskó, amit a költő a realizmus, a már 
magáévá tettes kiérlelt szürrealizmus, valamint 
a "tudományok" alapján szárbaszökkentett belső 
nyelv segítségével fest. (A korabeli fizika, pszi
chológia, biológia fogalmainak segítségével.) A 
2-5. szakaszban egy megelevenedett, megszó
laltatott és ábrázolt peregrinációnak vagyuk a 
tanúi. A fent említett tizenkét költő szerelmi 
lírájában nincs ehhez fogható ambíciójú vállal
kozás: egy-egy verset tekintve. Persze más a 
helyzet ha szonettciklusokat vizsgálunk. Ösz- 
szességében a petrarcai, Szabó Lőrinc-i szerel
mes ciklusok elérik az Óda képalkotó vál
tozatosságát Egy dolog azonban vitathatatlan
nak látszik. Az Oda az olvasóban, hallgatóban 
szünesztetikus hatást kelt, páratlan erővel, 
energiával, lágysággal, keménységgel, lumino- 
zitással, összhangzással, színek, vélt illatok fel
villantásával.

8.3. A "szemantikai etimológiák" családjába 
tartozó hermeneudkai megfigyelés volt az a va
lószínűsítés (Heller Ágnes, Kardos László), 
mely szerint a Varázshegy Castorp-Madame 
Chaauchat jelenetének vége inspirálta volna az 
Óda női szervezet-himnuszát, mely ásványtant, 
biológiát, hegy- és vízrajzot mozgósít. (Áttéte
lesen a relativitás elméletét is.) A Thomas Mann 
hatást valószínűsíti Szász Béla egy közlése, aki 
a költőtől kölcsönbe kapta a regényt, időben 
éppen az Óda megírása előtt. Ha a két szöveget 
összevetjük — bárki megteheti —, a Thomas 
Mann-i rész jóval szegényebbnek és szeré
nyebbnek tűnik a józsefiénál.

Ám a hermeneutika varázsvesszejével sze
rintem tovább, illetve messzebb is lehet menni 
a múltba. Egyrészről Petőfi szerelmes verseinek 
irányába (pl. "Minek nevezzelek"), másrészről 
vissza, egészen az Énekek énekéig, hol a szere
lemnek hasonlatokban előtűnő merészsége elő
ször szembetűnő a világirodalomban. Es van 
egy harmadik út is. József Attila panteizmusát 
többen észrevették. (Hargitai Péter, Kurucz 
Gyula, Lengyel András, Beney Zsuzsa, jóma
gam.) A panteizmus nyelvi megnyilatkozása 
ebben a szerelmes versben az is, hogy a képlé
keny hasonlatoknak egyenértéke van. Az életet 
nyeri? salak, a vesék buzgó kútjai, a gyárak, a 
hínár egyenrangú tagjai a világmindenségnek, 
fogalmi szintagmák egy univerzál-grammati- 
kában.

Ez a panteizmus annál izgalmasabb, minél 
jobban keveredik az egzisztencializmussal. 
Lásd: "A lét dadog" versus "csak a törvény a 
tiszta beszéd." S mindez szavakban, melyek 
drámaian: "Mint alvadt vérdarabok, úgy hull
nak eléd." József Attila önnön sajátos, dialekti
kus ontológiáját önti sorokba, s a fájdalmas 
strófakezdet arra inti a megszólítottat, a kedvest
— és mögötte a betekintést nyerhető olvasót —, 
hogy ebben a minden-mindegy idegen világban 
az egy embernek kijutó fájdalom sajátosítja, sar
kítja és minősíti a szeretetet, vagy annak hiá

nyát Ha nem lenne a "kiszemelés" ténye, a sze
relem elektro-mágnesessége, a költő is, kedves 
is, egyenértékű lenne bárki és bármi mással, az 
univerzális körforgásban. És ez, ha akarjuk, el
vezethet bennünket addig, ameddig az ebben a 
vonatkozásban a hermeneutika egy ágából újjá
született posztmodem irányzat menni kíván. 
Nincs hierarchia. A szöveg alkalmi érvényt sze
rez magának. A szövegen belül nyomatékok 
vannak, egy érzelmi — vagy egyéb — helyben és 
időben alkalmilag kialakított értékrendszer, amit 
az alanyi költő állít fel, hogy "érvényt szerez
zen" mondandójának. (Publikálják, viszontsze
ressék, hírre, pénzre tegyen szert, követőkre, 
tömjénezőkre leljen stb.) A Foucault-féle iskola 
(Roland Barthes merészebb tételeiből kiindul
va) eljut az auctor halála koncepcióig.

Az Óda erőterében: a költemény minden 
szava megtalálható a magyar nyelv szótárai
ban. Minden gondolat-molekulája, minden ha
sonlata visszanyomozható a filozófiai vagy 
irodalmi példák valamelyikéhez. Szintúgy igaz 
ez bármelyik költő bármelyik versére vonatkoz
tatva, és szóújítók (Joyce, Határ, Juhász Ferenc, 
Buzzati) sem tehetnek mást, mint létező szin
tagmákból új szavakat ragacsolnak össze. A 
posztmodemben "szerzőnek” számít mindaz, 
aki egy levelet vagy egy életrajzot összehoz s 
eme mini-auctomaíc éppúgy kétségbevonható 
az eredetisége, mint Shakespeare-é. Magyarán: 
mindenki átvett dolgokat variál, a tan szerint. A 
dolgok "jelentése" a helyzetekből adódik. Lehet
séges, hogy szándékok származéka, átadások 
átvétele, nyíltabb és hermetikusabban zárt uta
lások és utánzások sorozata lenne az Óda is?

Hm. Gondoljunk arra, hogy ujjlenyomat, 
sőt, DNA is van a világon. Ahogy a föld minden 
élő és halott lakójának megvan a sajátos sejt-jele, 
úgy minden emberi alkotásnak is megvan a 
maga vízjegye. A tér, az idő és az alkotó koordi
nátájában még a legszemérmetlenebb utánzás 
is valamilyen módon egyéni. Hát még a szivár
vány minden színében és a sötétség árnyképei
ben játszó, egyedi hangösszetételekkel, új 
szókapcsolatokkal és sohamégnemvolt jelen
tésbokrokkal betelepített költemény. A "lét" és a 
"dadog" szavakat, az elvont fogalmat és a be
szédhibát jelző igét számtalanszor használták 
már a költő előtt. De egy verssor alany és állít
mány viszonylatában csak József Attila.

8.4. A szerelmes vers hasonló a fajdkakas 
násztáncához, a gerle burokkoló udvarlásához 
és minden előkészítő/nőcsalogató rítushoz, 
amit az élővilág fölkínál. Ebből a szögből nézve 
az Óda sem lehet kivétel, noha benne a násztánc 
és a haláltudat összefonódik. Kérlelhetetlen 
őszinteséggel a költő előkészíti választottját ar
ra, hogy idejük véges, napjaik meg vannak 
számlálva. Ez a nyíltság a káprázat része is, 
hogy a kétezermillió emberből kiválasztás — 
bármekkora túlzás is legyen a kijelentés — vol
taképpen egy olyan ember szájából hangzik el, 
aki kevés maradék idejét a legfontosabb emberi 
közelségben akarja eltölteni. Ennyi a szövegből 
is világos. Ám elnémul a kölföldi (John Wilkin
son, angol költő, Michael Beevor angol fordító), 
aki a szövegen kívüli adatokból értesül, hogy 
József Attila egy harmadfélnapos ismeretség 
után írhatta egy nőnek: "Ki szóra bírtad egya
ránt /  a szív legmélyebb üregeiben /  cseleit 
szövő fondor magányt /  s a mindenséget." Az
tán megmagyarázzák önmaguknak, hogy "egy 
látásra megszeretni" érzelem doboghat a vers
sorok mögött, mely megindította a szerelem 
láváját, s e folyamatnak, a vulkán kitörésének
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vagyunk tanúi, mikor a költeményt olvassuk.
Be as it may... én itt nem tartom kitűzött 

feladatomnak a pszichológiába torkolló kérdé
sek megválaszolását. A násztánc koreográfiájá
hoz lenne néhány megjegyzésem. A fajdkakas, 
a gerle, vagy a páva — a vers ezért is lélegzete
lállítóan izgalmas — tánclépéseit az elmúlás 
felállított tőrei között teszi meg a költő. Kívánja, 
hogy elfogadják táncát, befogadják magama
gát.

A századvégi kritikai teóriák közül a Recep
tion Theory, a befogadás tana, azzal a váratlan és 
pofonegyszerű eszmével állt elő, hogy egy mű
alkotás annyit ér, amekkora sikert ér el hallga- 
tói/olvasói/nézői, tehát aktuális befogadói 
körében. A mű "művészi értékét" ezek a körök 
határozzák meg. Több külön és több koncentri
kus kör lehetséges: a családi, a baráti, a megyei, 
az országos, illetve társasági, társadalmi és spe
ciális elit körök. Umberto Eco árnyaltabban fo
galmazza meg a kritériumokat: jó, ha a felvevő 
kör szemantikailag tisztában van a közlendő
vel, ha nyelvi kompetenciája az átlagosnál jobb, 
és ha van irodalmi érzéke. Az Óda kritikai-esz
tétikai sikeréhez bizonyára hozzájárultak a szö
vegén kívüli tényezők: (a) József Áttila növekvő 
híre s az alakját körülvevő legandakör;

(b) első kritikusainak, barátainak vélemé
nye;

(c) Kosztolányi Barkókba című novellája — 
Szántó Judit öngyilkossági kísérlete.

