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Dramatikus zenei nyitány. Pontnyi mikroformájából 
ismét háromszor duzzad közelképpé a szignó: 
BSZGY... BSZGY... BSZGY... Végül a második 
részalcíme: AVAGY A REÁLISTÓL AZ ESSZEN-
CIÁLISIG. 

 
Munkafotó az utolsó évekb ő l: B. SZ. GY. rajzolás 
közben. 

SZÍNÉSZ. A művészpálya ön-sommája 1962-ben, 
pár hónappal a hirtelen vég el őtt: 

SZÍNÉSZ. „Festő  vagyok, talán elsősorban festő; 
központi, döntő  élményeim megfogalmazását csak 
a festészet nyelvén tudom kifejezni." 

3. 
49 Átúszás: két fiatalkori (1935) munkafotó. 

... S így tudta már tizenéves korában is leginkább, 
noha elbeszéléseket —szociális témájúakat — szin-
tén korán kezdett í rni _ _ _ 



 

Szabadkai fénykép 1938-ból: B. Sz. GY. a Városhá-
za előtt. 

 
Átúszás: az 1938-as Proletár közelképben. 

 
Kiállítás-katalógusaink halmaza madártávlatból. 

 
Az ekrán egy pillanatra üres, csak a mtnortzáló tévhit 
visszhangzik; ennek elhalása után mindennem ű  
akusztikai kíséret nélkül, némán sorjáznak - függ ő -
legesen lefelé haladva - a közös tárlatok katalógu-
sai: Újvidék 1943; III. izložba savremenih vojvo-
danskih likovnih umetnika, 1949; Izložba likovnih 
umetnika iz Banata, 1954; III izložba likovnih umetni= 
ka iz Zrenjanina, 1955; A becsei Képtár állandó 
kiállítása, 1956; Vojvo đanska grupa, Sombor 1956; 
Ács-B. SZ. Gy., 1956; Likovni umetnici Vojvodine, 
Beograd 1963. 

 
A 7. képsorhoz hasonló vizuális cáfolat, függ ő lege-
sen felfelé sorjázva: „Motivi iz Sente", Zentai M ű -
vésztelep 1953; Izložba II slikarske kolonije Ba čke 
Topole, 1954; I izložba Sltkarske kolonije Zrenjanin, 
1956; V jubilarna izložba Slikarske kolonije u Senti, 
1956; A Topolyai M űvésztelep IV. kiállítása, 1956; 
A Bácstopolyai M űvésztelep festő itő l vásárolt képek 
bemutatója, 1959; V izložba Umetničke kolonije 
Zrenjanina, 1960; 9 godina Slikarske kolonije u Sen-
ti, 1960; 11 godina Slikarske kolonije Senta, 1962; 
Sedma izložba Umetni čke kolonije Zrenjanin, 1962; 
Deset godina umetni čkih kotonija u Vojvodini, Senta-
Novi Sad, 1962. 

 
Váltást elő legező  zörej-futam. Négy m űvésztelepi 
fénykép (B. SZ. GY. Sáfránnyal, Konjovi ćtyal, 
Áccsal stb.) átúsztató felvonultatása, majd az egyik-
a B. Szabót előtérben megörökít ő  - „visszajátszása" 
és leállítása. 

 
Dramatikus zenei ellenpont s a Golniki önarckép 
heváaódása. 

II. SZÍNÉSZ. „Petrograd, 1938. november 12. -
Kedves Tibor! Még egy hírről kell beszámolnom, ez 
pedig a szuboticai képzőművészeti kiállítás, ame-
lyen (...) én is jelentkeztem (...)Összesen tizenhét 
kiállító volt (...) heten m űvésznövendékek (...) tíz 
őstehetség (...) olyan m űvészekkel, mint Hangya. 
Ács, Erdey, Boschán, Szilágyi és a többiek... " 

A rendezőbizottság katalógust adott ki, a fed ő -
lapon egy tollrajzom jelent meg (...), mely egy 
korcs, nyitott ingmellű, beesett szemű  proletárt 
ábrázl (...) A kiállítás egyébként (...) fordulópon-
tot jelent a jugoszláviai magyar képz őművészet tör-
ténetében. Még sokat fogsz róla hallani." 

SZÍNÉSZ. Tizenhat éves korától - az autodidakta 
festők újvidéki tárlatán való részvételét ő l - B. Szabó 
György mindvégig tevékenyen van jelen Vajdaság 
képzőművészeti életében. Az életm űvet lekicsinylő  
tévhitek ellenére is! 

IV. SZÍNÉSZNŐ  (visszhangosítva). Ritkán vett részt 
a tartomány muvészeinek tárlatain... ritkán vett 
részt... ritkan vett részt... 

... A m űvésztelepeknek ritka vendége ... ritka ven-
dége... ritka vendége... 

SZÍNÉSZ. „Écska, 1956 augusztusában. - Mű-
vésztelepek Vajdaságban? Igen, érzem, egy kor-
szerű  művészetszemlélet itt születik. Forr, erjed 
minden, emberben és alkotásokban. A valóság ost-
roma sohasem volt izgalmasabb. Művésztelep? -
Több: mozgalom! A jövő  egy lépést tett felénk. 
Újabb lépésre kényszerítjük!" 

I. SZÍNÉSZ. 1958-1959: a két súlyos golniki év. 
A m űvészetszemlélet dramatikus evolúciója... 50 



 
Szövegh ű  felvételek a golniki erd őkbő l. A képsor 
egységei zenei futamokkal tagolva. 

 
Váltást jelző  zörej. A Forum-album munkafotójának 
bevágódása. 

 
Az 1958-as Erdei növényzet, Tuskó és Gyökerek 
lassú váltása. 

 
Az 1958-as fekete sorozat három kompozíciójának 
átúsztató felvonultatása. 

 
Az 1938-as közös kiállítás katalógusának fed ő lapja 
(Proletár) átúszik az utolsó önálló tárlat katalógusá-
ba: „Hungaria 61. 18 crteža. Novi Sad  1961".  

15/a 
Portrék felvonultatása id ő rendi sorrendben, felirato 
zással: Férfiarckép, 1934; Leány arcképe, 1938; 
Munkás, 1954; Vázlat, 1955; Kosárfonó, 1956; Majd: 
gyors, visszafelé történő  átúsztatása e portré-sor-
nak, feliratozás nélkül. 

15/b 
Ugyanolyan megoldással, mint a 15/a-ban: Önarc-
kép 1946-48; Onarckép 1954; Golniki önarckép 
1959. 

15/c 
Változatlan technikával: M. Tuturov: Izbeglice, 1943; 
Herceg János: Vas Ferkó, a vitéz kovács, 1953; 
Majtényi Mihály: Bige Jóska házassága, 1955; 
Oskar Davi čo: A költemény, 1962. 

15/d 
Változatlan technikával: Fatanulmány, 1937; Fák, 
1958; Lombos fa, 1959. 

15/e 
51 	Változatlan technikával: Hasított fa, 1937; Korhadt 

II. SZÍNÉSZ. „Fél évig jártam az erdőt, a fák élete ér-
dekelt, a szerves formák és vonalak játéka és össz-
hangja — s felfedeztem a pusztulás nyomasztó 
élményét: a szerves anyag bomlását, a szépség 
halálát (...) tüskés, véget nem érő  bokorindák (... ) 
vízgyűjtők kavicsos sara (...) utat elálló gyöke-
rek (...) váratlanul felegyenesed ő , fekete, érdes (...) 
fatörzsek, szúrós ujjú apró bogáncsok társasá-
ga (...) a dolog visszája mindenütt, amerre csak for-
dultam, káosz bennem és körülöttem..." 

éjszakai beszélgetések a halállal, így neveztem 
el akkor magamban a minden este megismétlődő  
virrasztást éjfélig, tollal, tussal és fehér rajzlapokkal 
felszerelve..." 

s akkor rádöbbentem, hogy én az erd őnek csak 
a felsz í nét láttam, a vonalakat és formákat, s most rá 
kell döbbennem, hogy a vonalaknak, formáknak 
anyaguk van és súlyuk és térfogatuk." 

Már túl voltam ennek a folyamatnak vázlatos 
rögzítésén, túl a részletek megfigyelésén, és már 
nagyon távol attól, hogy ezt az élményt csak küls ő-
ségeiben ragadjam meg, felületesen; az anyag ér-
dekelt, a fa anyaga, a matéria, amelynek a belső  
törvényei szabják meg a nemes formák és vonalak 
játékát és összhangját, és végső  fokon: a szépség 
halálát. " 

І . SZÍNÉSZ. A jugoszláviai magyar képz őm űvészet 
történetében csakugyan fordulópontotjelent ő , 1938-
as tárlattól az életében megrendezett utolsó önálló 
kiállításáig: egyetlen folyamatos fejl ődési ív, töretlen 
és logikus belső  evolúciója a monolit életm űnek... 
(Befejezetlen mondat! A 15/f-ig: folyamatos fel-
sorolás!) 

...portréfestészetben .. . 

... az önarckép m ű fajában .. . 

...a m űvészi szövegrajzban... 

...a fa- és erd őstúdiumokban... 

... az anyag-elemzésekben ... 



fa, 1958; 3 kompozíció, fekete sorozat, 1958; Ka-
vics-tanulmányok (1-2.), 1962. 

15/f 
Változatlan technikával: 7 kompozíció, fekete soro-
zat, 1958; Kompozíció, tus, toll (40x57,5 cm), 1959; 
3 kompozíció, fekete-arany sorozat, 1959; 
1 kompozíció, fehér sorozat; 1959; 9 kompozíció, 
szűrke sorozat, 1959-60; Kompozíció, tus, toll 
(78x58 cm), 1960-63. 

16.  
A Férfiarckép 1934 és a Kosárfonó 1956 két-há-
romszori, „villódzó" váltása: a megtett alkotói út két 
végpontjának kontrasztos szemléltetése, feliratozás 
nélkül. 

16/a 
Fenti megoldással: Önarckép 1946-48 és Go/niki 
önarckép. 

16/b 
Változatlan technikával: Tuturov- és Davičo-szöveg-
rajz. 

16/c 
Változatlan technikával: Fatanulmány 1937 és Lom-
bos fa 1959. 

16/d 
Változatlan technikával: Hasított fa 1937 és az egyik 
Kavicstanulmány. 

16/e 
A 15/f hat kompozíciójának átúsztatása. 

17. 
A Golniki önarckép bevágódása — „fejtet ő re állít-
va"... 

18. 
A kamera B. SZ. GY. fél szobányi, padlón megren-
dezett szövegrajz -kiállításához közelít, egyidej ű leg 
vertikálisan és horizontálisan. 

18/a 
A kamera a padlón fedetlenül hagyott „keskeny rés" 
fölött halad elő re s közben meg-megáll egy-egy 
nagyobb portrérajz fölött. 

... meg az „elementáris rajz", az ábrázolóm űvésze-
ten radikálisan túllépő  vonalm űvészet, illetve, a tisz-
ta grafika felé tartó kompozíciók alakításában —
egyaránt. 

... Vagyis, hogy összegezzük az alkotói evolúció 
legszembeötl őbb jegyeit: a naturálistól a tipikusig... 
(Ismét befejezetlen mondat: felsorolás a 16/e-ig!) 

... a realista önkifejezéstől a jelképesig... 

... a részletező  szövegrajztól a tiszta vonalakra 
redukáltig.. . 

... a .jelenség konkrétumától a formai elvonatkozta-
tásig .. . 

... az anyag felszínének „ meglesésétő l" a konfigu-
ráció változatainak és a faktúra alatti szerkezetnek 
a problémájáig... 

... a harmóniától a diszharmóniáig és tovább: a disz-
harmónia harmóniaј aig ... Vagyis: a szintézis fel-
bontásán át az újabb rendteremtésig ... Illetve, némi 
leegyszerűsítéssel s az egész képz őművészi élet-
mű re vonatkoztatva: a reálistól az esszenciálisig... 
Sercegő  tollával egyre mélyebbre hatolva, egyre 
vastagabb rétegeket fejtve le a való világ valótlan-
ságáról .. . 