Ugyanakkor egyre nőtt azoknak a száma, 
akik a szövegen kívüli versauráról mit sem tud
tak, mégis a költemény hatása alá kerültek. Mi
ért? Mert valamiféleképpen fel voltak készülve 
befogadására. Volt, aki megérezte a zengő, him- 
nikus költeményben a segélykiáltást. ("El va
gyok veszve, azt hiszem.") Volt, aki megértette, 
hogy ez a vers — inter alia — az egész életutat 
kéknyomatként mutatja föl, mint szerelmi jegy
adományt. A kedves útja egyszerű: a vízeséstől 
a hazafelé utazásig tart. A költőé extatikus: a 
kedves alakját gondolatban követve ég és föld 
között, a szerelem rabjaként vergődik — ez az 
első állomás. (Zenei nyelven forte.) A3, szakasz 
töprengő: mintha megjárva a lélek belső távla
tait, a költő most a purgatórium peremén ülne, 
ahonnan jól látni, hogy "csillagok gyúlnak és 
lehullnak." (Andante.) A 4. szakasz poétái ván
dora ismét útnak indul, hogy "termékeny tested 
lankás tájait" — a kedves belső földrajzát, víz
rajzát, belső geológiáját — járja be. Ez nem me
het akárhogyan: valamiféle áldozásra, "ké
pesítési" metamorfózisra van szükség. Az ige 
alászállása a szeretett lény rejtelmeibe a vallási 
misztériumok akció-nyelvét paralellizálja. A 
plátói, majd Krisztusra vonatkoztatott logos- 
ige, alászállva, átváltoztatja, "megszenteli", 
rendkívüli dolgokra képesíti az emberi lelket. A 
költészet középkorában az átváltozások mági
ájával összefonódott literatúra nyugaton létre
hozta a Mabinogiont, északon a Kalevalát. Az 
Óíiíban a csoda része a méret-csere. Az ige-sze- 
rúen alászálló költő képszerűen kifejezve cse
lekvő-gondolkodó parány lesz, mikroszko
pikus lény, aki — az arányok tágulása miatt — 
egy óriási női test Kolombusza lesz ("csillagké
pek remegnek benned"), amelyben, végső so
ron, az öntudatlan örökkévalóság is megfér. 
(Dolce-piece vole.)

Az 5. szakasz vándora a felszínen van ismét, 
láthatatlanul visszanyerte eredeti méretét, s im
máron szerelmes férfiként bebocsátást k ér "te 
lágy bölcső, erős sír, eleven ágy, fogadj magad
ba." így, ezekkel a szavakkal, e hallatlanul 
összesúrített metafora géppisztoly-sorozattal 
még nem kértek/ostromoltak senkit. (Mezzo- 
piano, forte-fortissimo, pianissimo.)

A vonatutazással, a zakatolás ritmusát mí
melő szabályos verssorokkal indít az utolsó 
szakasz. A valóságos utazás a vágy reálisan 
elképzelt végcéljához vezet. Az előző szakasz 
metaforikus, szimbolikus ágya itt mint fekvő-

14



HELIKON

hely mutatkozik, előbb, mint a szerelem meg
testesítője és szinonimája, utóbb, mint a szere
lem aktusára legalkalmasabb hely. Axióma, 
hogy a lírai versnek nincs valódi "cselekmé
nye", mert érzéseket, leírásokat, impressziókat, 
nyelvi játékokat, áthallásokat, belső hangokat 
ötvöz egészbe. Mindazonáltal az Óda szüntelen 
és szemmel-érzékekkel kitapintható cselekmé
nyek és átfedések sorozata. Metaforái metoní- 
miák, aktualitások is. Aktualitásai: szimbó
lumok. Szimbólumrendszere egy allegóriát for
mál: la forza dell'amore. L'amore del delo e di 
terrestriale. "L'amore ehe muove il sole e l'altre 
stelle." (A szerelem hatalmát. Az égi és a földi 
szerelmet. "A szeret(et), mely mozgat napot és 
minden csillagot.")

9. Aligha meglepő, hogy a földit a fennkölt- 
be burkoló, az égit elérhetővé tevő vers a köz
napi, az irodalm i, a filozófiai, a korabeli 
tudományos nyelvből válogatja úgy a szavakat, 
hogy azok, a költemény számára szerzett kife
jezésekbe öltve egy magasztosabb "óda-nyel
ven" zengjenek. Babits ódái nehéz veretűek, 
szépségükön keresztül átsüt a klasszidzálás, 
folytatják, megújítják Virág Benedek, Berzsenyi 
hangját, hűek a latinokat-görögöket fordítók 
hagyományaihoz. József Attila új nyelvi rétege
ket tesz irodalmivá úgy, hogy megjeleníti segít
ségükkel az anyagi és a szellemi világ formáit, 
azzal a törekvéssel, hogy a "csúnyáról" is "szé
pen", azaz pallérozottan, értelmesen, világosan 
és a dolgokat helyükre téve szóljon. Lírájában a 
költő kerüli a piád kifejezéseket, melyeket fel
tehetőleg a pszichoanalízis számára elkülöní
tett "elvárt" nyelven használt. Gondolok itt a 
"Sárgahajúak szövetsége" és a "Szabad ötletek 
jegyzéke" átkaira, pornográf, ötlettelen durvasá
gaira. A produktum nyelvi szintje a felvevő 
közönség — legyen az szőkébb vagy bővebb — 
nyelvi igényéhez igazodik, a színvonalat ennek 
a közönségnek a legválogatósabb egyedei ké
pezik.

De Saussure-i szakszóval élve én most a 
metanyelv (metalanguage) egy, a költői nyelvet 
magyarázni kívánó értekező próza szintjén 
mozgó nyelven ismertetem az összefüggéseket. 
A felvevőkor, az egyedit megvilágító nyelvi 
magyarázat, az "üzenő” (József Attila) "üzene
tének" (az Ódának) és az üzenet interpretációjá
nak, a metanyelv percepciójának is birtokában 
kell legyen, egyébként az interpretáció üresjá
ratnak tűnik. Az is világos, a De Saussure-i 
koncepciónak Roman Jacobsontól származó 
magyarázatában, hogy az "üzenet" csak bizo
nyos mennyiségű új információt, képzetet hor
dozzon, ha megértésre számíthat. A felve
vő-befogadó fokról fokra (versről versre, szö
vegről szövegre) haladva érti meg/tanulja meg 
az újat, s felerősödve-felgazdagodva egyre több 
új befogadására képes.

10. így volt ez minden modern költővel. Egy 
kis kör megértése interpretációra adott módot, 
mely a megértők körét szélesítette. József Attila 
kortársai: T. S. Eliot, W. B. Yeats, Ezra Pound 
újraértékelték — ízekre szedték a körülvevő 
világot, megtapasztalták a lelkek "korhadását", 
a "szellem csődjét", és rettegtek a civilizáció és 
a kultúra között egyre szélesebben tátongó űr
től. Világlátásuk — ebbe a századelő és század
közép világégései belejátszottak — alapvetően 
tragikus volt.

A posztmodem világlátás legrosszabb eset
ben tragikomikus, Fellini legutolsó filmjeinek 
hangulatára emlékeztet. Apostolaik szeretettel 
emlékeznek Kafkára, Steme-re, Borgesre, vagy
is azokra, akik vagy iróniával, vagy szabadjára 
engedett fantáziával elviselhetővé teszik az eg
zisztencialistáknak oly tragikus létet. Ma már 
legalább négyféle posztmodem irányzatról be
szélhetünk, bár a négy összevéve sem uralja a 
mezőnyt itt nyugaton, ahol a piac irányítja a 
könyvkiadást, és az írók négyötöde olyan kö

zönségnek ír, amelyik mit sem törődik az iro
dalmi divatokkal.

A Derrida-féle dekonstrukció a posztmo
dem  egyik ága, mely egyrészt a strukturaliz
mus talaján fakadt, másrészt a hermeneutikától 
kölcsönzi módszertanát. A strukturalizmus 
hátterében ott munkál a Saussurizmus; a her
meneutika egyik lehetséges kulcsát Freud dug
ta a zárba. A derridizmus lényege: ahány szög, 
annyi jelentés — abszolút jelentés nem létezik. 
A másik posztmodem ág Michel Foucault-já- 
nak értelmezése szerint egy írásmű jellemei-ka- 
rakterei is megkérdőjelezendők, a narratív 
lényegtelen, a szüntelen játékosság a lényeges.

Az Óda 1933-ban íródott, az irodalom "mo
dem" korszakában, tehát időben félévszázad
dal a posztm odem  újravirágzása előtt. (A 
terminust Pannwitz használta először 1870- 
ben.) A posztmodem eklektikus, az Óda defini
tiv. Az Óda lírai alapozása: a szerelem mindent 
átsugárzó ereje. Világa tragikus, mert már maga 
a lét is az, és a tragédiát megtetőzi a szerelem 
hiánya. A szövegből nem tudjuk meg, a szere
tett lény viszontszered-e (majd) a költőt.

Bár, amint láttuk, az Óda több rétegnyelvet 
egybeötvöz, és sok új kifejezéssel, képpel, szim
bólummal él, shlusában mégis visszhangozza 
az Óda a nyugati szélhez ünnepélyességét, az Óda 
egygözög vázához szépségimádatát, s lesz a "szép 
beszéd" — nemcsak a szép szó — a gondosan
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Részlet az Óda kéziratából

válogatott és pallérozott kifejezések lírai tárhá
za. A költő művészi fölkészülése és fölkészült
sége, pragmatikusan fejlesztett lírai készsége 
teszi dinamikussá és "gyúlékonnyá" belső 
anyagát, melyet a szerelem szikrája lobbant 
lángra. Ahogy Derrida és követői azon vannak, 
hogy a szöveget, végső soron a világot atomi
zálják, lebontsák, úgy igyekezett József Attila az 
ellenkezőjén: egységes művészi elméletet hozni 
létre, olyan verseket (is) írni, ami a halom-hasí- 
tott-fa világot össze-összerakja.

A játékosság megvolt— ha nem is a lyotard- 
i. Van egy régibb veretű, klasszikus játékosság 
is, mely "létrehozza" ismétlődő protagonistáját, 
a homo ludus-t. A költészet szavakból áll (Les 
mots, írta Sartre), s az alkotás ornamentikája a 
szavakkal való bűvészmutatványokon is mú
lik. A posztmodfcm tudatosan bátorítja a szem
fényvesztést, az igazságot esetlegesnek tartja, a 
József Attila-i játékok célzatosak, az igazság, a 
szerelem mellett, a második végcél.

Minden nagy Jószef Attila-versnek az Ódá
tól az Eszméletig rendkívül erős kohéziója van. 
Ezalatt nemcsak azt értem, hogy a strófák logi
kai sort alkotnak, hanem azt is, hogy a befogadó 
értelme, versolvasó érzéke, érzésvilága odata
pad a vershez, mert úgy érzi: róla szól, azaz róla 
is szól "a történet". Saussure írja: "Ha össze

tudnánk gyűjteni azokat a szóképeket, amelyek 
egy közösség agyában megvannak, el tudnánk 
dönteni annak a szociális kohéziónak a lénye
gét, ami a nyelv kohéziós erejét képezi." (Általá
nos lingvisztika, 1974.) Saussure tanítványa, 
Tzvetán Todorov szerint: "Minden műalkotás 
egy adott manifesztációja a (kohézió lényegé
ből fakadó) poétikának." A költészet elméleté
nek leghatásosabb egyénisége, Roman Ja
cobson azt vallotta, hogy a költői mű (vers) lét
rejöttéhez elengedhetetlenül szükségesek a kö
vetkezők: a közló (a költő), a megszólított, az 
üzenet, a kód, és lehetőleg a fizikai kontaktus, ami 
a közlő és a megszólított között a költemény 
befogadása során létrejön. Ha ezek közül az 
elemek közül bármelyik hiányzik vagy elenyé
szik, a műalkotás megdermed.

Derrida megkérdőjelezi a logos érvényét, az 
alapvető, a befogadó közösség által már ismert 
jelentést. Alkalmazzuk a röptébőli dekonstruk- 
ciót az Óda néhány jelentésére, állítására vonat
kozóan: az anya-gyermek szeretet esetleges, 
(lehet freudi) méhednek áldott gyömölcse=val- 
lási klisé; csillagok gyúlnak = impresszió; csak 
a törvény a tiszta beszéd= a törvények állandó
an változnak, módosulnak. A bizonytalansági 
elv szerint, amin a derridizmus épül, nincs tör
vény, nincs tiszta beszéd.

A paradigma-váltás, ami, a kultúráról szól
va, ma kikerülhetetlen koncepció, nemcsak azt 
jelenti, hogy a múltban biztosra vett dolgok 
elbizonytalanodnak, hanem azt is, hogy a múlt 
dogmáit újabb dogmák váltják fel.

Visszatérve egy korábbi kérdésfeltevéshez, 
gondolkozzunk el azon, hogy a lefordított Óda 
egy más közösséghez szól, más nyelven. Az 
epés Robert Frost szerint a "költészet az, ami a 
fordításban elvész." Igen ám, de a jó fordítók 
elsősorban jó költők, akik a nyugati (angol, 
francia, olasz) gyakorlatban sikeres fordításai
kat együtt közlik eredeti verseikkel. Három 
ilyen angol költővel is dolgoztam együtt John 
Wilkinson, Alan Dixon, Timothy Wiltshire ver
sesköteteikben helyet adtak magyarból fordí
tott verseknek. Szerintük az Óda fordításban is 
lenyűgöző. Azért, mert szavai olyan érzéseket, 
fogalmakat közvetítenek, melyek, kellőkép 
megválogatva, az átvevő nyelvben is emotívak. 
Szerelem mindenütt van, s ez, egy nyelv szelle
mében kifejezett új kifejezésekkel, új hasonla
tokkal majd ugyanolyan autentikusan fénylik, 
mint a magyarban. A női testnek imádságos 
áhítattal történő belső felfedezése ugyanolyan 
elfogódottá teszi az olaszt, az angolt, a németet. 
A vers iránytűje bármilyen nyelven az emberi 
szív: ő az, ami megfejti a kódokat. Derrida meg
lepődne, hogy ezt a "mérőeszközt" a bármely 
nyelvre lekódoit szövegen használhatni, de hi
szen egy szerelmes vers azzal minősül, hogy 
hiteles kóddal, kialakított jelrendszerben, hite
les érzelmeket közvetít és ébreszt.

A mindenét, minden szellemi kincsét kite
regető, a filozófiáját fel-felvillantó intellektuális 
és ugyanakkor esedezve esendő költő szívszag- 
gatóan szánalomra méltó angolul, magyarul. 
Pity is a degree to love, vagy ahogy Othello 
mondja: "belémszeretett — én meg belé, mert 
szánta szenvedésem." (1. f, 3. sz.) Flóra leírja, 
hogyan kápráztatta őt el — mint Desdemonát 
Othello szenvedései — ismeretségük kezdetén 
éppen ez a költemény. (Egy szerelmes vers 
egyik nőről lám a másikra is "lefordítható".) S 
ami a "tiszta beszédet" illeti: a relativitás tör
vénye a fénysebesség abszolút mivoltán múlik.

Jegyzetek:
(a) Tisztában vagyok azzal a felfogással, ame

lyik a Szabad ötletek jegyzékét jelentős szürrealista 
költeménynek tartja. Nem osztom.

(b) A Dante- és a Shakespeare-idézet kivételé
vel minden vendégszöveget és idegen kifejezést én 
fordítottam. Valószínű, hogy az enyémeknél jobb 
magyar fordítások is létezn ie
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Életem képei
Kovács Zoltán festőművésszel 
beszélget Páll Árpád

Főiskolai évek 
Aba Novák Vilmos 
szellemi műhelyében I.
(folytatás az előző számból)
— A főiskolai beiratkozásra a 

feleségemmel. Szilivel együtt utaz
tam. Nemcsak a lakásnak néztem 
én utána a felvételi alkalmával, ha
nem a kereseti lehetőségeket is 
igyekeztem kipuhatolni. Örökség- 
részem  m ár nem volt, kereszt
apámra nem számíthattam. Meg
állapodtam egy nagy céggel, a kör
úton lévő Hímző és fonaliparral, 
hogy adnak nekünk munkát. Ad
tak is, annyi kézimunkafestést biz
tosítottak, amennyit csak elbírtunk, 
sőt annál is többet, de nagyon ala
csony áron. Én a gobelinképeket 
választottam, ezeket valamivel job
ban fizették, Szili a duplakersztsze- 
mes (mozaik) párnákat festette.

Nemsokára az Angyalföldre 
költöztünk, a Szondy utcába. Ott 
volt a közelben az Epreskert, Réti 
Istvánnak az alakrajz osztálya, aho
vá én jártam. Réti vett fel ugyanis a 
főiskolára, ő választott tanítványá
nak, mert az úgy volt akkoriban, 
hogy ha valamelyik tanár nem sza
vazott rád, nem vállalt el tanítvá
nyának, nem jutottál be a főis
kolára.

— Te ismerted Rétit még Nagybá
nyáról?

— Hírből és a munkáiról igen, 
de személyesen nem.

A Bajza utcából kellett betérni a 
Szondy utcának arra részére, ahol 
laktunk. A házbér rettentő nagy 
összeget, havi harminc pengőt tett 
ki, amikor egy kiló jó rozskenyér 
ára 80 fillér volt. Azt a pénzt meg
keresni s ráadásul meg is élni — 
állandó gond volt, véget nem érőt 
tortúra. Akkor még nem volt kan
tin, volt francot! Az csak az "édeser- 
dély korszakkal" köszöntött be. 
Úgyhogy kenyéren és paprikás sza
lonnán éltünk, a paprikás szalonna 
volt étkezésünk legfőbb ünnepi fo
gása. Én különben nagyon szeret
tem az abált paprikás szalonnát. 
Nyáron következett aztán a karfiol. 
Rendkívül olcsón vettük, megfőz
tünk egy-egy nagy fazékkal s meg
ettük. Csak úgy, sóval.

— Hogy alakult személyes isme
retséggel a mester-tanítvány viszony?

— Réti nagyon előkelő úr volt, 
monoklit viselt. Nemcsak az osztá
lya volt az Epreskertben, hanem ott 
is lakott. Magányosan élt, nem volt 
családja. Merev lábbal és nagyon 
illatosán jött be az osztályba. (Vala
mi okból húzta a lábát.) Minden 
megnyilatkozásán látszott, hogy 
nagy mester, nagy tekintélyű s lát

szott az is, hogy 
meglehetősen arro
gáns. Amikor kor
rigált, leült a fes
tőbakra és rensze- 
rint hosszasan és 
ellentmodást nem 
tűrően  m agyará

zott. A lányoknak még annál is 
hoszszabban.

— Lányok, is voltak az évfolyamo
tokon?

— Nagyon előkelő lányok: Da
rányi volt miniszterelnök lánya, az
tán a zsilvölgyi bányák egykori 
tulajdonosáé, Maderspach Viola, s 
évfolyamtársunk volt még egy Tra- 
usch Eliz nevű nagyon szép lány is.

— Rétinek bizonyára te is a ked
vencei közé tartoztál, elvégre téged is 6 
választott...

— Lehet, hogy a felvételin az 
voltam, az órákon azonban csakha
mar belémkötött.

— Hogy-hogy belédkötött?
— A korrektúránál... Én szára

zon rajzoltam meg a dolgokat... A 
modellt arra használtam, hogy 
megkeressem és pontosan megraj
zoljam a formákat. Tanulni akar
tam, a modellen keresztül igyekez
tem elsajátítani az anatómiát is...

— Anatómiát nem tanítottak akko
riban a főiskolán?

— Másodéven tanultunk, egy 
Pilch Nándor nevű professzor ok
tatott, de én elsőéves voltam... Réti 
meg azt szerette, ha puhábban, lá- 
gyabban rajzolunk. A jelenséget 
akarta látni, nem a szerkezetet. Azt 
szerette, ha a szerkezet meghúzó
dik a jelenség mögött, ha nem az 
dominál. "Magának az iparművé
szetire kellett volna mennie — 
mondta —, ha így akar rajzolni. Ott 
rajzolnak így. Itt összefoglaljuk a 
dolgokat, fény-árnyék hatásokat 
keresünk..." Megmondta egyszer, s 
amikor látta, hogy én a magam el
képzelését, kötve, továbbra is úgy 
rajzolok, már a tanársegédjével 
üzente meg: ha így folytatom, ő el
tanácsol. Nem akar többet ilyen raj
zokat látni. Menjek az iparm ű
vészetire! Na, akkor aztán készítet
tem én egy tónusrajzot, úgy, ahogy 
követelte. Nem esett az nekem ne
hezemre, játszva megcsináltam. Az 
a szénrajz volt ez, az az orosz férfi
fej — te is láthattad —, ami az 1991- 
es gyűjteményes kiállításomon is 
szerepelt. Nagyon meg volt eléged
ve. De a szép lányokat, közülük is 
az egyiket, aki engem is érdekelt, 
ennél is kedvezőbben ítélte meg és 
magasabbra osztályozta. Azt írta a 
rajzára: jeles fölé.