IV. SZÍNÉSZNŐ . (torzított — torzított, s nem vissz-
hangosított — akusztikával). Vajon képz őm űvész volt 
tehát? — Aszó igazi értelmében nem... Vajon illuszt-
rátor volt csupán? —Semmiképpen sem volt csupán 
illusztrátor... 1958-ig egy volt a sok közül: kevésbé 
festő , inkább rajzoló, kiváló illusztrátor... 

SZÍNÉSZ. Csakugyan? „Egy volt a sok közül?" 
„Kiváló illusztrátor?" — És nem a szövegrajz zseniá-
lis m űvésze, aki több ezer portréjával egy összeté-
veszthetetlenül eredeti vajdasági arcképcsarnokot 
teremtett? 
Tartósan megállót a Térben és Időben... 

SZÍNÉSZ. „Évek: rajzok a padlón. Száz, ezer, sok 
ezer rajz, keskeny rés már a padló, fél/ábbal tánco-
lom körül a rajzokat és az időt: (...) buktatók, kudar-
cok, kísérletek, eredmények körülöttem..." 52 



53 

 
A Golniki önarckép —ismét „fejtető re állítva" . . 

 
A Golniki önarckép visszabillen eredeti helyzetébe. 

 
A kritikus első  mondata „él őben", majd szöveghez 
tapadó, analitikus képi kíséret. Tehát: „horgolásos 
technikájú" nagyméret ű  kompozíciók, a Hungária-
sorozat darabjai a plasztikusság, zárt forma és 
anyagszerűség példáival, valamint szövegrajzok 
a „vastag és vékony vonalak játékával" meg „a feke-
te felület és a vonal kontrasztjának" kiemelésével. 

IV. SZÍNÉSZNŐ  (torzít ottakusztikával). Kétségtele-
nül igen érdekes személyiség, de sokoldalúsága 
miatt nem eléggé hatásos mint alkotó... Több tucat 
nagyméretű  rajz életének utolsó éveib ő l, egy halom 
vázlat, illusztráció és följegyzés — olyan képz őm űvé-
szeti hagyaték, amely figyelmet érdemel m űvészeti 
szempontból is... 

I. SZÍNÉSZ. Érdekes személyiség, „kétségtelenül"? 
„Figyelmet érdemel", csakugyan? —Beszéljenek hát 
értékeirő l — az értő i... 

SZIVERI JÁNOS. Nem is oly régen, amikor B. Szabó 
reneszánsz szellemisége, lelkülete került szóba, 
képzőművészeti megnyilatkozása éppen hogy csak 
megemlítést nyerhetett irodalomszervez ő i, irodalom-
kritikai, pedagógiai munkássága mellett, noha egy 
kései, 1962-ben a Dolgozóknak adott interjújában 
előtérbe helyezi festő i, képzőművészi mivoltát. B. 
Szabó György aHungária-sorozattal, illetve az azt 
közvetlenül megel őző  és követő , a horgolásra emlé-
keztető  technikával készített nagyméret ű  rajzlapjai-
val biztosította maradandóan a helyét a vajdasági 
képzőművészetben. Az említett munkák nagy több-
sége, sajnos, nehezen hozzáférhető , így kritikánk-
nak és közvéleményünknek nemigen volt lehetősége 
meggyőződni a m űvész határainkat is túllép ő  jelen- 
tőségérő l. „ A diszharmónia harmóniája": a legutolsó 
korszak terminus technikusa magától B. Szabótól 
ered, és a legpontosabban tudja kifejezni azokat 
a törekvéseket, melyeket a korábbi nagyméret ű  
alkotások is tükröznek. A természet bizonyos ele-
meinek pusztulására, dekomponáltságára, egyenet-
lenségére gondolunk, melyeknek szigorú megszer-
kesztését nyújtja m űvein. Az ő  esetében a tudatosság 
említése mindenképpen m űkritikai fogalommá min ő -
sül át, hiszen az alkotások megkonstruálásánál 
jelentkező  elmélyült, meditatív szellemiséget sugár-
zó vonások mellett komoly m űvészetelméleti / kriti-
kai tevékenységével is alátámasztja állításunkat. 
„A diszharmónia harmóniáját" az absztrakt irány-
zatok körébe tartozó, ezen belül is az organikus 
absztrakció kísérleti m űvészeti kutatásai sorában 
kell elhelyeznünk. Ezen utóbbiak szerkesztése több-
nyire lebegési szerkesztés ű , míg a figurális rajzok 
úgy hatnak, mintha a kép a papíron túl is folytatódna. 
Ábrázolásuk is sík, ellentétben a későbbi absztrakt 
korszak m űveinek nagy hányadával, ahol a plasz-
tikusság megjelenítése acél, a tiszta optikai jelen-
ség és a plasztikus értékek kidomborítása, jobbára 
zárt formákban gondolkodva. A zárt formák kérdésé-
rő l Heinrich Wölflin a következ őképpen ír: „Zárt for-
mán olyan ábrázolást értünk, amely többé-kevésbé 
tektonikus eszközökkel önmagában teljes, körülha-
tárolt jelenséggé alakítja a képet. S ennek minden 
részlete önmagára utal." A plasztikusságon belül 
B. Szabó az anyagszer űség érzékeltetését fontos 
momentumként kezeli. „Utálom a ceruzát, az előraj-
zolást, a törlést, csak a toll érdekel; határozottságát, 
élességét, keménységét becsülöm. A tus feketesé-
gét, a papír fehér, meleg ragyogását. A vonalat" —
írja egy helyütt a m űvész. Mi is ugyanezt olvashatjuk 
ki rajzaiból, illusztrációiból, ahol stílusa lineáris, és 
a precízen részletező  körvonalakkal való ábrázolás 
dominál, a vastag és vékony vonalak játéka, ámbár 
a fekete felület és a vonal kontrasztja által létrejöv ő  
művészi hatás megjelenítését ő l sem idegenkedik. 



'Fenyvesi Ottó szövegét e számunk plakátján közöljük 54 

22. 
A kritikus első  két mondata „él őben", majd: a be-
vezető  szöveghez simuló részletek B. Sz. Gy. utolsó 
korszakának kompozícióiból, ezt követ ően pedig 
a 9. kompozíció (szürke sorozat) totálban és elemei-
re bontva, illetve a kritikus két elemz ő  ábrájára is 

. „rávetítve". 

FENYVESI OTTÓ* B. Szabó György nagy tusraj-
zain, a fehéren-feketén erezett alakzatokon a mo-
dern m űvészet, az absztrakt m űvészet homályossá-
ga mint fontos strukturáló elem jelenik meg. Ugyan-
is egyértelm űvé és nyilvánvalóvá vált az a tézis, 
hogy a világról, a létezésrő l homályosan is lehet 
szólni, nemcsak világósan... Mégpedig azért, mert 
az emberi sors, a világ és a létezés is homályos... 
Így válik igazolttá és mérhet ővé B. Szabó vonalhá-
lózatának transzcendens törekvése a fehérnek be-
töltött közegében, ahol a maga árnyalt, feketén-
testesülő  létezésével teszi jelenvalóvá az emberi 
szem számára egyébként mer őben absztrakt végte-
lent. A szürke sorozat 9. kompozícióján elementá-
risan ragadja magával a képzeletet az öt szerkezeti 
egységre bontható vonalrengeteg. Az els ő  és a leg-
nagyobb teret elfoglaló szerkezeti egység a kép alsó 
részén elhelyezked ő  szürke vonaltömeg. Erre épül 
és erre kötődik közvetlenül a kép többi eleme. Máso-
dik szerkezeti egységnekjelöljük ki a központi felület 
fekete vonalmezőjét, harmadiknak a baloldali nyúl-
ványt, negyediknek a szürke, beékel ődő  részt, és 
ötödiknek a legsötétebbeken kívül igen jelent ős ne-
gatív felületek maradnak szabadon. Hangsúlyos 
szerep jut ennek a képmez ő  belső  terrénumát fel-
szaggató fehér üregrendszernek is. A legtöbb nega-
tív felület a második vonal-erezeten fordul el ő , nem 
véletlenül, hisz ennek központi funkciója van az ele-
mek között. B. Szabó 9. kompozícióján a fekete, 
a szürke és a fehér felületek egy szabályos váltako-
záson alapuló képrendszer részeivé válnak, és az 
ütemesség, a tájolás érzetét keltik. Hangsúlyos 
ütemrészek a fekete tömbök, átmenetiek a szürkék, 
és hangsúlytalanok a fehérek. Az oldottan szerteá-
gazó, fokozatosan növekv ő  és terjeszked ő  B. Sza-
bó-i erezetek egyrészt a tér közvetlenebb megisme-
réséhez, másrészt a fehér végtelen természetes be-
lélegzéséhez vezetnek... A végtelen dimenziói felé 
növekvő  formarend egyik legoldottabb és legerőtel-
jesebb térképe a szürke sorozat 9. kompozíciója. 



23. 
Az elemző  első  mondatai szintén „él őben", majd 
szövegkíséretként három vizuális góc: 1. a negyve- 
nes évek rajzaiból a szövegben említett stílusréte- 

55 gek felvillantása („vonalkázás"; „vékony és vastag 

TOLNAI OTTÓ. A B. Szabó György-i grafika, a rajz 
genézisét, mibenlétét is kutatjuk egyben, ha illuszt-
rációiról, korčulai rajzairól beszélünk. — A negyvenes 
években Van Gogh rajzai hatnak rá, az úgynevezett 
vonalkázás, az őrült morzé... Majd Derkovits, aki- 



A műsorvezető  és a résztvevők — Utasi Csaba, 
Végel László, dr. Szeli István, dr. Bori Imre, dr. Mati-
jevics Lajos, dr. Čedomir Popov, dr. Pap József, Fe-
hér Kálmán, Sziveri János, Fenyvesi Ottó és Tolnai 
Ottó — kommentárait, nyilatkozatait és műalkotás-
elemzéseit a műsorban elhangzott formájukban és 
terjedelmükben, magnetogram alapján közöljük; 
egyedül a töltelékszavak, szóismétlések, nyelvbot-
lások és más beszédtechnikai zavarok kiiktatására 
került sor. 

vonalak kígyózása"; „leheletfinommá vékonyult" 
illetve „dróttá, hurokká feszült" vonalak), 2. meg-
nyújtott figurák az ötvenes évek szövegrajzaiból. 
3. szövegrajz Majtényi Mihály novellájához — totál-
ban és analitikusan. 