— Vagyis az akkori legjobb jegynél 
is jobb. Istenem, az idős, magányos em
ber legyeskedése...

— Én nem így ítéltem meg, 
ilyen megértőén. Engem vérig sér
tett. De Réti a következő évben

nyugdíjba ment... Egy ideig Me- 
gyer-Májer korrigált, aki az Ipar- 
művészetiről jött át és rektor is volt 
átmenetileg. Nem voltunk vele 
megelégedve. Egy Réti után...!! 
Olyanok voltunk, mint a mai fiata
lok, nekünk rangos, tekintélyes 
mester kellett! Egy hasznunk mégis 
volt Megyer-Májerből, tőle tanul
tuk meg a legkülönbözőbb írásfaj
tákat, a legkülönbözőbb eszkö
zökkel. Toliakkal, rédisszel, vágott 
libatollal, az összes fogásokat. 
Megfelelő szövegeket kellett meg
írni különböző stílusú betűkkel. 
Ehhez ő nagyon értett, ezért hálá
sak voltunk és vagyunk neki. De 
festeni azért ne tanítson...

— Hogy korrigált Megyer-Májer?
— Szerencsére volt benne annyi 

jóérzés, hogy nem nagyon szólt be
le abba, mit csinálunk. Nem erőltet
te, hogy feltétlenül az ő elképze
léseit kövessük.

Hanem azon a télen nagyon 
megbetegedtem, a halálomon vol
tam.

— Mi történt?
— Tüdő- és mellhártyagyulla- 

dást kaptam. Magas lázam volt, 
gyulladtam meg, égett minden por- 
cikám. Szili kétségbeesésében ke
resztapámhoz fordult, de én hozzá 
nem fűztem nagy reményt. Mióta 
feljöttem a főiskolára, egyszer talál
koztunk, még a legelején. "Zolti- 
kám — mondta —, a legutolsó le
vélváltásunk meglehetősen hivata
los volt és rám nézve nagyon kelle- 
m etlen. A zzal vádo ltá l, hogy 
hűtlenül kezeltem a pénzedet." Na, 
ettől kezdve olyan lábujjhegyen já
ró viszony alakult ki közöttünk. 
Szili kérésére most elküldte egyik 
orvos ismerősét. Ez azt mondta: 
csak egy kis hűlés, semmi különös. 
Szerencsére eljött katona bátyám, 
Gyula, meglátogatott, s mikor látta, 
hogy milyen magas lázam van, ki
hívta a mentőket. Azonnal bevittek 
a Rókus kórházba. Ez éppen kará
csony másodnapján történt, ott ke
zeltek , szú rk á ltak , m ajdnem  
húsvétkor kerültem haza. Szili, sze
gény feje, ott maradt egyedül. A 
fűtetlen szobában dolgozott, s — 
képzeld — lemásolta Lechnemek 
az Építészeti Enciklopédia című 
könyvét, mert nem volt pénze, nem 
tudta megvenni nekem. Csak négy 
elemit végzett, de tökéletesen tudta 
a helyesírást és nagy értelmiségi 
adottságokkal rendelkezett.

Mire teljesen felgyógyultam, az 
akadémián is elkövetkezett a nagy 
nap: a műterembe berobbant új 
professzorunk, Aba-Novák Vil
mos. így kell mondanom: berob
bant. Tekintélyes, jól megtermett, 
súlyos ember. Nem volt túl magas, 
de széles, olyan kiterjedésű, hogy 
gyönyörűség volt ránézni. Bejött 
vidáman, letette hatalmas, kerek 
kalapját és köszöntött bennünket: 
"Na mi újság, atyák?" — kérdezte s 
egy mozdulattal jelezte, hogy ebbe 
mindenki beletartozik, a lányok is. 
Mi nagyon örvendtünk jövetelé
nek, hírből már ismertük. Én is lát
tam munkáját a múzeumban, na- 
gyon-nagyon tetszett.

A modell ki volt állítva, ki-ki a 
maga módján rajzolta. Ő végig

ment a termen, egyiknél-másiknál 
megállt és hallatlan szuggesztivi- 
tással magyarázott. Mindig a lé
nyeget mondta és úgy érvelt, olyan 
erővel, hogy azt el kellett fogadni, 
az úgy volt. Ha bizonyítani akart, 
leült a hallgató helyére a bakra s a 
megkezdett rajzon mutatta be, amit 
mondott. Villámgyorsan rajzolt. 
Nézte a modellt és azt mondta: na 
kérem, ugye innen nézzük a mo
dellt, ebből a szögből... de most 
szemből ez így néz ki, s akkor meg
rajzolta, hogy a másik oldalról ho
gyan is néz ki... Úgy ismerte az 
anatómiát, m int a tenyerét... És 
mindig az adott figurát rajzolta az 
összes jellegzetességeivel és torzu- 
lataival.

Valósággal lehengerelt bennün
ket. Aztán viharosan, ahogy jött, 
úgy is távozott Ment a másik osz
tályba.

A következő alkalommal szám- 
bavette: ki mit csinált? Ki-ki terve, 
vágya, elképzelése szerint Nem 
volt ott semmiféle iskolás házifela
dat és leckefelmondás... Én akkori
ban éppen temperával festettem. 
Volt egy kazettám, benne a tége
lyek, a temperát magam készítet
tem. Mindennap festettem egy-két 
színes tanulmányt. Papírra termé
szetesen, rendkívül gyorsan. Szíve
sen festettem volna én vászonra is, 
olajjal, de kinek volt arra pénze? 
M agunknak kellett gondoskod
nunk mindenről, nem úgy volt, 
mint most, hogy még a bilit is adják, 
már majdnem tele... Hát ebben az 
időben történt, hogy amikor Aba 
Novák berobbant volna a műte
rembe, ahogy szokott, az ajtóban 
hirtelen megtorpant: "Itt rettenetes 
bűz van, hogy úgy mondjam: bü- 
dösség. Mi lehet ennek az oka, ké
rem?" N ézett a társaságra, ott 
voltunk mind, az előkelő úri lányok 
s mi is egytől egyig. Egyszer csak 
eszembe jut: "Mester, lehet, hogy én 
vagyok az oka..." "Hogy-hogy, hát 
maga mivel fest, szarral?" "Kazein
nel." "De akkor rothadttal." "Ami
lyenhez hozzájutok..." "Na, ide 
figyeljen: ezt a festéket köz
egészségügyi okból el kell távolíta
ni. Mindenkit megöl, megfertőz ez 
a szörnyű bomlástermék. Gyorsan 
ki kell szellőztetni, maga meg dél
után jöjjön fel hozzám. Tudja hol 
lakom?" "Igen." "Na, jöjjön fel oda, 
majd megbeszéljük a temperát." 
Ezzel elviharzott. Én összecsoma
goltam a portékámat s kitettem a 
folyosóra a drága kazettámat, a 
bűzlő temperával. Röhögött rajtam 
az egész társaság.

Délután felmentem. Nagyon 
kedvesen, kedélyesen fogadott. E- 
lővette a porfestékeit, a kötőanya
got s megcsinálta ott előttem a 
tem perát. M egm utatta , m iből 
mennyi kell, hogyan kell összeve
gyíteni... Egy életre megtanultam... 
Akkor becsomagolt nekem tisztes
ségesen azokból a gyönyörű szí
nekből, a festékeiből. Nem mon
dott semmit, de tudtam, hogy ő, az 
emberséges ember nagyon átérzi az 
én helyzetemet. Hisz ő is nyomorú
ságból, a semmiből vergődött fel 
oda, ahol volt. Attól kezdve aztán 
jobban rámnézett, figyelte hogy-
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mint vagyok, miket csinálok? Még 
egyes képek eladásában, értékesíté
sében is segített, mert az ő szava, az 
ajánlása súlyosan nyomott a latban.

— A veled együtt tanuló lányokról 
említést tettél, a fiúkról azonban nem 
mondtál még semmit...

— Két társam volt, akikkel na
gyon összebarátkoztam: Hajnal Já
nos és Azbej Imre. Főként az 
elsőhöz fűzött szoros barátság, an
nak ellenére, hogy ő később került 
a főiskolára. Egykorúak voltunk, 
de 1939-ben, amikor ő felvételizett, 
én már harmadéves voltam... Szo
ros barátság és sok diákcsíny kötött 
össze bennünket... Ez a Hajnal Já
nos tizenöt éves korától bejárta a fél 
világot. Volt Svédországban, Finn
országban, Olaszországban, Né
metországban. Franciaországban 
nem volt. Ezeket mind végigkóbo
rolta s mindenütt járt akadémiára 
is...

— Gazdag családból származha
tott...

— Fenét... Kecskeméti proletár 
családból, az apja a vörös proletari
átus embere volt, az anyja szegény 
zsidó asszony. Volt egy jópofa mo
sónő nagyanyja. Ha megkérdezték 
tőle, mikor hazatért a napszámból, 
hogy s mint telt, mit csinált, ilyene
ket mondott: ó, hagyd a francba, 
adtak egy kis p....nyi pecsenéyt, 
p....nyi kolbászt, hogy tudjon azzal 
egész nap mosni az ember?

Jánost a háború szele sodorta 
vissza Budapestre, amikor az ide
gen állam pogárokat kezdték kilök- 
dösni a különböző országokból. 
Megérkezett mint szegény haza
kergetett magyar, s ugratásból, 
heccből? az első évre jelentkezett a 
főiskolán. Elkészítette a stúdiumát 
s a bizottság elámult, eltátotta a szá
ját. Nem is nagyon értették, miért 
jelentkezett felvételi vizsgára? Szé
dületesen tudott rajzolni, színér
zéke olyan volt, amilyen... jónak 
mondható, de ő alkalmas volt arra, 
hogy nagyszerűen beletanuljon. 
Ilyen típus volt. Csináltatott magá
nak mindjárt, ahogy felvették, egy 
kétméteres rajztáblát, megfelelő 
papírt tett rá és rajzolta az aktokat. 
Amikor Aba Novák meglátta, azt 
mondta: "Na-na, éppen úgy és ép
pen ekkorában?" Aztán megforgat
ta, kivallatta, kikérdezte minden
ről.