24. 
A Golniki önarckép félközelben, a vezérmotívum-
ként szereplő  zenei futammal.* 

* A portréfilmet az Újvidéki Televízió 1980. novem-
ber 14-én és 25-én sugározta. Szerkeszt ő  Fehér 
Teréz, rendező  Németh Árpád, rendezőasszisztens 
Fenyvesi Ottó, vágó Németh Margit, m űsorvezető  
Bosnyák István. Közrem űködtek: Bicskei István, 
Földi László, Léphaft Pál, Czifra Erika, Ljiljana 
Radović , Kelemen Etelka, Tallósi Zsuzsa és Kovács 
Katalin. 

nél akár Laokoon kígyói, úgy hullámzanak a vékony 
és vastag vonalak. A következ ő  művész, akit eddig, 
tudtommal, még senki sem említett vele kapcsolat-
ban, pedig bevezetése a legtanulságosabb lenne: 
Szalai Lajos. Az egyik legnagyobb magyar rajzoló. 
B. Szabó sosem tesz említést róla. Az ő  esetében 
nem is hatásról kellene beszélni, inkább egy nagyon 
különös párhuzamos jelenségrő l: a vonal tudatoso-
dik a végtelenben; hol leheletfinommá vékonyul, 
mint Picassónál és Matisse-nél, hol dróttá, hurokká 
feszül, a nagy szociális rajzolókra— Brueghel, Grosz, 
Hegeduší ć  —emlékeztetően. — Az ötvenes években 
B. Szabó tiszta, nagyon tiszta eszközökkel, szociális 
érzékkel formálja az új embert, aki őnála nem, vagy 
csak részben a szocrealizmus új embere... Frissen 
húrozott hangszerek ezek a figurák, megnyúlnak, 
egyszerre nyúlnak meg egymás és valami transz-
cendens felé. Akár Greco és Modigliani alakjai. 
Tényleg, valami friss illat csap meg bennünket ak-
kortájt Herceg, Majtényi, Petkovics, Major, Németh 
István Híd-beli novelláiból, Dolgozók-beli riportjai-
ból, amelyeket B. Szabó, akárcsak Sáfrány, oly lel-
kesen illusztrál, oly határozottan és zseniálisan 
értelmez. Abban a pillanatban, amikor valami bizo-
nyoshoz ér, amikor véglegessé vastagodik a vonal, 
megborzadunk. Szép példa erre az az általam leg-
jobbnak tartott szövegrajz, amelyet Majtényi Sziget 
című  novellájához készített. (Még a gimnáziumból 
őrzöm e Híd-számot.) El őször mondja azt: halál. 
A szigetnyi folt itt, ezzel a kis vitorlással, már ponto-
san az a lyuk, amely azon az ismert önarcképen tá-
tong: a halált el őször megérz ő  ember melankóliája. 
A vonal itt már akár a tengerészek zsinegei, kötelei: 
Halál, vén kapitány, horgonyt fel! —Szövegrajzai 
egyenérték űek a nagy absztrakt lapokkal, m űvészeti 
és szellemi életünk két csúcsát jelzik; az egyik egy 
közösség életérő l, induló új életérő l, a másik egy 
egyén haláltusájáról, haláláról tudósít... 

Lejelentő  feliratozás. 
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büszkélkedés 

Nézz szét ezeken a. 
Ezt mind én hagytam abba. 
Amikor a legkevésbé szerettek volna abbamaradni. 

magyarázom 
az 
anyámnak 

Magyarázom az anyámnak, hogy nem kell 
így beszélni, hogy hiába gürcölt 
annyit, végül is hagytam némi nyomot 
a világban, mondom, 
mint a nippek a kredencen, 
ha felemelsz, alattam nincs por. 
De a gyomrod, fiam, a gyomrod, 
mondja ő . Az anyák mind élelmiszer-
technikusok. Az én gyomrom meg az ő  
teje. Papi. 

éber-álomkép 
mayával 
és gyerekekkel 

Hátadba nyomódik lejárt személyid száma, 
az udvar lángra lobban, mint a karbid. 
A gyermek álmában megint felül, ellopott 
biciklijérő l álmodik és a rendő rfőnökrő l, 
ki ezüstsisakban és folyamitengerész-egyenruhában 
vérpadra viszi a biciklitolvajt. 
Komoran evezünk a gyönyörért. 
hajnali Styxen. 

Öregasszonyhang herseg az udvarban, 
álmunk rothadt tökön tapos. 
Szeretlek kedvesem, 
tűzvész szemekkel nézel rám, 
pillantásodban bozótt űz. Gyújtogatás 
a gombás lepedőn. 

Nyirkos falak 
izzadják a szerelmi kínt 
hű tőszekrényünk felforr. 

Izzik a margarin az aranypapírban. 
A hajnal 
ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. 
Gázóra kattog. Fürdesz. Gyerekek 
várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? 
Mindig ezen gondolkozom. És nem tudom... 
nem érdekel... Elintézzük magunkban 
az életet, aztán esünk egymásnak, 
holt a holthoz, sietve szétes őben. 57 



legénylakás 

régen van régen 
sosem ér végem 
sápadtan vacog 
a csapsugárba 
bámul a jelen 

fal mögött gyilkos 
vasalja alibijét 
felesége a cifra 
lovagolja a bidét 
Tejsodó, fiam, nem lesz! 
a rántás odaég 
és összefut az ég 
halálunk zsíros feltét 
életünk finomfőzelék 

nyüves dió 
nyüzsög a rádió 
a gyönyörű  lány 
nem a tied 
valaki hány 
nincs könyörület 
subidubi mivé is 
lőn az ige 
szeretnék belebújni már 
valakibe 

fonnyadó nemiszerv 
a délutáni nap 
felhőnadrágban viszket 

kinézések mocska vastagon 
pillantáskodsz az ablakon 
bűn és harag 
rohad a szekrény alatt 

utcakép 
sétálókkal 

Árnyéksziták és még valótlanabb 
dolgok! Ég s föld közt csak úgy leng egy ablak 
nem ugyan szélben, de elég vidáman: 

Hárman fölfele néznek. Télies nap 
süti arcuk, sápadtak, szótlanak. 
Figyelik. Tán figyelték már korábban? 

maya 

Sima, tömör, egynem ű , telített, 
Mint a méz. 
Mint egy kavics. 

És, persze, öregedés - - -
Lábán a visszerek. 
Dagadó bokái. 58 



ii 

Jó írás után elheveredni hasmánt 
a magas fűben, lábadat térdig 
belógatva az égbe s hogy lehet 
bármikre gondolni, tetszés szerint 
futtatva elméd (s még az is szinte jó, 
feltápászkodni a magas f űbő l, 
bejönni a szobába s ezt leírni). 

valahonnét 
néznek 

Valahonnét néznek 
e szürke, nagy, 
felhőhideg szemek? 

Akin már átütött 
- az tudja csak! - 
a megfordító rettenet: 

eddigre s ezután életet 
a villám, ami tép. 
Én nem tudom. 

Néznek e szürke, nagy 
felhőhideg szemek. 

lakótelep 

Tízemeletes kilövősilók: 
a munkaerő  sorozatvevő i. 

a 
nép 
vége 

Végére értünk! 
Hordószemetes fény úszkál a nappal alján. 
Ki így, ki úgy megváltotta e hétköznapi nap 
kurta, világos végét, meg a leszálló estét. 
Még némi tuszkolódás, présel ődés, némi veszteglés, 
megrekedés, félreterel ődés - és átszivárgunk 
a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz 
- aztán már szabadon... 59 



nadezsda 
mandelstam 

remény 
és 
rettegés 

 

májusi 
éjszaka 

Miután felpofozta Alekszej Tolsztojt, Oszip mindjárt visszajött Moszkvába. Innen 
naponta telefonált Anna Andrejevna Ahmatovának, hogy jöjjön el hozzánk. 
Ő  tétovázott, Oszip meg mérgel ődött. Amikor felkészült az utazásra, a jegyet is 
megvette már, és elgondolkozva állt az ablak el őtt, szellemes és csipkel ődő  férje, 
Punin megkérdezte: „Azért imádkozik, hogy múljon el magától ez a pohár?" Egy-
szer pedig, amíg a Tretjakov galériában sétáltak, váratlanul ezt mondta neki: „Es 
most nézzük meg, hogyan fogják magát a veszt őhelyre vinni." Így születtek meg 
Ahmatova sorai: 

 
(részlet) És az alkonyatban a hóba süppedő  halottas kocsi... 

Melyik bolond Szurikov fogja megírni utolsó utam? 

De ez az út nem rendeltetett el az ő  számára. „Magát a végére ő rizgetik" — mon-
dogatta neki Nikolai Nikolajevics Punin, rángatózó arccal. De a végén megfeled-
kezhettek róla, nem tahóztatták le. Ehelyett egész életében ő  kísérgette barátait 
utolsó útjukra, többek között Punint is. 
Anna Andrejevna elé az akkoriban nálunk vendégesked ő  fia, Ljova Gumiljov ment 
ki az állomásra. Nem kellett volna rá bíznunk ezt az egyszer ű  feladatot, mert ter-
mészetesen sikérült elkerülnie az anyját, aki aggódott emiatt — valahogy fordítva 
kezdődött minden. Abban az évben gyakran járt hozzánk Anna Andrejevna, és 
megszokta, hogy már a vasútállomáson Mandelstam els ő  tréfái fogadják. Emléke-
zett rá, hogy egyszer, amikor késett a vonata, bosszúsan ezt mondta neki: „Olyan 
gyorsan utazik, mint Anna Karenina."; egy másik alkalommal pedig, amikor Lenin-
grádban esett az es ő , és ő  csizmában és kucsmás gumiköpenyben érkezett meg 
Moszkvába, ahol teljes erejéb ő l tűzött a nap: „Miért öltözött búvárnak?" Bármikor 
találkoztak, vidámak és gondtalanok voltak, mint a gyerekek, mint egykor 
a Költők céhében*. „Nyugalom!" —kiáltottam rájuk ilyenkor. „Élni sem hagytok, ti 
papagájok." De 1934 májusában sehogysem tudtak jókedvre derülni. 
Istentelenül lassan vánszorgott a nap. Este eljött hozzánk a fordító Brodszkij és 
ottragadt, nem tudtunk szabadulni t ő le. Orvosságnyi élelem se volt a házban. 
Oszip átment a szomszédhoz, hátha szerezhet valamit vacsorára Anna Andrejev-
nának... Abban reménykedtünk, hogy a házigazda távollétében Brodszkij unat-
kozni fog és elmegy, de ő  utána rohant, amikor pedig Oszip hamarosan visszatéh 
szerzeményével — egy tojással, Brodszkij vele volt. Ujra elterpeszkedett a karos-
székben, és folytatta kedvenc költ ő i — Szlucsevszkij és Polonszkij — legkedvesebb 
sorainak szavalását. Az orosz és a francia költészetet is úgy ismerte, mint saját 
zsebét. Így üldögélt, idézgetett és emlékezett, mi pedig csak éjfél után fogtuk fel, 
miért unalmaskodott olyan sokáig. 
Ha a vendégünk volt, Anna Andrejevna mindig a konyhácskában aludt. Még nem 
vezették be a gázt, elkészítettem hát úgymond valamilyen ételt a folyosón, a ven-
dég tiszteletére pedig viaszos vászonnal terítettük le az asztallá kinevezett gázt űz-
helyt. Szentélynek hívtuk a konyhát, amióta egyszer Narbut bekukkantott és meg-
látva Anna Andrejevnát, ezt mondta: „Miért fekszik úgy mint egy bálvány a pogány 
szentélyben? Miért nem megy el inkább valamelyik gy ű lésre, hogy ember módjá-
ra ülhessen..." Így neveztük el szentélynek a konyhát, és mi ketten most ide 
húzódtunk be, a költészetimádó Brodszkij kénye-kedvére hagyva Oszipot. Éjjeli 
egy óra körül váratlanul éles, hátborzongatóan világos kopogtatás hallatszott az 
ajtón. 
— Oszjáéd jöttek — mondtam és elindultam ajtót nyitni. 
Emberek álltak az ajtóban — nekem úgy t űnt, hogy sokan vannak—, mindannyian 
civil felöltőben. A másodperc töredékéig felvillant bennem a remény, hogy ez még 
nem az az igazi — az első  pillanatban nem vettem észre az egyenruhákat a felölt ők 
alatt. Valójában ez a felöltő  is egyféle egyenruha volt, csak épp álcázásra használ-
ták, mint valamikor a cári rend ő rség a borsó szín ű  köpenyt. Mihelyt a hívatlan ven-
dégek átlépték a küszöböt, minden reményemet elveszítettem. 
Vártam, hogy azt mondják: „ Jó estét!", vagy: „Itt lakik Mandelstam?", vagy: „Ide-
haza van?", esetleg: „Tessék, távirat..." A látogató általában a küszöbön beszél-
get azzal, aki ajtót nyit neki, megvárva, hogy az félreálljon, és beengedje a házba. 
De a mi időnkben az éjszakai látogatók nem ügyeltek az ilyen ceremóniára, mint 
ahogy bizonyára a világ egyetlen titkos rend őrsége sem törődik vele. Semmit sem 
kérdezve és semmire se várva, pillanatra se állva meg a küszöbön, hihetetlen 
gyorsasággal és ügyességgel nyomultak be az el őszobába, anélkül, hogy félretol-
tak volna, és a lakás pillanatok alatt megtelt emberekkel. Már az iratainkat lapoz-
gatták és jól begyakorolt, pontos és megszokott mozdulatokkal a csíp őnket simo-
gatták, a zsebeinket tapogatták, hogy lássák, nem rejtegetünk-e fegyvert. 
Oszip kijön a szobából. 60 