— A te viszonyod Aba Novákkal 
végig olyan derűs és felhőtlen volt, 
ahogy az a tempera-affér sugallja?

— Végig nagyon jó viszonyban 
voltunk, de persze akadtak viszá
lyok is. Volt úgy például, hogy be
jött, látta, hogy mit rajzolok s azt 
mondta: "Atya, ezt meg kéne min
tázni agyagból!" "Mintázni? Én 
nem akarok szobrász lenni, mester, 
a szobrászatot nagyon nagyra be
csülöm, de festő szeretnék lenni!...” 
"Nem erről van szó, attól, hogy nem 
szobrász, maga még nyugodtan 
mintázhat..." Aztán kezdett előjön
ni a nagy példákkal, hogy Leonar
do da Vinci és más nagyok egyúttal 
milyen kitűnő szobrászok is voltak. 
Nehogy azt képzeljem, hogy a festő 
valamiféle felsőbbrendű lény, s azt 
se gondoljam, hogy olyan könnyen 
szobrász lehetek. Azért javasolta,
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hogy mintázzam meg agyagban, 
hogy a formát jobban megértsem... 
csináljam meg szoborban ugyan
azt, amit megrajzoltam. "Mester — 
modtam végső kétségbeesésemben 
—, én az agyagot utálom, a kezemet 
belé nem teszem, én festő akarok 
lenni.” "Hát maga egy keményfejű 
ember — mondta végkövetkezte
tésként. — Keményfejű és kész. 
Csinálja, ahogy akarja..."

— De nem tanácsolt el...
— Nem, szó sincs róla. Egy má

sik alkalommal bejött s látja, hogy 
egy dög nagy vászon előtt ügyeske
dem. Azt a feladatot kaptuk, hogy 
készítsünk egy sokfigurás kompo
zíciót. Én arra gondoltam, hogy fes
tek egy farsangi képet. Mindig 
szívügyem volt Szék, és szerettem 
az ottani embereket, tetszett a vise
letűk is. Róluk fogok farsangi képet 
komponálni. Elővettem a Györfy- 
Bátki-Visky-féle több kötetes nagy 
néprajzi munkát, s kinéztem belőle 
a népszokásokat, hogy pontosan 
tudjam, mi is az a farsang. Jegyze
teket is készítettem, mit szoktak 
olyankor csinálni. Gondoltam: 
minden legyen rajta, ami ilyenkor 
előfordulhat, legyen teljes a leltár.

Megcsináltam a tervet, Aba Novák- 
nak nagyon tetszett. Azzal neki- 
gyurakodtam a vászonnak. Akkor 
éppen Diego Riverába voltam sze
relmes.

— A  főiskola könyvtárában már 
abban az idóban volt Diego Rivera- 
album?

- Egy Kurucz Dezső nevű balra 
húzó kolléga hozott be egy Rivera 
albumot. Hozzánk mindig jöttek 
szomszédolni más évfolyamokról 
is. Hogy nem volt meg a főiskola 
könyvtárában, hanem kívülről ér
kezett, az a titokzatosság légköré
vel vette körül az albumot is, a 
festőt is. Úgy, hogy erősen felnyá- 
laztuk. Nekem nagyon tetszett, na
gyon m eghato tt. A kkor aztán 
nyomába eredtem és megtaláltam a 
kapcsolatot Gauguinhez, akit a 
könyvtárból már előzőleg is ismer
tem és nagyon szerettem s tovább, 
visszafelé is követtem a szálakat a 
középkori művészethez, nagy fal
képekhez, a mozaikokhoz és az 
ikonokhoz. Részletesen tanulmá

nyoztam ezt a lapos felfestési mó
dot, amely a sokaságot, annak tag
jait teljes szabadságban helyezi 
egymás mellé, egymás fölé, nem 
ügyel arra, hogy az egyiket előbbre, 
a másikat hátrább vigye.

— Bizonyára a politikai vonzalom 
is szerepet játszott abban, hogy Rivera 
ilyen nagy hatással volt rád.

— Diego Riverának az egész 
piktúrája politikai festészet a szó jó 
értelmében. A szabadság és a hala
dás vállalásának, a néptömegek fel
emelésének értelmében. A mexikói 
iskola abban az időben és jó ideig 
azután is rendkívül pozitív szere
pet játszott a monumentális festé
szetben. Hogy később megbotlott, 
zsákutcába tévedt és a közönséges 
propaganda eszközévé vált — más 
kérdés. Engem addig érdekelt, 
amíg az én felfogásomnak megfe
lelt. Mindig is hirdettem és elmon
dom ma is, hogy Gauguin és Diego 
Rivera elhatározó jelentőségű befo
lyást gyakorolt az én festészetemre.

— Ez a vallomás alighanem útbai
gazításul szolgál a Széki farsanghoz. 
Aba Novák mit szvit hozzá?

— Megállt, megnézte. "Tudja 
mit mondok én magának? — kér

dezte. — Jó volna erre a színes do
logra rámenni feketével, és erő- tel
jesen átrajzolni az egészet." "Mester 
— hebegtem —, én pontosan azt 
akarom, hogy egymás mellett nagy 
síkidomok, lapos formák és külön
böző színfoltok legyenek, amik 
egymással megfelelőképpen har
monizálnak vagy viaskodnak." 
"Magával én nem megyek semmi
re. Megint csak azt mondhatom: 
Kőkemény a feje. Csináljon, amit 
akar." Úgy is csináltam. Aba Novák 
épp azért kedvelt, mert ragaszkod
tam az elképzelésemhez.

— A székiek látták a képet?
— Látták, meg is bírálták. Azt 

mondták, hogy az ő zenekarukban 
nincs dudás és a farsangi táncban 
nem szoktak bort inni. Balogh Ed
gár írt is erről a találkozásról egy 
cikket a Kis Újságban.

— Említetted, hogy Aba Novák is 
segített egyik-másik képed értékesítésé
ben. Ezzel anyagilag egyenesbe kerül
tetek?

— Valamit javult a helyzetünk,

de gyökeresen csak később válto
zott meg. Voltak azért nekünk vi
dám  lakom áink  ebben az 
időszakban is. Hajnal János kitűnő
en főzött. Kora reggel bementünk a 
műterembe s rövid idő alatt olyan 
kitűnő krumplipaprikást készített 
jó sok hagymával, hogy megnyal
tuk a szánkat. Mire az úrilányok 
megjöttek, az a nehéz, terhes ételil
lat terjengett a műteremben is, amit 
a Szondy utcában mindennap érez
tem úgy három óra tájt, amikor az 
emberek jöttek haza a gyárból. Sza
ladtak le a lányok a titkárságra pa
naszt tenni. Nem lehet a műte
remben bent maradni, fulladnak 
meg. Rettenetes szag van, kibírha
tatlan hagymabűz. Együtt jöttek fel 
a főtitkárral, Ferenczy világhábo
rús századossal, akinek gyanúm 
szerint hivatali beosztása mellett 
valami más, nemhivatalos megbí
zatása is volt. "Mi ez? Urak, mi ez?" 
"Semmi, reggeliztünk."

— Hajnal is olyan kevés pénzből 
tengette az életét a főiskolán, mint te?

— Ő megtanulta Németország
ban a batikolást. Közönséges sárga
vásznat vett, k ifesz íte tte  és 
felrajzolt ceruzával egy kompozíci
ót, egy dekoratív figurális képet. 
Megvolt, már csomagolta is, követ
kezett egy másik vászon, másik 
rajz. Majd a harmadik. Akkor há
rom hétre eltűnt. Hol volt? Kecske
méten. Ott nagy fazakakban főzte, 
mosta a vásznakat. Mondok egy 
színskálát, egy színlehetőséget: vi
lágosbarna, fekete, egy szép türkiz
kék, vagy zö ld , esetleg  egy 
élénkvörös pötty valahol. Megcsi
nálta a világosbarna festéket, a rajz
nak azt a részét, amit világosbar
nára tervezett, szabadon hagyta, a 
többi részét lefedte viasszal. Be a 
fazékba, a szabadon hagyott rész 
világosbarna lett, a viasszal fedett 
részek színtelenek maradtak. Kö
vetkezhetett a többi szín. Mikor 
megjött Kecskemétről, kiterítette az 
olajos padlóra a gyönyörű batiko- 
kat, megmutatta őket. Csak azokról 
beszélek, amiket láttam: a rajzuk 
nagyon merész volt, színeik csodá
latosan szépek. A műgyűjtők, a 
gazdag gyárosok, kereskedők nagy 
pénzen vették meg, kapkodták el 
őket egymás elől. János Aba No- 
váknak is csinált egy óriási falikár
pitot. Mesterünk, akit egyre jobban 
kedveltünk, megszerzett valahon
nan egy románkori Szent Erzsébet 
szobrot, ha jól tudom, idegenből. 
Ehhez csinált János egy körülbelül 
tíz méter hosszú és három méter 
széles szalagot, amelyre ráírta a 
H alotti beszéd szövegét. Azért 
mondom: hallatlan tehetség volt ez 
a Hajnal János. Bár a batikolás tu
dományát Németországban sajátí
totta el, soha egy német nem tudott 
volna ilyent csinálni. Én nagyon 
nagyra becsültem őt, monumentá
lis vállalkozásaival nagyon jó ha
tással volt, ösztönzőleg hatott rám. 
És ő is becsült engem. Amikor eze
ket csinálta, én a lapos széki farsan
got feste ttem . N éhány éven 
keresztül egymás mellett dörzsö- 
lődtünk. Mutattam neked ugye azt

» » >  folytatás a 18. oldalon
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» » >  folytatás a 17. oldalról 
a karikatúrát, a amit rólam csinált?

— A kompozíció mellett, nyilván 
modell után is rajzoltatok, sót aligha 
nem az tette ki a műtermi munkátok 
legnagyobb részét...

— Modellszerzés az én felad
atom volt. Hétfő reggel az aulában 
gyűltek össze a modellek, a főisko
la alkalmazta őket a festő- és szob
rászosztályok számára. Mi ketten 
Hajnallal megegyeztünk: olyan 
m odellt választok, hogy a nagy 
műteremben nyugodtan dolgoz
hassunk, a lányok ne zavarjanak 
bennünket. Nézelődtem, forgolód
tam s kiválasztottam egy alacsony, 
rettentő széles nőszemélyt, igazi 
nagy tömböt Megnéztem élőiről, 
hátulról, na jöjjön csak fel szépen. 
Maga aktot fog állni... Nem, nem 
akar, ő nem jön. Pedig magasabb az 
órabér... De hát ő soha nem állt ak
tot, mindig a fejét rajzolták. Jöjjön 
csak fel, majd megbeszéljük... Kezd 
vetkőzni, ledobja a ruháját, hát mi 
is eltátottuk a szánkat Nem vol
tunk hozzászokva ilyen rendkívüli 
korpolenciához. Egy tömeg volt az 
egész nő... Hatalmas combok, ha
talmas tompor, rettentő nagy mel
lek. Szelíd feje volt, akár madonnát 
is lehetett volna pingálni róla... Be 
is állítottuk, megfelelő pózba... elég 
nyitott ülést ajánlottunk neki. Meg
jöttek a mindig későn érkező lá
nyok. Megdöbbentek, szinte földbe 
gyökerezett a lábuk, mikor látták, 
nogy ki és mi a heti modell. Megint 
rohantak a titkárságra. Minket csak 
a forma, a tömeg érdekel, de ők 
rajztanárnőnek készülnek, nekik 
nincs mit rajzolniok. Ismét feljött a 
főtitkár: "Urak, mi történik már 
m egint Mindig önöknél van vala
mi baj, valami bortrány!" "Mi tör
ténhet? Festünk, harmadévesek 
vagyunk." "Na de hát a többiek mit 
csináljanak?" "Fessenek ők is, vagy 
menjenek más műterembe." "Rend
ben van, kérem, majd megbeszél
jük a professzor úrral"... Ezzel 
elment. A lányok még imbolyogtak 
egy ideig, aztán leültek, rajzolgat- 
tak, pepecseltek... De azért szeret
tek közöttünk lenni, mindig volt 
valami, amit a könyvekből nem ol
vashattak.

A következő héten egy olyan 
sovány öregembert fogadtam fel, 
csak csont és bőr volt. Aszott vén
ember, de a nemiszerve, a férfiassá
ga rettentő méretű, ijesztő volt. 
Főként fejnek használták azelőtt. A 
főtitkár már fel sem jött, csak jelen
tette Aba Nováknak, hogy miket 
művelünk. Ő kedvesen megkér
dezte tőlünk: Atyák, akadt valami 
érdekesség? Vagy: hogy ízlett a 
krumplipaprikás?

(befejező rész következik)

Reflexió(cska) Terényi Ede 
"Beetles-Beatles" cím ű írására 
(párhuzamosan olvasandó a tárgyalt írással)
Vettem a bátorságot s tollat ragadtam  a fent- 

említett cikkel kapcsolatban (Helikon, 3/1997). 
Történt ugyanis, hogy az általam annyira ked
velt kis "zenei sarkot" olvastam s rengeteg dolog 
merült fel bennem, melyek ellentmondanak az 
ott leírtaknak. A d m  adott volt: ZENEI CSEVE
GÉSEK... — gondoltam, beszállnék én is egy írás 
erejéig ebbe a "csevegésbe" csevegni...

A téma a BEATLES együttes, a zenéje és a 
"mai muzsikák". A "beat-bogarak" (beetle-bo- 
gár) zenei tevékenységét elemezve tényleg sok
féle konklúzióra juthatunk, teljesen különböző 
szemszögből ’boncolgathatjuk", de legyen bár
mi is a végeredmény, a BEATLES szerepe a 20. 
század zenei (jobb szó híján) fejlődésében vitat
hatatlanul nagy és kézzelfogható. Ezt és sok más 
zenét is be lehet persze sorolni a "könnyűzene" 
lealacsonyító gyűjtőnév mögé... Pedig ha egy 
kicsit is belenézünk, nagy értékekre bukkanunk. 
— Szeretném itt leszögezni, hogy bár a rap és az 
"előregyártott" sablonzenék (zenék ezek egyál
talán?) sajnos a könnyűzenébe tartoznak (?), 
nem ezek védelmében állok itt ki. — Mielőtt 
m ég belevágnék a közepébe, szeretném tisztáz
ni a "rajongó" szót, hiszen ez műkedvelőt, m ű
élvezőt is jelent, s nem  célszerű ezzel definiálni 
azt az "őrjöngő" tömeget, amelyik buzgón köve
ti az együttest. Hiszen vannak komolyzene-ra
jongók is...

Hogy mi lett a BEATLES-ből? Illúzió, egy 
elkoptatott "zenei embléma"? Elmúlt divatú  haj
forma, esetleg legenda? "A történelem majd el
dönti" — hangzott Terényi tanár úr válasza. 
Dehát nem  döntötte m ég el a történelem? Eltelt 
27-30 év, és még m indig SOKAN(!) hallgatják (a 
fiatalok is, pedig ők NEM nosztalgiából nyúlnak 
Beatles-lemezek után — vajon nekik is a sikolto
zó őrületet jelenti? Nem hinném...) És mi lenne 
szebb bizonyítéka az ő "túlélésüknek", m int a 
70-es években induló form áöók fejlődési "roha
mának" elindulása, a Kísérletezés (ami nélkül 
kiürülne a ZENE rejtette csodavilág, minden 
egyszínűvé válna). M indez hol lenne a Beatles 
nélkül?

Példaként álljon itt pár együttes neve, me
lyek ismerete okot adott e sorok megírására s 
amelyek a Beatlest követve indultak, valahol a 
60-as évek végén, 70-es évek elején: JETHRU 
TULL, KING CRIMSON és a csodálatos YES. 
Ezek a zenekarok nem idegenül néznek a ko
molyzene rajongókra, az "O zenéikre", s annak 
ellenére, hogy az általuk játszott zene a prog
resszív zene, mégis kimutathatóak(ü!) a ko
molyzenei hatások...

Fúzió..., kapcsolat, vagy Terényi Ede szavai
val élve: "átjárók, titkos alagutak, ívelő hidak, 
szűk, kedves utcácskák", melyekben nem hisz, 
hát mégis itt vannak. íme az ékes bizonyítékai 
annak, hogy ez a két zene, a "könnyűzene" és a 
komolyzene NEM "különül el egymástól", még
hozzá "szigorúan".

Hogy alá is húzzam  fenti — esetleg "merész
nek" tűnő — állításomat, felsorolnám, hogy ko
molyzenei szakértők a YES együttes zenéjében 
milyen klasszikusok hatását m utatták ki: G. F. 
Händel, H. Wieniawski, J. Brahms, Bartók Bé
lái!), J. Sibelius, H. Willa-Lobos, F. Kreisler, 
Géczy Barnabás, Benjamin Britten (angol kom
ponista) és Igor Sztravinszkij. És ezek tények. A

YES a koncertjeit Sztravinszkij Tűzmadarával 
kezdi (tisztelgés a Mester előtt), ugyancsak itt 
találkoztam a "rajongás" ama érdekes epizódjá
val, amelyben Jon Anderson énekes két szám 
szünetében — nagy lelkesedve — Sztravinszkij 
Tavaszi áldozatának (Sacre d u  Printemps) nyi
tányát kezdte el énekelni — csak úgy  beterve- 
zetlen "rajongásában" — s a közönség, m inden 
visítás, vadulás és tömeghisztéria nélkül, csodá
lattal figyelte a gyönyörű dallamot. Feledhe
tetlen.

Megemlíteném m ég a Yes együttes szöveg
világát, am ellyel belopja rajongói leikébe a 
"MINDENNAPI EZOTERIÁT" a csodálatos PO
ZITÍV, LÉTEN túlm utató igaz érzelmeivel és (a 
szó "szent", "egyetlen", "egyedi" értelmében) 
személytelen kifejezésmódjával.

Ezek után "hirdetem", hogy igenis léteznek 
azok a "titkos alagutak", csak sajnos, m ég kevés 
fény esik rájuk.

Bár korom (18 év) nem jogosít fel nagy hord
erejű mondásokra, mégis — a saját példám ból 
kiindulva — (a YES zenéjén elindulva nyúltam  
Sztravinszkij, Bartók és Lutoslawskij felvételek 
és m űvek után) tapasztalom (a nemzetközi YES- 
klub tagjaként is) az örök zenék (komolyze- 
ne+progresszív zenék+jazz+ reneszansz=Egye- 
temes, igaz; ZENE) túlélését a fiatalságban, hi
szen egyre többen leszünk, akik önként, a "szép" 
éhségétől hajtva elindulunk az IGAZI, JÓ ZE
NÉK irányába. Az értékek nem halnak el, a gyö
kerek pedig szükségesek egy egészséges életet 
elindítani A "gyomokat" kiszárítja, eltünteti és 
elfelejti az idő.

A JÓ zenék tükrében mosolyognak a kíván
csi arcok, s aki meglátta m agát egy-egy JÓ zene 
(így nevezném az igazi, egyetemes értékű Ze
nét) tükrében, soha nem  fogja alább adni, kutat
ni fogja az értéket. Jó lenne ebben bízni. Bízni a 
többször is felemlegetett "kedves utacskákban", 
amelyek m ég csak most tűnnek szűknek, de 
idővel?... Döntse ezt el a történelem... Még mi 
vagyunk a kisebbség, s még m indig nyitott Te
rényi tanár úr kérdése: "Vajon m ikor hallja meg 
az emberiség nagyobbik fele a ZENE IGAZI 
LELKÉNEK HÍVOSZAVÁT?” A ddig is, míg sej- 
leni kezd, szeretettel ajánlom m indenkinek a 
progresszív zenéket (főleg a számomra oly ked
ves YES-t), hiszen mindenkihez egyformán — 
kellő nyitottság kell csak az újra — szólnak és a 
komolyzenéhez hasonló kompozíciók (építke
zési stílusuk, akkordvezetésük, hangulat-, érzel
mi-, ritmusváltozásuk) érettebbé emelik őket. 
M ondjunk IGEN-t az igazai zenékre! Érdemes!