— Éhem jöttek? —kérdezi t ő lük. Az alacsony ügynök ránéz és kis híján elmosolyo-
dik: — Az iratait! — Oszip kiveszi a zsebéb ő l személyazonossági igazolványát. A 
csekás" megnézi és megmutatja a leta гtóztatási parancsot. Oszip elolvassa és 
bólint. 
Az ő  nyelvükön „éjjeli m űveletnek" hívták ezt. Kés őbb megtudtam, mindannyian 
erősen hittek abban, hogy minden éjjel és minden házban ellenállásba ütközhet-
nek. Erkölcsük megszilárdítása érdekében legendákat meséltek egymásnak 
arájuk leselkedő  éjszakai veszedelmekrő l. Magam is hallottam azt a mesét, hogy 
Iszak Babel a letartóztatásakor veszélyesen megsebesített egyet a „mieink" 
közül, ahogy azt a mesélő , egy 1937-ben kit űnt magas rangú Cseka-tisztvisel ő  
lánya mondta. Az ő  szemében ezek a legendák az apját félt ő  aggodalomhoz kö-
tődtek, aki „éjszakai munkára" ment. Az apja gyöngéd jótét lélek volt, szerette 
a gyerekeket és az állatokat, odahaza mindig az ölében tartotta a macskát, a kis-
lánykáját pedig arra tanította, hogy sohase ismerje be b űnösségét, és hogy min-
denre kitartóan „nem"-mel válaszoljon. Ez a kedves macskás ember sehogy sem 
tudta megbocsájtani a vádlottaknak, hogy, ki tudja, miért, minden ellenük felhozott 
vádat beismernek. „Miéi tették ezt?" — ismételgette a lány apja szavait. — „Hisz 
ezzel saját maguknak és nekünk is kellemetlenséget okoztak!" A „mi" azok voltak, 
akik éjszakánként a letartóztatási parancsokkal jöttek, akik kihallgatták a letartóz-
tatottakat és ítélkeztek, az id őtöltés óráiban pedig izgalmas meséket meséltek 
barátaiknak arájuk leselked ő  éjszakai veszedelmekrő l. Engem viszont az éjsza-
kai kalandokról szóló csekás legendák a magas homlokú, óvatos, okc Babel 
koponyáján ütött lyukacskákra emlékeztetnek, aki valószín ű leg soha életében 
nem fogott pisztolyt a kezében 
Úgy rontottak be nyomorúságos, elcsendesedett lakásainkba, mint a zsivány-
tanyákra, mint a titkos laboratóriumokba, ahol álcázott összeesküv ők gyártják 
a dinamitot, és készülődnek a fegyveres ellenállásra. Hozzánk 1934. május 1 3-áról 
14-ére virradó éjszaka jöttek el. Miután átnézték iratainkat, megmutatták a letar-
tóztatási parancsot, és meggy őződtek róla, hogy nem lesz ellenállás, hozzáláttak 
a házkutatáshoz. Brodszkij a karosszékbe süppedt és megmerevedett, valamelyik 
primitív törzs faszobrára hasonlított, ahogy ült ott testesen, és szuszogott, szuszo-
gott és szö гtyögött, szö гtyögött és ült. Bosszúsnak és sért ődöttnek látszott. Ami-
kor véletlenül hozzá fordultam valami miatt (azt hiszem arra kértem, hogy keresse 
ki a polcon a könyveket, amelyeket Oszip majd magával visz) nyersen visszauta-
sított: — Keresse ki őket Mandelstam egyedül —, és újból szörtyögni kezdett. Reg-
gel felé, amikor már szabadon járkáltunk a lakásban, a fáradt csekások pedig nem 
követték már mozdulatainkat feszült figyelemmel, Brodszkij egyszeriben felriadt, 
felemelte kezét, mint egy kisiskolás, és engedélyt kért, hogy a vécére mehessen. 
A házkutatást irányító tiszt csufondárosan végignézett rajta és azt mondta: — Haza-
mehet. — Mi? — kérdezte Brodszkij csodálkozva. — Haza —ismételte meg a csekás 
és elfordult. A rend ő rök megvetették civil segít őtársaikat. Brodszkijt valószín ű leg 
azért küldték el hozzánk, nehogy megsemmisítsünk valamilyen kéziratot, amikor 
meghalljuk a kopogtatást: 

(* Ezt a társaságot, amelynek Ahmatova és Mandelstam is a tagjai voltak, 1912-ben 
alapították az úgynevezett akmeisták, akik a szimbolista mozgalom ellentáborát 
képezték Oroszországban. 
** A Cseka nev ű  titkos rend ő rség tagja, később GPU, NKVD, MVD, MGB és KGB 
volt a neve.) 

az 
elkobzás 

Oszip gyakran idézte Hlebnyikov sorait: „Nem kis dolog a rendőrállomás! O tt  
találkozom az állammal..... De az ilyen találkozások teljesen ártatlanok voltak —
Hlebnyikov a gyanús csavargó iratainak egyszer ű  ellenő rzésére gondolt, vagyis 
az állam és a költő  közötti szinte klasszikus viszonyra. A mi találkozásunk az ál-
lammal egy másik, sokkal magasabb szinten történt. 
A szigorúan meghatározott szertartás szerint járva el, hívatlan vendégeink szó 
nélkül azonnal felosztották egymás között a szerepeket. Osszesen öten voltak: 
három ügynök és két tanú. A tanúk székekre telepedtek az el őszobában és el-
szundítottak. Három év múlva — harminchétben — bizonyára már horkoltak is a fá-
radtságtól. Ugyan melyik alapokmány jogosított fel bennünket a tanúk jelenlétére 
házkutatáskor és letartóztatáskor? Ki emlékszik még rá közülünk, hogy épp ez az 
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podolszki 
józsef 

tanú 
és 
áldozat 

nadezsda 
mandeistam 
1899-1980 

Különös módon magas kort 
megérve (81 éves korában) 
és szelíd halállal (álmában) 
halt meg az az asszony, aki 
élete túinyomó részét a körü-
lötte válogatás nélkül és kö-
nyörtelenül pusztító halál ár-
nyékában élte le, és kétség-
beesettségében, kiszolgálta-
tottságában, kilátástalansá-
gában, tehetetlenségében fél 
évszázaddal korábban már 
az öngyilkosság gondolatával 
is foglalkozott. Hasonlóképp 
igen különös, ellentmondá-
sos az is, hogy végül mégis-
csak íróként, mégpedig az 
orosz és a világirodalom igen 
jelentős memoáríróiaként 
búcsúztatiuk ezt az irodal-
misagtól és íróságtól határo-
zottan menekül ő  nénikét, 
Nadezsda Jakovljevna Man-
delstamot, az egyik legjele-
sebb szazad eleji orosz költő  
Oszip Emiljevics Mandels -
tam  özvegyét. Nadezsda 
Mandelstam az új év küszö-
bén, 1980. december 29-én 
hunyt el és 1981-ben, január 
2-án temették el barátai, kí 
sérték el utolsó útjára isme-
rősei és tisztel ő i, azt mond 
ják, mintegy négyszázan. Ő , 
fáradhatatlan nyomozásai 
alapján, szilárdan hitte, hogy 
férje, Oszi Mandeistam 
1938. december 29-én halt 
meg Vladivosztok környé 
kén, Sztálin haláltáborainak 
egyikében. Íme, még egy, a 
közönséges halandót elgon-
dolkodtató, zavarba ejtő  kö-
rülmény. Igaz, ez már nem 
felszíni ellentmondásossá-
gával, hanem épp a szinte 
miszticizmusba hajló megfe-
lelésével, sorszer ű  és vég-
zetszerű  voltával késztet 
bennünket elmélkedésre; 
Valójában Nadezsda  Man -
delstam élete, sorsa és ha-
lála „korában és hazájában 
a legszokványosabb, a leg-
mindennapibb, a legjellem- 
zőbb". ahonv d mana mn ~ -  



daná, és mondja is férje 
sorsáról írva. De ő  írta le ezt 
is: „Nyoma sincs a külön 
sors fényességének és fé-
lelmetességének", csupán az 
egyszerű  ut „a köznéppei és 
a nyájjal". Igen, Nadezsda 
Mandelstam életútja csak 
egyike hasonló életutaknak: 
a tanú életútja. Mintha csak 
azért kímélte volna meg, 
vagy inkább: feledkezett vol-
na meg róla a féktelenül tom-
boló és könyörtelenül pusz-
tító terror, hogy kiteljesülhes-
sen és érvényre juthasson a 
mandelstami sors mindkét 
oldala. Az áldozat és a tanú 
elválaszthatatlanul összefo-
nódó sorsa nyilatkozik meg 
Oszip és Naoezsda szeme-
lyében. 
Oszip és Nadezsda elvá-
laszthatatlan, egymás nélkül 
elképzelhetetlen ikerpár, ők 
nem csak férj és feleség, 
kettőjük kapcsolata sokkal 
több ennél — lelki, szellemi, fi-
zikai eggyéforrottság. 
A harmincas évek derekán 
már több mint nyilvánvaló, 
hogy Mandelstamék fenn-
akadnak a csisztkák s ű rű  fo 
gazatú fés űjén, hogy legfel-
jebb csak elodázhatják, de el 
nem kerülhetik végzetüket; 
törvényen kívül helyezés, 
megaláztatás, szám űzetés 
és megsemmisítés vár rájuk. 
Megbélyegezettek ők is, az 
áldozatok népes táborához 
tartoznak. Ha úgy gondol 
koznánk róluk, ahogy közön 
séges házastársakról szo-
kás, akkor azt mondhatnánk, 
Oszip volt a vétkes sorsu 
kért, hisz esetükben az ő  
Sztálin-verse hozta m űkö-
désbe az emberek teljes 
megsemmisítésére kiagyalt 
gépezetet. Csakhogy Man-
delstamékrő l másképp kell 
gondolkozni; érzéseik, gon-
dolataik és tetteik is közösek, 
nem választhatók külön, s 
így egyáltalán nem fontos, 
hogy Oszip egyik verse ül-
döztetésük közvetlen oka 
vagy valami egészen más. 
Egyébként is, Anna Andre-
jevna Ahmatovával együtt 
mindketten jól tudják, hogy 
nem ezért vagy azért üldöz-
ték és pusztították el akkori-
ban ott az embereket, hanem 
semmiért, vagyis hát „csak" 
azért, mert emberek voltak 
és igyekeztek maradni aszó 
legnemesebb éhelmében. 
Sorsközösségükön így még 
parányi rés se támadt; a leg-
természetesebb, hogy Na-
dezsda vállalja Oszip sorsát 
mindaddig, amíg az erősza-
kos hatalom ettő l a lehető-
ségtől is meg nem fosztja 
őket: Mert Nadezsda Jakov-
Ijevna Hazin megtehette vol-
na, hogy kibújik a mendelsta-
mi bő rbő l és igyekszik más 
életet biztosítani a maga 
számára. Abban a korban és 
olyan életkörülmények kö-
zött ez egyáltalán nem lett 
volna feltű nő  vagy elítélen-
dő , sőt a kor kificamodott 
logikája és erkölcse szerint 
épp ez lett volna a természe- 

gének társadalmi ellen őrzését, — hisz soha senkit se nyelt el nálunk a sötétség 
letartóztatásí parancs és tanúk nélkül! Ezzel adózunk a let űnt századokjogi szem-
léletének. 
Úgyszólván hivatássá vált nálunk a társadalmi ellen őrzés nevében való jelenlét 
a letartóztatásoknál. Ezért minden nagyobb épületben rendszeresen felébresztet-
ték ugyanazokat az el őre kijelölt embereket, vidéken pedig két tanú látott el egy 
egész utcát vagy negyedet. Kett ős életet éltek, napközben lakatosok, házfel-
ügyelők, bádogosok voltak — talán ezért csorognak állandóan a csapjaink? —, éjje-
lente pedig, amikor csak szükség mutatkozott erre, reggelig idegen lakásokban 
unatkoztak. A lakbérünk egy része az ő  fízetésükre ment el — ez is a ház karban-
tartási költségeihez tartozott! Nem tudom, mennyit fizettek nekik az éjszakai 
munkáért. 
Az idősebb ügynök a ládikóval foglalatoskodott, amelyben az .iratokat tartottuk, 
a két fiatalabb pedig a lakást kutatta át. Bámulatos volt, milyen bután dolgoztak. 
Az utasítások szerint jártak el, vagyis csak ott keresgéltek, ahol az általános felté-
telezés szerint titkos dokumentumaikat és kézirataikat ő rzik a rossz emberek. 
Átráztak minden könyvet, belestek a bútorok mögé, kibontották a kötegeket, titkos 
rekeszeket kerestek az asztalokban — ki ne tudna ezekr ő l a rejtekhelyekrő l —, 
a zsebek és az ágynem ű  körül forgolódtak. Ha valamelyik serpenyőbe dugta vol-
na az ember a kéziratot, sohasem találják meg. De a legjobb mégis az lett volna, 
ha az ebédlőasztalon hagyja. 
A két fiatalabb közül az egyik emlékezetembe vés ődött: egy állandóan nevetgél ő  
dundi fiatalember. A könyveket nézte át, gyönyörködött a régi kötésekben, és azt 
tanácsolta, hogy kevesebbet dohányozzunk. A káros dohány helyett cukorkával 
kínált bennünket egy bádogdobozból, amit a nadrágja zsebéb ő l szedett elő . Egyik 
jó ismerősöm, író és az Írószövetség tisztségvisel ője, aki szorgalmasan gy űjti 
a könyveket és dicsekszik az antikváriumi ritkaságokkal — Szasa Csornij és Sze-
verjanin első  kiadásaival —állandóan cukorkákkal kínálgat egy bádogdobozból, 
amit előkelő , testhez tapadó, sz űk nadrágja zsebében hord, a nadrágot rendelésre 
készítették, abban a m űhelyben, ahol csak az Írószövetség tagjai számára varr-
nak. Ez az í ró a harmincas években szerény helyet foglalt el a belügyi szervekben, 
aztán pedig szépen elhelyezkedett az irodalomban. Es ez a két alak — a koros író 
az ötvenes évek végérő l és a fiatal ügynök a harmincas évekbő l — egyetlen alakká 
mosódik össze el őttem. Mintha a cukorkát kedvel ő  fiatal hivatást változtatott vol-
na, sikereket ért volna el az életben, és most civilbe öltözve erkölcsi kérdéseket tag-
lal, ahogy az illik egy íróhoz, de engem változatlanul ugyanabból a dobozkából 
kínálgat. 
Ez a cukorka kínálgatási gesztus sok házban és sok házkutatás alkalmával meg-
ismétlődött. Talán csak nem tartozott ez is a szertartáshoz, mint a házba való be-
nyomulás módja, az iratok átnézése, az emberek végigtapogatása fegyverek után 
kutatva, és a titkos rekeszek keresése? Ezt a folyamatot a legapróbb részletekig 
kidolgozták, és semmiben sem hasonlított a dühödt házkutatásokhoz a forrada-
lom és a polgárháború első  napjaiból. Nem tudnám megmondani, melyik volt 
a rosszabb. 
Az idős, alacsony, szőke, száraz és hallgatag ügynök guggolva nézegette a Ildi-
kóban levő  iratokat. Lassan dolgozott, figyelmesen és alaposan. Az irodalmi 
szakosztály magas szakképzettség ű  munkásaival tiszteltek meg bennünket. Azt 
mondják, hogy ez a szakosztály a Harmadik osztályhoz* tartozik, de az engem cu-
korkával traktáló sz űk nadrágos ismerősöm állhatatosan azt állítja, hogy velünk 
vagy a Második, vagy a Negyedik osztály foglalkozik. Ez egyáltalán nem fontos, 
de bizonyos adminisztracios rend ő ri hagyományok meg őrzése teljesen a Sztáljn-
kor szelleméhez tartozott. 
Minden átnézett írást vagy a székre tett, amelyen lassacskán növekedett az el-
kobzásra szánt iratcsomó, vagy a padlóra dobott. Lévén, hogy az írások váloga-
tásából mindig következtethető , min fog alapulni a vád, felkínáltam segítségemet 
az ügynöknek, Oszip meglehetősen olvashatatlan kézírását olvastam neki, meg-
határoztam az egyes kéziratok keletkezési id őpontját, és mentettem a menthetőt, 
például Pjaszt poémáját, amit magunknál ő riztünk és Oszip Petrarca fordításainak 
a vázlatait. Mindannyian észrevettük, hogy az ügynök különösen az újabb kelet ű  
vers-kéziratok iránt érdekl ődik. Megmutatta Oszipnak a Farkas vázlatát és elko-
morodva félhangosan felolvasta elejét ő l végig a versikét, aztán pedig el őkotorta 
a házfelügyelő rő l szóló tréfás verseket, aki szétverte az egyik lakó harmóniumát, 
amit az engedély nélkül tartott a lakásban. — Mir ő l szól ez? —kérdezte az ügynök 
tanácstalanul a székre dobva a kéziratot. — Valóban — vágott vissza Oszip — mir ő l 
is? 
A két — az 1937 előtti és utáni — időszak közötti különbség a lakásunkban lebonyo-
I ított házkutatások módjában mutatkozott meg. 1938-ban senki semmit nem kere-
sett, nem is fecsérelték az id őt az í rások átnézésére. Nem is tudták az ügynökök, 
mivel foglalkozik az ember, akihez eljöttek, hogy letartóztassák. Hanyagul felfor-
gatták a madracokat, a kofferból mindent a padlóra szórtak, az írásokat egy 62 



tarisznyába gyömöszölték, körülszaglásztak, és elt űntek Oszippal. 1938-ban az 
egész m űvelet húsz percig tartott, 1934-ben pedig egészen reggelig. 
De amikor látták, hogy el őkészítem a szükséges holmit, mindkét alkalommal 
viccelődtek a számlámra — talán mert ilyen utasítást kaptak: „Miért készít neki 
annyi mindent? Minek? Vagy azt gondolja, hogy sokáig fog nálunk vendégesked-
ni? Elbeszélgetnek vele és elengedik..." Ez volt a húszas évekb ő l és a harmincas 
évek elejérő l származó „fennkölt humánum" maradványa. „Nem is tudtam, hogy 
a humanisták karmai közt voltunk" — mondta Oszip 1937 telén, amikor az újság-
ban elolvasta a Jagoda elleni támadást, aki állítólag nyaralókat létesített munka-
táborok helyett. 
A tojás, amit Oszip Anna Andrejevnának hozott, érintetlenül állt az asztalon. Mind-
annyian — Oszip testvére, Jevgenij Emiljevics is nálunk volt akkor, nemrég érke-
zett meg Leningrádból — a lakásban bóklásztunk és beszélgettünk, igyekezve, 
hogy ne ügyeljünk a holmijaink között turkáló emberekre. Egyszercsak Anna 
Andrejevna azt mondta, hogy Oszipnak ennie kellene valamit, miel őtt elmegy, 
és odanyújtotta neki a tojást. O elfogadta, az asztalhoz ült, megsózta a tojást és 
megette... A széken és a padlón meg egyre növekedtek a papírhalmok. Vigyáz-
tunk, hogyne tapossuk össze a kéziratokat, de a jövevényeknek kisebb gondjuk is 
nagyobb volt ettő l. Csakugyan sajnálom, hogy a Rudakov özvegye által ellopott 
kéziratok között elveszett a tízes és húszas évekb ő l származó néhány olyan vers-
vázlat is, amelyek, mivel nem akarták elkobozni őket, a padlóra kerültek, és meg-
jelöltettek a katonacsizmák gyönyör ű  nyomaitól. Féltettem ezeket a lapocskákat, 
ezért egy olyan ember meg őrzésére bíztam őket, akit a legmegbízhatóbbnak tar-
tottam — a ragaszkodó fiúra, Rudakovra. Voronezsben, ahol ő  másfél évet töltött 
szám űzetésben, megosztottunk vele minden kenyérdarabkát, mert ő  maga 
semmivel sem gazdálkodott. Amikor visszatért Leningrádba, örömmel vállalta 
Gumiljov kéziratainak megő rzését, amelyeket Anna Andrejevna szánkón szállí-
tott el hozzá. Ő  se és én se láttuk többé ezeket a kéziratokat. Olykor eljutnak 
hozzá olyan hírek, hogy leveleket vásárolt valaki, amelyekr ő l ő  megbízhatóan 
tudja, hogy azon iratok között voltak. 
„Irigyellek Oszip", mondogatta valamikor Gumiljov, „mert a tet ő  alatt fogsz meg-
halni". Mindketten megírták már jövendöl ő  versüket, de nem akartak hinni saját 
jóslataikban, és a rossz ómen ű  költő i sors francia változatával vigasztalódtak. 
A költő  sem más, mint ember, egyszerűen csak ember, és őt is utol kell érnie mind-
annak, ami korában és hazájában a legszokványosabb, a legmindennapibb, 
a legjellemzőbb, ami mindannyiunkra leselkedik. Nyoma sincs a külön sors fé-
nyességének és félelmetességének, csak az egyszer ű  út van „a köznéppel és 
a nyájjal". A mi időnkben nem tető  alatt halnak meg az emberek. 
A Sacco és a Vanze tt i megmentéséért folytatott kampány idején — Carszko Szeló-
ban éltünk akkor — Oszip egy lelkész révén javaslatot juttatott el az egyházi hatal-
makhoz, hogy az egyház is tiltakozzon a kivégzések ellen. Hamarosan megkapta 
a választ — az egyház kész felemelni a szavát az elítéltek védelmében, azzal 
a feltétellel, ha Oszip kötelezi magát, hogy védelmet és tiltakozást szervez abban 
az esetben, ha valamelyik orosz egyházfival valami hasonló történik. Oszip fel-
sóhajtott és azonnal beismerte vereségét. Ez volt az els ő  leckék egyike, amelye-
ket azokban a napokban kapott, amikor még igyekezett megbékélni a valósággal. 
Felvirradt május 14-é reggele. Minden vendég elment, a meghívottak és a hívatla-
nok is, és egyedül maradtam Anna Andrejevnával az üres lakásban, körülöttünk 
az éjjeli pusztítás nyomaival. Azt hiszem, csak ültünk egymással szemben és 
hallgattunk. Mindenesetre nem feküdtünk le, és az se jutott eszünkbe, hogy teát 
főzzünk. Vártuk a pillanatot amikor kimehetünk a házból anélkül, hogy magunkra 
vonnánk valaki figyelmét. De miért? Hova is mehettünk volna? Kihez? Tovább 
folyt az élet... Valószín ű leg a „vízbefulladtakhoz" hasonlítottunk. Az Isten 
bocsássa meg nekem ezt az irodalmi allúziót— semmiféle irodalom nem járt akkor 
az eszünkben. 