BO GATI B O K O R  Á K O S
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X ó & e x —
Ismeretes, hogy a párizsi békekonferencián fond Brätianu, az 

akkori román kormányfő, inkább lemondott tisztségéről, de nem 
volt hajlandó aláírni a kisebbségi szerződést. Azt a szerződést, 
amelyik hivatott lett volna biztosítani a kisebbségek számára saját 
iskolák létesítését, anyanyelvűk használatát, vallásuk szabad 
gyakorlását. Ezen felül arra kötelezte a román államot, hogy 
azokban a helységekben, ahol a kisebbségek jelentős arányban 
élnek, maga gondoskodjon anyanyelvi oktatásukról. A szász és a 
székely közösségeknek pedig a vallási és tanügyi kérdésekben 
engedélyezte az önkormányzatot.

fond Brätianu rövidesen ismét kormányfő, s a párizsi kisebb
ségi szerződésben foglaltak végrehajtása az ő feladata lett volna. 
Miután a nagyhatalmak elismerték Románia területi követeléseit, 
a román állam meg is feledkezett a rá is kötelező törvény betartá
sáról.

A liberális kormányzat éppen saját történelmi tapasztalatára 
hagyatkozva nem akarta támogatni a kisebbségek Párizsban szer
zett jogait, hisz ha valahol, akkor Bukarestben tudták, hogy az 
1918 előtti román iskolák Erdélyben milyen erőteljesen szolgálták 
a román nemzeti tudat alakulását

A hatalomváltás teljesen felkészületlenül érte az erdélyi ma
gyarságot, s a magyar állam hivatalos szerveinek távozása után 
az egyházak ősi önkormányzata mögé vonult vissza a magyar 
közélet meghatározó része. Nehéz volt számukra még a gondolat 
is, hogy a kijelölt új határok között nemzeti kiterjedésük határai 
és a kijelölt terület határai már nem estek egybe.

Az ezeréves Magyarország államalkotó mivoltára jogosan 
hivatkozhat, míg szomszédai — akkor és még ma is — őshonos
ságukat bizonyítják. A győztes hatalmak az utóbbiak érveit hal
lották meg inkább, s a nemzetiségi elvet s a népek önrendelkezési 
jogát támogatták. Habár a wilsoni elvek alkalmazása Románia és 
Magyarország esetében nem volt a legmegalapozottabb, mert 
Erdélyben és a Partiumban, a 'Tiszáig" a 46,2% román mellett 
53,8% nemromán élt, mégis eszerint ítélkeztek.

Egészen bizonyos, hogy a Kárpátok külső felén élő 10.200.000 
román nem érthette meg az Erdélyben élő 2300.000 román és a 
többi erdélyi nemzet gondjait. Az erdélyi románok, akik évszáza
dokon át együtt éltek a magyarokkal és németekkel, értették is 
meg nem is, hogy ez a két másik együttélő nemzetrész miért nem 
hajlandó megfeledkezni saját történelméről, amely ehhez a terü
lethez köti sok száz éve.

Érthető az erdélyi magyarok és szászok magatartása. A ma
gyarság nem véletlenül küzdött mindenre elszántan a megmara
dásáért, hiszen az idegrendszerében, a tudatában ott élt az az 
Erdély, amelyik Magyarország három részre szakadása után 
(1541) újra bebizonyította államalkotó erejét, az országát vesztett 
magyarság itt Erdélyben tudott életrehívni egy külön berendezke
désű egységet, amely közigazgatásilag igen, de tudatilag soha nem 
szakadt el a nemzet egészétől.

A gazdasági élet súlypontja nem erdélyi, hanem anyaországi 
területeken volt, de ugyanúgy számos államférfia, tudósa, hadve
zére és egyháznagya partiumi vagy a régi Magyarország más 
részeiből származott. Még a fejedelmek nagy része is, a történelmi 
Erdélyen kívüli partiumi családok fiai voltak. Erdély tehát semmikép
pen nem egy önkényesen kiszakított táj vagy közigazgatási egy
ség életét élte, sem népi, sem gazdasági, sem politikai fejlő
désében, mert kezdettől fogva kiterjedt a régi magyar állam jelen
tős területeire és mindig nyitva állott minden magyar előtt.

1918 előtt az Erdélyben többséget alkotó románság Magyar- 
országon mindösszesen 16%-nyi kisebbséget jelentett Nemzeti 
létének biztosítását épp emiatt látta az önálló Erdélyben vagy 
Nagyromániában.

(...) Az 1868. XLIV. te., a nemzetiségi törvény kimondta a 
magyar nemzet egységét és oszthatatlanságát. Biztosította a nem 
magyarok részére is az anyanyelv széleskörű alkalmazását.

Minden állampolgár saját anyanyelvén nyújthatta be a köz
séghez, megyéhez vagy a kormányhoz beadványait s választ is 
anyanyelvén kapott. Az egyes települések megválaszthatták ügy
viteli nyelvüket s megkötés nélkül használhatták azt minden 
szinten. Saját egyházában, annak intézményeiben s az egyház 
vagy az állam által fenntartott nemzetiségi anyanyelvi oktatásban 
is.

BALOGH JÚLIA: A z  erdélyi hatalom váltás és a magyar 
közokta tás  1918-1928. (Püski, B udapest 1996.)
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ZENEI CSEVEGÉSEK 3.
✓

All a zene egyhelyben!?
Századunk végén hajlamosak 

vagyunk végelszámolásokat ké
szíteni. Mi is történt ebben a száz 
évben? Zenében aránylag köny- 
nyű az összegezés. A zene, meg
unva a rom antikát, rom antika- 
ellenességbe menekült. Ellenke
zőjét akarta annak, amit az előző 
század zenében proponált és sok 
esetben tüneményesen m eg is va
lósított. R om antikus érzelmes- 
ség, terjedelmesség, sőt ömlengés 
helyett m odem  tárgyilagosságot 
hirdetett meg a századelő; rövid
séget a művekben, kis együttesek 
szerepeltetését a m am ut zeneka
rok helyett. Koncentrálni! Ez volt 
a jelszó. Anton Webern életműve 
három mikrobarázdás lemezen el
fért. Wagner egyetlen operája alig 
fér el három lemezen. Csak ennyi 
a különbség. CSAK ENNYI?!

Sokkal több! A zene m ár nem 
"visz magával", nekünk, hallga
tóknak kell behatolnunk a zene 
titka iba . F elfedezőkké ke lle tt 
hogy váljunk. A szeneszerző hol 
segített, hol meg nem, ebben a 
b eh a to ló  fo ly am a tb an . N éha 
megmagyarázta, mit akar, néha 
m eg egyenesen elzárkózott m in
denféle felvilágosítás elől. A leg
többet "beszélő" kom ponisták a 
század m ásodik felének jellegze
tes képviselői. Divattá vált előa
dások tartása a m űvek felhang
zása előtt. Arom antika is elkezdte 
ezt a magyarázósdit, de műfajjá 
csak a 20. századi zeneszerzők 
em elték. így szü lete tt m eg az 
egyik világhírű karmester tiltako
zó m ondata is: "Ha a partitúra 
elején három oldalnál több a m a
gyarázó szöveg, kezembe sem ve
szem a művet." Ez a m agyará
zó-hullám — talán éppen az előb
bi megjegyzéssel egyidőben — 
kezdett alábbhagyni. Mára szinte 
teljesen eltűnt. Tegyük hozzá: há
la Istennek! Hiszen miféle az a 
zene, mely nem tudja önmagát 
HANGOKKAL MEGMAGYA
RÁZNI?

A BARBARO-STÍLUS műveit 
nem  k e lle tt  m a g y a rá z g a tn i. 
Azok, mint a Tavasz megszentelése 
is, magyarázat nélkül is kiváltot
ták a botrányt keletkezésük ide
jén, majd az osztatlan világlel
kesedést, ahogyan teltek az évti

zedek. Ez az ősi, elementáris erő
ket feltámasztó zene éppen moz
gáselem eivel, gesztikulálásával 
hatott. Elvégre a 20. század em be
re a m ozgás sebességének szédü
letes iram ú fejlődését érte m eg és 
fogadta gyönyörűséggel. M oz
gáséhségét a zene is csillapítani 
tudta. Nem véletlen, hogy ez a ze
nei stílus éppen a balettben, pan- 
tom im ban és m indenféle  m ás 
m ozgáskultúrát igénylő és meg
valósító műfajban lelt otthonra.

Századunk zenéjének harm a
dik nagy kalandja az elektronikus 
m egvalósítású hangzás, a leját
szókészülékektől a színuszhan- 
gig és a m odern  szám ítógép- 
ted in ikát alkalm azó kom poná
lásmódig. Éljen a számtani logika 
és a belőle sarjadó új zenelogika. 
A barbár rituálék sámánjából fo
kozatosan UFO-zenék mérnöké
vé vált a zeneszerző.

Közben m ég sok m inden tör
tént: hol visszam entünk az idő
ben a neostüusok hullámvonalán, 
hol előre szaladtunk az energiaze- 
nék jövőbeni birodalmába. A nagy 
keresgélések "forgalmi csom ó
pontjait" időnként csendes utcák- 
beli séták  vá lto tták  fel, röv id  
ideig. Volt néhány pillanat Carmi
na buranára, 111. Zongoraversenyre 
is.

K özben k e z d tü n k  rá jönn i, 
hogy az expresszionizmus és a 
belőle tartalmilag táplálkozó sze- 
riálizum us nagyonis egylénye- 
gűek. A m odem  zene éjkultusza is 
rom antikus eredetű. Áz energia
zene is ott vibrál m ár Wagner né
h á n y  m ű v é b e n , p é ld á u l  az 
egyetlen Esz-dúr akkord monu- 
mentalizálására épülő Rajna kin
cse Előjátékában. És... szörnyű 
volt a felfedezés: FOLYTATTUK, 
sőt ELMÉLYÍTETTÜK mindazt, 
amit a romantika felszínre hozott. 
M ost m ár örökre eggyé forrott a 
19-20. század zenéje. 2097-ben ez 
a megállapítás közhelynek szá
m ít majd.