(* I. Miklós cár idejében a titkos rendő rséget Harmadik osztálynak hívták.) 

reggeli 
elmélkedések 

Amikor értesültünk a legújabb letartóztatásokról, sohase tettük fel a kérdést: 
„Miért tartóztatták le?" Kevesen voltak a hozzánk hasonlók. Az emberek a féle- 
lemtő l fejüket veszítve ezt kérdezgették egymástól, hogy megvigasztalják vala- 
hogy önmagukat: ha valami miatt tartóztatnak le másokat, akkor engemet nem 
fognak, mert nincs nekik miért! Mesterkedtek, minden letartóztatásra okot és 

63 igazolást fabrikáltak. — „Hisz ő  valóban svercelt." — „Mindent megengedett magá- 

tes; sokan meg is kísérelték 
rábeszélni valami hasonlóra. 
De a mandelstami sorskö-
zösségnek épp az a lényege, 
hogy Nadezsda nem tehette 
ezt meg, nem válhatott el 
Osziptól, nem mondhatott le 
róla, anélkül, hogy magáról is 
le ne mondjon. Jellemző , 
hogy az öngyilkosság gondo-
lata, lehetősége is így merült 
fel: mint közös öngyilkosság, 
mindkettőjük egyidej ű  halá-
la -, a teljes pusztulás. 
Szerencsére, legalábbis a 
szellemi, emberi értékekre 
szomjas utókor és az iroda-
lom szerencséjére, Mandels-
tamék nem lettek öngyilko-
sok, s ezzel elkerülték a 
nagyon is reális lehetőséget, 
hogy a rémuralom egyszer ű  
áldozataivá váljanak. Áldo-
zatok lettek volna ugyan így 
is, de nem csak áldozatok. 
Oszip halálával lelkileg Na-
dezsda is meghalt, hinnünk 
kell neki (s nem pusztán 
romantikus nekibuzdulásból) 
amikor azt mondja, hogy éle-
te ezt követő  időszaka már 
csak a „halál utáni élet" volt. 
Annál inkább, mert ez a  ‚ha-
161  utáni élet" Oszipé is, Na 
dezsdával és Nadezsdában 
ő  is elevenen volt és lehet 
jelen mindmáig, és most már 
bizonyára mindaddig, amíg 
az embereket szemernyire is 
érdekelni fogja az irodalom, 
és saját történelmük. Mert ha 
Oszip halála az áldozat sor-
sának a beteljesülését jelen-
tette Nadezsda számára is, 
akkor Nadezsda „halál utáni 
élete", Mandelstam költő i 
hagyatéka jó részének a meg-
mentése, még inkább a man-
delstami sors megörökítése 
az í rásban — a tanú sorsának 
a beteljesülését jelenti Oszip 
számára is. Az imént még 
úgy fogalmaztam, hogy 
Oszip testesítette meg az 
áldozatot, Nadezsda viszont 
a tanút. Ezek után azonban 
nyilván módosítanunk kell 
a megállapításon és azt kell 
mondanunk, hogy mindket-
ten áldozatok és tanúk is vol-
tak egy személyben, épp 
mert a legszorosabb emberi 
összetartozás ritka ikercsilla-
gai ők. Végső  soron ezért is 
tűnik szinte magától értető -
dőnek elhalálozásuk dá-
tumainak (vélt) egybeesése 
(december 29-e), még ha 
nem is vagyunk hajlamosak 
miszticizmusra. 
Nadezsda Mandelstam Oszip 
első  letartóztatásának a pil-
lanatától kezdve nagyon is 
tisztában volt vele, hogy mi az 
ő  dolga és feladata a „halál 
utáni életben": tanúnak lenni. 
Ennek a beteljesítésére ké-
szült, ehhez gy űjtötte az erőt 
hosszú és a további meg-
próbáltatásoktól sem mentes 
éveken, évtizedeken keresz-
tül. Oszip Mandelstam költő i 
hagyatékának jó részét sike-
rült megmentenie az utókor 
számára, a hatvanas évek 
derekán pedig tollat fog a sok 
mindent, úgy is mondhat-
nánk, a mindent túlélt id ős 



asszony, és írni kezd: megír 
ja emlékiratait. Három könyv 
re való mondanivaló gyülem-
lett fel benne, ebbő l két 
kötetet fejezett be és jelen-
tette meg (k(lföldön) élete 
utolsó másfél évtizedében. 
Nálunk csak első  könyve je-
lent meg szerbhorvát nyel-
ven Remény és rettegés 
(Strah i hada) címen, de 
ennek alapján is nyugodtan 
állíthatjuk, hogy Nadezsda 
Mandelstam kitű nő  tanú és 
emlékíró. Mindenekel őtt, si-
került megvalósítania célki-
tűzését: objektív szemlélet ű , 
higgadt hangnem ű  krónikás. 
Ezen túlmenően azonban 
szépírói erényekkel is ren-
delkezik. Nadezsda Mandels-
tam egyfelő l nem mindenna-
pi megfigyelő , elemző  és 
szintetižaló készségrő l tesz 
tanubizonyságot, mindig 
mélyebbre és messzebbre 
Iát, miközben személyesíteni 
tudja a történelmet; másfelő l 
kiváló kompozíciós érzékkel 
építi fel könyvét, és az ezzel 
párosuló érett stílus, amit 
elsősorban a tömörség és a 
mértéktartó, visszafogott 
irónia jellemez, esztétikai él-
ményt is jelent. 
Igaz, ami igaz, Nadezsda 
Mandelstam félt emlékiratai 
irodalmiságától — nyilván a 
hitelességet féltette ezzel 
a tartózkodással. Szeren-
csére nem tudta legyőzni 
magában az írót, mint ahogy 
az író sem tudta háttérbe 
szorítani a tanút; így szüle-
tett meg az a csodálatos öt-
vözet, aminek köszönhető-
leg Nadezsda Mandelstam 
a történetírást és az iroda-
lomtörténetet is, de minde-
nekelőtt a történelem iránt 
érdeklődő  irodalomkedvel ő  
olvasót elkötelezte. 

(NADEŽDA 	MAN- 
DELŠTAM, STRAH I 
NADA, ZNANJE, 
ZAGREB, 1978) 

nak." — „A saját fülemmel hallottam, hogy azt mondta..." Majd: „Várható is volt ez—
szörnyű  egy ember." „Nekem mindig is úgy tűnt, hogy valami nincs rendben 
vele." — „Nagyon furcsa egy ember." Mindez a letartóztatást és a pusztulást eléggé 
indoklónak tűnt: furcsa, fecseg ő , kellemetlenked ő ... Variációk egyetlen témára, 
amelyet még 1917-bő l ismerünk: „Nem a mienk"... A közvélemény és az üldözte-
tési szervek is kiagyalták a saját merész változataikat és olajat öntöttek a t űzre, 
ami nélkül füst sincs. Hát ezért tiltottuk meg önmagunknak, hogy rákérdezzünk: 
„Miért őt?" — „Miért?" — kiáltott fel Anna Andrejevna elkeseredetten, ha valaki 
a mieink közül az általános szokásoktól megfert őzve feltette volna ezt a kérdést. —
Hogyhogy miért? Egyszer már meg kell érteni végre, hogy semmiért tartóztatják le 
az embereket... 
De amikor elvitték Oszipot, Anna Andrejevna és én mégis feltettük magunknak 
a tiltott kérdést: „Miért?" Mandelstam letartóztatására számos ok volt — persze, 
a mi jogszabályaink szerint. Letartóztathatták a költészetéért általában és azért is, 
amit az irodalomról írt, különösen pedig a Sztálinról írt verse miatt. De letartóztat-
hatták azért is, mert felpofozta Alekszej Tolsztojt. Akkor ugyanis Tolsztoj tanúk 
előtt hangosan ordította, hogy Mandelstam többé sehol semmit meg nem jelen-
tethet, hogy ki űzik Moszkvából ... Úgy hallottuk, Tolsztoj még ugyanazon a napon 
elutazott Moszkvába, hogy panaszt emeljen a szovjet irodalom fejedelménél, 
Gorkijnál. Hamarosan a fülünkig szivárgott ez a mondat: „Majd mi megmutatjuk 
neki, hogyan verekszenek az orosz írók..." Ezt a mondatot mindenki visszavon-
hatatlanul Gorkijnak tulajdonította. Most azt állítják az emberek, hogy Gorkij ezt 
nem mondhatta, és hogy egyáltalán nem volt olyan, mint amilyennek mi őt akko-
riban elképzeltük. Széles körben elterjedt a törekvés, hogy Gorkijt a sztálini rend-
szer mártírjaként, a szabadelv űség harcosaként és az értelmiségi védelmez ője-
ként mutassák be. De errő l magam is ítélkezhetek, hiszem azt, hogy jelent ős 
nézeteltérések voltak Gorkij és a gazdája között, és hogy Gorkij száját alaposan 
betömték, de ez semmiképp sem jelenti azt, hogy ő  elutasította volna Tolsztoj 
támogatását egy olyan íróval szemben, aki annyira gy ő löletes és idegen volt 
a számára, mint Oszip. Ami pedig Gorkijnak a gondolatszabadsághoz való viszo-
nyát illeti, csak el kell olvasni a cikkeit, a beszédeit és a könyveit. 
Úgy volt, ahogy ő  akarta és a legf őbb reménységünk az volt, hogy a letartóztatás 
bosszú az „orosz író", Alekszej Tolsztoj felpofozásáért. Fogalmazzák meg bár-
hogy is ezt a vádat, Oszipot csak a szám űzetés fenyegette, attól pedig nem fél-
tünk. Az elkergetés és a szám űzetés mindennapos jelenség volt nálunk. A léleg-
zetvétel éveiben, amikor nem dühöngött a terror, tavasszal —általában májusban —
és ősszel meglehetősen sok embert tartóztattak le, különösen az értelmiségiek 
közül. Ezzel terelték el a figyelmet a rendszeres gazdasági kudarcokról. Akkori-
ban az emberek általában még nem nyomtalanul t űntek el — jelentkeztek a szám-
űzetésbő l, visszatértek, miután letöltötték büntetésüket, majd ismét szám űzték 
őket. Andrej Belij, akivel 1933-ban Kotebeleben találkoztunk Krimen, azt mondta, 
hogy nem győz táviratokat és leveleket küldözgetni összes „visszatér ő " barátai-
nak. Nyilvánvaló, hogy 1927-ben, vagy 1929-ben a teozófusokat ragadta el a le-
tartóztatási hullám, és hogy ők sokan 1933-ban tértek vissza... Tavasszal, Oszip 
letartóztatása el őtt, hozzánk is visszatért Pjaszt... A három- vagy ötéves távollét 
után a visszatérők a Moszkvától száz kilométernyire fekv ő  városkákban teleped-
tek le. Ha már mindenkit letartóztatnak, miért ne tartóztatnának le minket is? 
Amikor valamivel a letartóztatása el őtt hallottam, amint Oszip szabadon beszélget 
valamilyen idegenekkel, figyelmeztettem: „Légy óvatosabb — küszöbünkön 
a május!" Oszip csak legyintett a kezével: „Noés akkor? Kergessenek el bennün-
ket... Ha mások félnek is, nekünk ugyan mit ő l kell félnünk!..." És valóban, vala-
hogy nem féltünk a szám űzetéstő l. 
De ha tudomást szereztek volna a Sztálin-versr ő l, ez már egészen más eset 
lenne, és ez motoszkált Oszip agyában is, amikor az elváláskor megcsókolta 
Anna Andrejevnát. Senki sem kételkedett benne, hogy ezért a versért Oszip 
a fejével fizethet. Epp azért figyeltük annyira éberen a csekásokat, igyekezve ki-
deríteni, mit kereshetnek. A Farkas cím ű  versciklus nem jelenthetett különösebb 
veszélyt — a legrosszabb esetben gy űjtőtábort.. . 
Hogyan fogják megindokolni mindezeket a lehetséges vádakat? Hát nem volt 
mindegy ez? Nevetséges a római jognak, Napóleon törvénykönyvének és 
hasonló jogi rendszereknek a korunkra való alkalmazása. Az üldöztetési szervek 
pontosan, megfontoltan és magabiztosan ténykedtek. Számos cél állt el őttük —
a tanúk likvidálása, akik megjegyezhettek valamit, az égyhangúság megteremtése, 
az ezeréves császárság eljövetelének az el őkészítése es hasonlók... Az embe-
reket sorra letartóztatták, kategóriák szerint (az életkort is figyelembe vették): 
a papságot, a misztikusokat, a tanult idealistákat, az ügyesked őket, a szófogadat-
lanokat, a gondolkodókat, a fecseg őket, a hallgatagokat, a veszeked őseket, 
a jogi, állami vagy gazdasági eszmékkel rendelkez ő  embereket, de a mérnököket, 
a technikusokat és az agronómusokat is, mert megjelent a „kártev ő" fogalma: ezzel 
magyarázták az összes sikertelenséget és a téves számításokat. „Ne viselje ezt 64 