Most itt állunk a jövő zenéjé
nek  idegborzongató , kellem es 
ígérete nélkül. Az avantgarde ki
m erítette tartalékait. A posztm o
dern izm us a sokféleségen sze
retne úrrá lenni. Tanácstalanság 
uralkodott el a zenén. Úgy tűnik, 
egyhelyben topogunk. Rémítő a 
sejtés: MÁR 200 éve egyhelyben 
topogunk? M indaz a nagyszerű
ség, változatosság, fejlődés, ami 
Bach nem zedéke u tán  elindult 
Mozarttól, Haydntól és nem ze
dékünktől, no m eg legfőképpen 
Beethoventől származtatva, 500 
év m úlva egyetlen kis M OZDU
LAT lesz a z  utókor tudatában?

TERÉNY I EDE
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A z évtizedek óta Franciaországban élő 

Victor Vasarely, a XX. század egyik legna
gyobb képzőművészeti újítója, aki 1906- 
b a n  V á sá rh e ly i G y ő z ő k én t s z ü le te tt  
Pécsett, 91 éves korában elhunyt.

Sigm ond István részesült az idén Soros- 
díjban, m elyet életművéért ítélték oda a 
prózaírónak.

A z  idei március tizenötödike körüli ün
nepi napokban számos románaiai magyar 
személyiség kapott kitüntetést Budapes
ten: Benkő Sam u Széchenyi-díjat, Király 
László József Attila-díjat, Szász János és 
Kántor Lajos Toll díjat kapott. Gáli Ernő 
Szabadsajtó-díjat vett át a Pilvaxban.

K ereken 50 éves a Tiszatáj; az idei 3. 
ünnepi és visszapillantó szám az elmúlt 
évtizedek (tiszatájas) körképét mutatja fel.

M árcius 21-22-23-án Kolozsváron tar
to tták  az Aranka György Nyelvművelő 
Verseny II. országos döntőjét, melynek zsű
rijében számos személyiség foglalt helyet 
M agyarországról is; a rendezvény fővéd
nöke Csiha Kálmán reform átus püspök 
volt. A díjkiosztó ünnepség színhelye Szék 
község, Aranka György szülőhelye.

A  M agyar Napló márciusi számában 
részletesen foglalkoznak a M agyar írószö
vetség székháza körül kialakuló drámai 
helyzettel. "Amiről szó van, az az — nyilat
kozta Pomogáts Béla —, hogy beilleszthe
tő -e  az  író sz ö v e tsé g  lé tez é se  a 
kormánypolitika vagy az ennek hátterében 
mozgó cssoportok és akciók tervei, törek
vései közé".

A  Kortárs és a Hitel 3. száma többek 
közt Király László és Lászlóffy Aladár vers
ciklusait közli.

Tam ási Áron (1898-1966) szülőfaluja, a 
helybeli Tamási Áron Művelődési Egyesü
let és a Polgármesteri Hivatal két kezdemé
nyezéssel óhajtja emlékezetessé tenni a 
centenáriumi évet: pályázatot hirdet az író 
mellszobrának elkészítésére, melyre a je
lentkezési határidő április 30. a megadott 
óm en: 4168 Lupen — Farkaslaka 566. ház
számon, a polgármesteri hivatalban várják 
a jelentkezést; a másik pályázat "általános 
iskolások és felnőttek számára" két témát 
jelöl meg: — 100 éve él Tamási Áron — vala
mint: — Találkozásom Tamási Áronnal; az 
iskolások és felnőttek pályaműveinek díja
zása külön történik, határidő: augusztus 
30.

A z  Ausztriai M agyar Lelkigondozó 
Szolgálat meghívására Bécsben 850 néző 
előtt adta elő Sík Sándor István király című 
színm űvét a marosvásárhelyi színház.

A  Látó Irodalmi Színpddán február 22-én 
átadták a folyóirat nívódíjait. Díjazottak:

György Attila, Lászlóffy Csaba, Veress Dá
niel és Visky András. L audádót m ondott 
Kovács András Ferenc, Láng Zsolt és Vida 
Gábor.

A  Látó márciusi számában verset ol
vashatunk Domokos Johannától, Bárdos B. 
Arthurtól, Major-Zala Lajostól és Páll La
jostól. John Keats Jánosházy György fordí
totta Nagy Ottó című tragédiája mellett 
tanulmányt, prózai írást jegyez Jánosházy 
György (Shakespeare nyomában), Lászlóffy 
Csaba (Vékony szerencsét játszik az idő), Papp 
Sándor Zsigmond (Bohócok 35 milliméteren), 
Szakács István Péter (A belga utazó) és Kiss 
Zsuzsánna (A magyar Lear király szöveg- és 
színpadtörténete). A  Művészvilágban Zudor 
Imola Alter-natíve 4. 1996. című írása. A 
Szemle szerzői: Demény Péter, Vida Gábor, 
Palkó Mária, Balázs Imre József és M arkó 
Enikő. A szám képzőm űvésze Takács Gá
bor.

A z  ötvenéves Tiszatáj 3. számában ver
set közöl egyebek mellett Kovács A ndrás 
Ferenc, Lászlóffy Aladár és Sántha Attila. A 
számban olvasható továbbá Kántor Lajos 
Mai kilátó cím ű írása.

A  Jelenkor m árdusi számában verset 
közöl többek között Visky András, Tompa 
Gábor és Jánk Károly.

Pussi János festőművész emlékkiállítá
sára került sor m árdus 19-én a kolozsvári 
Gy. Szabó Béla Galéria termeiben.

_  . m i  I

A  kereszt előtt
Berde Mária verséből idézünk a vízszintes

I. , függőleges 24. számú sorban.
VÍZSZINTES: 2. Az idézet első sora (zárt 

betűk: U, H, Á, Z, A). 15. Szomorú fegy
verletétel. 16. Illeték. 17. Megjelentet. 18. 
Női név. 19. ...Murej Marosvásárhelyi 
Kombinát. 21. Vonatkozó névmás. 23. El
álló egynemű hangzói. 24. Gyümölcs. 25. 
Rátör. 28. Mátka. 30. Kicsinyítő képző. 31. 
Spanyol és vatikáni kocsik betűjele. 33. 
Páll Lajos szülőfaluja. 34. Farkas. 36. Bon
ni. 39. Lantán. 40. Tanonc. 41. Lyuk a jégen, 
névelővel. 43. Kötőszó. 45. Korhol. 46. A 
Tétova óda költőjének névbetűi. 47. Pam- 
lag. 50. Tor. 52. Toldalék, a -val párja. 53. 
Női név. 54. Ügyosztály. 57. ...Géza, az 
Operakézikönyv 1967-es kiadásának szer
zője. 58. ... culpa. 60. Gyulladás. 61. Ka
rambol. 63. Úgynevezett. 64. Akta. 66. 
Oxigén és fluor vegyjele. 68. ... György, 
híres riportkönyvek írója. 69. Nagy félszi
get. 71. Tova. 73. Mohamedán Isten. 75. 
Ámító,Rászedő. 77. Balti főváros. 80. For
dítva, völgy Csíkban. 81. A Nagy... Korda 
István regénye. 82. Horony. 84. Mezőgaz
dasági eszköz. 86. A hét vezér egyike. 87.
J. F. O. 89. A Román Hírszerző Szolgálat 
névbetűi. 91. Szirti madár. 92. Két szó: 
arcszín — brassói kocsijel. 94. Dieter... Az 
Egy ifjúság regénye c. mű szerzője. 96. 
Időhatározó szó. 98. Konyhakerti növény.

FÜGGŐLEGES: 1. Lehár-operett. 2.

Ókori birodalmi főváros. 3. A történetírás 
múzsája. 4. Ollós állat. 5. ...-ének, XD. szá
zadi orosz lírai-elbeszélő hősköltemény. 6. 
Vegyi anyag. 7. Hallgatás-díjat követel. 8. 
Tanuló-pakolás. 9. Simon Andrea. 10 
Helyhatározó szó. 11. Férfi szereplő az 
Énekes madárban. 12. Indíték. 13. Orosz 
tehergépkocsi márka. 14.... Máté, a Dober- 
dó szerzője. 20. Yoko..., John Lennon özve
gye. 22. Gyúny. 26. Dákó darab. 27. 
Trinitrotoluol. 29. Maros-menti város. 32 
... királynője, Jókai Mór műve. 35. Édes 
egynemű hangzói. 37.... Callas, híres ope
raénekesnő keresztneve. 38. Helytelen út. 
40. Lekvár. 42 Ló-betegség. 44. ... Gyula, 
A sátán labdái című regényfolyam írója. 
45. Anyagot méretre kivág. 46. Távol-, 
messze-. 48. Martin ... Jack London regé
nye. 49. Korlátoz. 51. Közlekedési felület. 
52 Hord (ruhát pl.) 55. Eltörött vonó. 56. 
Labirintus kezdete. 57. Női név. 59. Az ég 
istene az ókori görög mitológiában. 62. 
Héber női név. 64. Fővárosa Teherán. 65. 
Latin elöljáró, -ból, -bői, -tói, -tői. 67. Ko
csira felhelyezz! 69. Asztádum. 70. Főze
lék. 72 Lítium, ozmium és arany vegyjele. 
74. Katolikus francia világi pap dme, név
elővel. 76. Körülölel. 78. ... Angeles. 79. 
Azonos mássalhangzók. 83. Királyi szék. 
85. Ilyen örökség is van. 86. Felmárt! 88. 
Olyan. 90. Ezen a helyen. 93. Ók, franciául.
95. Lörincz Péter. 97. Latin kétjegyű ma
gánhangzó. 99. Metania... Molter Károly 
regénye.

K. KOVÁCS A N D R Á S

A HELIKON 6. számában közölt, Nem tudom  című 
rejtvény megfejtése: Szeszélyed nyűgöz?... Könnyed szelle
med?.../ E vívódásom mind kegyetlenebb!
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