a kalapot" — mondta Oszip Borisz Kuzinnak — „nem jó felt űnni, rosszul fog járni". És 
valóban rosszul járt. De szerencsére, megváltozott a kalapok iránti magatartás, 
amikor elhatározták, hogy a szovjet tudósoknak még jobban kell öltözködniük, 
mint a nyugati piperk őcöknek, így, miután leülte a magáét, Borisz szergejevics 
egészen tisztességes tudósi elhelyezést kapott. Tréfa a kalap, de a kalap alatti fej 
valóban el őre meghatározta az ember sorsát. 
Azok az emberek, akiknek más emberek likvidálása volt a foglalkozásuk, kiötlöt-
tek egy szólást: „Adjátok ide az embert, majd mi ügyet csinálunk hozzá." El őször 
1928-ban, Jaltán hallottuk Furmanovtól, az író testvérét ő l. Csekás volt, aki épp 
akkoriban helyezkedett el a filmgyártásban, de a felesége révén még mindig kap-
csolatban állt a Csekával és meglehet ősen értett ezekhez a dolgokhoz. A pen-
zióban, ahol az emberek többsége a tüd őbaját gyógyította, Furmanov pedig zilált 
idegállapotát hozta rendbe a tengeri leveg őn, volt egy a NEP-id őszakból való 
jólelkű  és vidám spekuláns is. Hamar összebarátkozott Furmanovval és ők ketten 
találták ki a „bírósági vizsgálat" nev ű  játékot, ami realisztikus vonásaival hatott az 
idegzetükre. Az emberrő l és az ügyrő l szóló szólás érzékeltetéséül Furmanov ki-
hallgatta a remeg ő  spekulánst, aki elkerülhetetlenül belegabalyodott minden 
egyes szava éleselméj ű  és részletes tolmácsolásának a hálójába. Addig Viszony-
lag kevés ember tapasztalta ki végig, vagyis a saját b őrén, a mi igazságszolgál-
tatásunk sajátosságait — csak a már felsorolt kategóriákhoz tartozó embereket 
éne a megpróbáltatás, más szóval, azokat, akiknek fejük is volt a kalapjuk alatt, 
valamint azokat, akikt ő l kincseket koboztak el, és a spekulánsokat, vagyis a vállal-
kozókat, akik hittek az új gazdaságpolitikában. Ezért Oszipon kívül senki se figyelt 
fel a volt nyomozó szórakozására és észrevétlen maradt ez a macska-egér harc. 
Én se vettem volna észre, ha Oszip nem figyelmeztet: „Hallgasd csak..." Vala-
hogy úgy tűnik most, hogy Oszip külön felhívta a figyelmem mindarra, amir ő l azt 
akarta, hogy megjegyezzem. Furmanov játéka, úgy ahogy, de el őzetes képet 
nyújtott számunkra az akkor még keletkez őfélben levő  államunk igazságszolgál-
tatásáról. Az igazságszolgáltatás a dialektikán és egy szilárd, nagy gondolaton 
nyugodott: „Aki nincs velünk, az ellenünk van." 
Anna Ahmatova, aki az első  napoktól kezdve éberen követte, mi történik, tájéko-
zottabb volt tő lem. Miután egyedül maradtunk az éjszakai házkutatástól felforga-
tott lakásban, átgondoltuk az összes lehet őségeket, és találgattuk, mit hozhat 
a jövő  számunkra, de szinte egy szót sem szóltunk... — Vigyáznia kell az erejére—
mondta Anna Andrejevna... Ez azt jelentette, hogy fel kell készülni a hosszú vára-
kozásra — az emberek nagyon gyakran néhány hétig, hónapig vagy egy évt ő l is 
tovább sínylődtek, amíg deportálták, vagy kivégezték őket. Igy kívánta a vizsgála-
ti eljárás. A vizsgálati eljárástól semmiképp se álltak el, és ezt az egész 
értelmetlenséget állhatatosan papírra is rögzítették... Valóban azt gondolták 
volna, hogy utódaik, fellapozva az archívum anyagát, ugyanolyan vakon hisznek 
majd mindenben, mint az eszüket vesztett kortársaik? De lehet, hogy egyszer űen 
csak bürokrata ösztönr ő l volt szó, a tintatartó rossz szellemér ő l, ami nem tör-
vénnyel táplálkozik, hanem tiszta formaságokkal és tonnaszámra nyeli a papírt. 
Egyébként is a törvények tömege létezik... 
A letartóztatott családja a várakozási id őszakot szaladgálással, pénzszerzéssel 
és a csomagátadásra várakozó sorokban töltötte, amit Oszip a Negyedik prózá-
ban „mérhetetlen, végtelenül apró lépéseknek" nevezett. A sorok hosszúságáról 
tudtuk, hány óra van — 1934-ben még nem voltak hosszúak. Erőt kellett meríte-
nem, hogy végigjárjam mindazokat az utakat, amelyeket más asszonyok már kita-
postak. De azon a májusi éjszakán még egy feladat mutatkozott meg el őttem, az 
a feladat, amelyért éltem és élek. Nem állt módomban megváltoztatni Oszip 
sorsát, de meg ő riztem kéziratai egy részét, és valami az emlékezetemben is fenn-
maradt. Mindezt csak én menthettem meg, és ezért érdemes volt vigyázni az 
erőmre. 
Csak Ljova jövetele rázott fel bennünket révületünkb ő l. Azon az éjszakán 
Andrevljevék elvitték magukhoz aludni, mert nálunk nem volt hely Anna Andrejev-
nalátogatása miatt. Tudva, hogy Oszip korán kel ő , Ljova már hajnalban eljött egy 
teára, és az ajtóban hallotta, mi történt. 
Forrófej ű  ifjú volt, és minden felkavarodott, ahol ő  megjelent azokban az években. 
Az emberek sejtették, hogy valamilyen dinamikus er ő  forr benne, és tudták, hogy 
pusztulásra ítélt. A mi lakásunk viszont pestises volt, és veszélyes minden fert ő -
zésre hajlamos ember számára. Ezért amikor megláttam Ljovát, valóságos borza-
lom lett rajtam úrrá. — Távozzon mondtam neki —, távozzon azonnal, az éjjel letar-
tóztatták Oszját. — És Ljova szófogadóan elment. Ilyenek voltak akkoriban felénk 
a szokások. 
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Testvérem, Jevgenij aludt még, amikor felhívtuk telefonon, hogy jelentsük neki 
a történteket. Persze, hogy egyetlen szót sem ejtettünk ki a tiltottak közül, mint 
amilyenek a „letartóztatták", az „elvitték", vagy a „bezárták" ... Külön jelrendszert 
találtunk ki, és kit űnően megértettük egymást anélkül, hogy valamit is a nevén 
neveztünk volna. Majd egymás után rövid id őközökben mind a négyen elhagytuk 
a házat - szatyorral a kezünkben vagy egyszer űen csak egy csomó kézirattal 
a zsebünkben. Igy mentettük meg az archívum egy részét, de valamilyen ösztön 
azt sugallta, hogy nem szabad mindent elhordanunk. Mi több, a padlón hever ő  
egész irathalmot a helyén hagytuk. - Ne bántsa ezt - mondta Anna Andrejevna, 
amikor kinyitottam a ládát, hogy visszarakjam a beszédes papírcsomót. Rá 
hallgattam, habár magam sem tudom, miért... Egyszer űen hittem az ösztöné-
nek 
Még ugyanazon a napon, miután Anna Andrejevnával hazaértem a városi szalad-
gálásból, ismét megkopogtatta valaki az ajtót, ezúttal meglehet ősen illedelmesen, 
és ismét hívatlan vendéget fogadtam. A legid ősebb volt a három közül. Elégedet-
ten néztem végig a padlón szétszórtan heverő  kéziratokon. - Oh, még nem rakott 
rendet - és azonnal hozzálátott a második házkutatáshoz. Ezúttal egyedül jött, és 
csak a láda érdekelte, abban is csak a versek kéziratai: aprózára rá se hederített. 
Jevgenij, aki egyébként a világ leghallgatagabb és legtartózkodóbb embere volt, 
elkomorodott, amikor errő l a második házkutatásról is értesült és azt mondta: 
- Ha még egyszer eljönnek, mindkett őtöket elvisznek. 
Hogyan magyarázzuk ezt a második házkutatást és lefoglalást? Egymásra néz-
tünk Anna Andrejevnával - a szovjet polgárnak ennyi teljesen elegen ő  a meg-
értéshez. A nyomozó nyilván átnézte már az elkobzott kéziratokat - ehhez nem 
volt szüksége sok idő re, mert a versek meglehetősen rövidek voltak-, de nem ta-
lálta meg azt, amit keresett. Ezért ismét elküldte ezt az embert, attól tartva, hogy 
az éjszakai sietségben véletlenül átsiklott afölött, amit keresett. Ebb ő l könnyű  volt 
kikövetkeztetni, hogy egy meghatározott valamit keresnek, és hogy nem fognak 
megelégedni az olyan versekkel, mint amilyen a Farkas. De az őket érdeklő  
kézirat nem volt a ládában - se én, se Oszip soha nem írtuk le azt a verset. Ezúttal 
nem kínáltam fel a segítségemet, hanem a vendégre sandítva mindketten 
nyugodtan teáztunk. Az ügynök mindössze húsz perccel visszatérésünk után ér-
kezett. Ezek szerint értesítették, hogy megjöttünk. Ki értesíthette? A házbeli 
besúgó, vagy valamelyik szomszéd, akit utasítottak, hogy tartson szemmel ben-
nünket, vagy az utcán ő rködő  „árny". Akkor még nem tudtuk megkülönböztetni az 
úgynevezett „árnyakat". Ezt csak kés őbb tanultuk meg, miután alaposan meg-
nézhettük magunknak őket, amint Anna Andrejevna háza el őtt álldogálnak 
egyáltalán nem rejtőzködve. Miért nem bújtak el, miért voltak olyan durván 
nyíltak? Csak rosszul végezték munkájukat, vagy meg akartak bennünket rémisz-
teni? Valószín ű  ez is, az is. Mintha egész tartásukkal azt mondták volna: „Nincs 
hova elbújnotok, állandó felügyelet alatt álltok, állandóan mellettetek vagyunk..." 
Valamelyik jó ismerős, akire szemernyit sem gyanakodtunk, többször elejtett egy-
egy megjegyzést, amivel a tudtunkra adta, kicsoda, és miért tisztelt meg bennün-
ket látogatásával. Ez a nyíltság valószín ű leg az általános nevelési rendszerhez 
tartozott, mert egy ilyen úi felismerést feltáró megjegyzés után gúzsba köt ődött 
a nyelvünk és szelídek lettünk, mint a kezes bárányok. Kés őbb, például Taskent-
ben is, gyakran tanácsolták nekem, hogyne vonszoljam magammal Oszip kézira-
tainak maradványait, hogy feledjem el a múltat, hogy kíséreljek meg visszatérni 
Moszkvába: „Ők csak örülnek annak, hogy maga Taskentben él..." Nem volt 
érdemes megkérdezni, hogy kik örülnek ennek. Az ilyen kérdésekre csak 
mosollyal válaszoltak. Az ilyen allúziókra és a mosolyogva elejtett titokzatos meg-
jegyzésekre eszelősen reagáltam: „És mi van akkor, ha mindez nyomorult embe-
reküres fecsegése, akik semmit sem tudnak, csak utánozzák a velük rendelkez ők 
beszédét?" Nagyon sok ilyen majmoló volt. De volt valami más is. Amíg ugyanab-
ban a Taskentben Anna Andrejevnával éltem, hazaérve gyakran idegen cigaretta-
végekkel tele hamutartóra találtam, egy könyvre, folyóiratra vagy újságra, ami ki 
tudja, honnan került oda, egyszer pedig az ebédl őasztalon valakinek az undorító-
an rikító szín ű  ajakrúzsára bukkantam, mellette a másik szobából áthozott tükör-
rel. A ládikákban és a kofferokban olykor akkora volt a rendetlenség, hogy azt nem 
lehetett nem észrevenni. Valaki utasításaira hagyták vissza ezeket a nyomokat, 
vagy egyszerűen csak így szórakoztak azok, akiknek megparancsolták koffer-
jainkátkutatását? Vajon nevettek-e, mondogatva: „Itt van nekik, hadd élvezkedje-
nek!" Teljesen valószín ű  mindkét változat... Tulajdonképpen miért is ne ijeszt- 66 



gettek volna bennünket, nehogy beképzeltekké váljunk... Igaz, engem valame-
lyest ritkábban ijesztgettek, mint Anna Andrejevnát... 
Ami pedig az „árnyaknak" nevezetteket illeti, az egyikre jól emlékszem a háború 
utáni évekb ő l. Csikorgó hideg volt, és ő  toporogva, kezeivel teljes er őbő l hado-
nászva igyekezett felmelegíteni magát, mint a fiákeresek valamikor. Ahmatova és 
én ahányszor csak kiléptünk a házból, néhány napig sietve és szégyenl ősen ha-
ladtunk el a táncoló „árny" mellett. Majd egy másik váltotta fel, aki nem volt ennyire 
temperamentumos. Egy más alkalommal, amikor a ház mögötti udvaron halad-
tunk keresztül, magnéziumfény villant fel mögöttünk —lefényképeztek bennünket, 
mert nyilván meg akarták tudni, ki látogatja a költ őnőt. Át kellett menni a f őépület 
előcsarnokán ahhoz, hogy bejussunk a ház mögötti kis udvarba, és az udvari ajtó-
ban állt a kapus. Azon a napon, amikor fényképeztek, a szokásosnál hosszabb 
ideig tartóztatott fel bennünket. Egészen buta kimagyarázkodást talált ennek meg-
indoklására — hogy elveszett a kulcs vagy ilyesvalamit... A rend ő rfotós valóban 
csak akkor húzta volna be a.gépbe a filmet, amikor jelentették neki, hogy vissza-
tértünk? Mindez valamivel azel őtt történt, amikor Zsdanov megtiltotta, hogy 
Ahmatova és Zoscsenko megjelentessék a szövegeiket, s én megborzongtam 
a barátnőm iránt tanúsított különleges figyelem ezen jeleit ő l. 
Rám személyesen nem fordítottak ekkora figyelmet —úgyszólván egyáltalán nem 
érdemesítettek egyéni kíséretre. Körülöttem általában nem ügynökök, hanem 
közönséges spiclik forgolódtak. Larisza Glazunova, a titkos rend őrség egyik 
magas rangú tisztségvisel őjének a lánya, egyszer Taskentben felhívta a figyel-
memet egyik privát tanítványomra, akit a fizikai-matematikai egyetem egyik hall-
gatója ajánlott be hozzám: — á csak Önhöz akar órákra járni ... — Larisza véletle-
nül futott össze vele az ajtómban, és azt mondta, hogy ez a lány „apánál" dolgo-
zik. Megnyugtattam Lariszát, mondván, hogy ezzel régen tisztában vagyok — az 
én kedves tanítványom sohase érkezett meg a megbeszélt id őpontban, állandóan 
alváson akart rajtakapni, azzal mentve magát, hogy állítólag foglalt, és arra kérve, 
hogy halasszuk el az órát... Emellett a besúgók jellegzetes szokásaival rendelke-
zett, sehogy sem tudta megállni, hogy ne figyeljen a szeme sarkából, amikor 
a szobában fel-alá sétálok. Nem volt nehéz kitalálni, miért van szüksége a tanul-
mányokra, amelyeket szüntelenül kerül... Miután Larisza leleplezte, a besúgó-
lány hamarosan elt űnt, az egyetemista pedig, aki beajánita — egy, a hálójukban 
fennakadt tisztességes lány —, szemmel láthatóan valóságos drámát élt át, és 
minduntalan meg akart valamit magyarázni nekem. Sikerült valahogy elkerülnön 
ezt a magyarázkodást, de sohase fogom elfelejteni, a besúgólány hogyan sóhaj-
tozott és ismételgette: —Istenítem Ahmatovát és az ön hitestársát... — A férjeket 
„hitestársaknak" nevezték azokban a körökben — milyen nemesen hangzik! —, 
a KB-üdülőkben pedig „társaknak "... 

Hanem mindez később történt, 1934 el őtt pedig még ki sem találtuk az „árny" 
szót, így nem is jutott eszünkbe, ki értesítette a csekást, hogy már hazaértünk. 

szatyrok 

Az ügynök, habár másodszor turkált a ládában és válogatott a kéziratok között, 
észre se vette, hogy Pjaszt poémái elt űntek, pedig épp ebbő l jöhetett volna rá, 
hogy mi is eldugtunk valamit. Anna Andrejevna ravaszsága, mert ő  tanácsolta, 
hogy ne takarítsam fel a szobát, igazoltnak bizonyult— ha visszarakom az iratokat 
a ládába, talán gyanút fog a csekás. 
Pjaszt poémái nagyon hosszúak voltak, s éppen ezért szatyrokban kellett kivin-
nünk őket. „Töredékeknek" nevezett fejezetekre tagolódtak. Oszipnak tetszettek 
ezek a poémák, talán azért is, mert a törvényes feleségeket átkozták bennük. 
Pjaszt „hitvestársnak" nevezte a feleségét és nem akart vele élni. Oszip, amikor 
beköltözött egy rendes, habár picinyke lakásba, szintén fellázadt a családi 
élet bilincsei ellen, és teli szájjal dicsérte Pjasztot. Felfigyelve lelkesedésére meg-
kérdeztem: 
— És ki a te hitvestársad? Talán csak nem én? 
Ha csak rá gondolok, hogy mi is köznapi életet élhettünk volna, megtört szívekkel, 
botrányokkal és válásokkal! Élnek balgák a világon, akik nem tudják, hogy való-
jában épp ez a természetes emberi élet, és hogy minden er őnkkel erre kell 
törekednünk. Mit nem adnék egy ilyen drámáért. 
Pjaszt két kéziratos versének a meg ő rzésével bízott meg — az írógépek drágák 
voltak és nem engedhettük meg magunknak se mi, se ő . Egyedül csak a szépírás 
maradt, ahogy valamikor mondták. Bármennyire is igyekeztem meggy őzni róla, 
Pjaszt nem hitte el nekem, hogy rosszabb helyet nem is találhatott volna versei 
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boldog és nyugodt—valóságos er ődítmény. Oszip szomorúan felsóhajtott, amikor 
éjszakai vendégünk kezében meglátta a „töredékeket" — mi lesz Pjaszttal! De 
abban a pillanatban, ahogy azt Anna Andrejevna mondta, „olyan er ő  költözötf 
belém", hogy kicsikartam az ügynökt ő l, és kis híján megőriztem az utókor 
számára Pjaszt „hitvestársakat" sújtó átkait és a törvénytelen termetes szépsé-
gek dicséreteit — mert ő  csak a magas növés ű  nőkbe lett szerelmes. б riás termetű  
nő i közül az utolsót elvezette hozzánk, hogy szavaljon neki a „töredékekb ő l". 
Megőrizte-e ez a n ő  a kéziratait? Nekem úgy t űnik, hogy őt Pjaszt nem érdekelte 
annyira, mint a Rabelais-fordításokért esedékes tiszteletdíj, amit akkoriban Pjaszt 
Goszizdattól húzott. Emlékszem, abban az id őben Pjaszt szeszélyes mostoha-
lányára is panaszkodott, az viszont, úgy hallottam, valahol messze él, és örömmel 
emlékszik vissza különc mostohaapjára. Nincsenek-e nála az általam megmen-
tett Pjaszt-poémák? 
Mielőtt Oszipot letartóztatták volna, szüntelenül jártak hozzánk a milicisták, mert 
Pjaszt a bejelentkezésekor megadta nekik a címünket, és kijárta az engedélyt, 
hogy néhány napot Moszkvában tölthessen irodalmi ügyei intézése céljából. Le-
járt a határidő , és a tiltott övezetb ő l az engedélyezettbe zavarták. Szerencsére 
nem volt nálunk a házkutatás idején, mint ahogy ott lett volna, ha nem ijesztenek rá 
a milicisták. Bizonyára elviszik és a kéziratait is elkobozzák, ha az ügynökök kar-
mai közé kerül. Szerencséje volt. Hasonlóképp szerencséje volt abban is, hogy 
nem érte meg a második letartóztatási hullámot, mert elvitte arák az otthoni vagy 
a kórházi ágyból Csuhlomában, vagy valamelyik másik helységben, ahol megen-
gedték számára az ott-tartózkodást. A családi drámához hasonlóan ez is termé-
szetes az életben, tehát a boldogság is ez. Nehéz iskolát kell végigjárni ahhoz, 
hogy ezt megértsük. 
Oszip kézirataiból kevés vázlatot mentettünk meg a korábbi évekb ő l. Azt köve-
tően sohase tartottuk őket odahaza. Kisebb adagokban szállítottam őket Voro-
nezsbe, hogy megállapítsuk a végleges szöveget, és összeállítsuk a meg nem 
jelent versek listáját. Ezt a munkát apránként végeztem Oszippal, aki váratlanul 
megváltoztatta a kéziratokhoz és az iratokhoz való viszonyát. Korábban hallani se 
akart róluk, mindig haragudott, hogy nem semmisítem meg őket, hanem anya sár-
ga ládájába gyömöszölöm. De a házkutatás után rádöbbent, hogy könnyebb meg-
őrizni a kéziratot, mint az embert, többé már nem bízott meg a saját emlékezeté-
ben, ami, mint az köztudott, kimúlik az emberrel együtt. E kéziratok közül egyesek 
a mai napig megő rződtek, de a legnagyobb részük elt űnt a két letartóztatás vala-
melyike során. Hogy mit kezdtek bíróságainkon a kezdetben táskákban, majd 
zsákokban elszállított iratokkal? De miért törjük a fejünket az iratokon, amikor azt 
sem tudjuk, hogy az emberekkel mit csináltak... Valóságos csoda, hogy maradt 
néhány tanú és egy halom kézirat. 

végtelenül 
apró 
lépések 

Harmadszorra nem jöttek el és le se tartóztattak bennünket. Ezért azzal foglala-
toskodtunk, amivel általában foglalkoznak azok, akiknek bezárták valakijüket. 
Fáradtan tértünk haza az egész napos városi rohangálás után, és ahelyett, hogy 
vacsorát készítettünk volna, felnyitottuk a f őttkukorica-konzerveket. Így ment ez 
három napig. A negyedik napon Kijevbő l megérkezett anyám. Ő  lemondta ottani 
szobáját, eladta a családi háztartási kellékek sokaságát, és eljött, hogy vejével és 
lányával töltse el élete hátralev ő  részét, akik végül is kaptak egy lakást. Az állo-
máson senki se várta, ezért megharagudott és megsért ődött. De abban a pilla-
natban elpárolgott a haragja, amikor megtudta, hogy Oszipot letartóztatták. 
Ismét a valamikori liberalista egyetemista lány volt, aki tudta, hogyan kell viszo-
nyulni a hatalomhoz és a letartóztatáshoz. Összecsapta két kezét, mondott vala-
mit a bolsevizmus elméletéről és gyakorlatáról, szemlét tartott a lakásban, azt 
mondta, hogy a professzorok már az ő  idejében a túlzott gancafogyasztással 
magyarázták a pellagra jelentkezését Besszarábiában, pénzt vett el ő  a keblébő l 
előhúzott pénztárcából és kiszaladt a piacra. Most, amikor volt már, aki tör őd-
jék velünk, még elszántabban láttunk feladatunkhoz. 
Már az első  napokban meglátogattam Nikolaj Ivanovics Buharint. Teljesen elvál-
tozott és a kérdések özönével árasztott el, amikor meghallotta, mi történt. Fel-alá 
járkált a nagy kabinetben, s id ő rő l idő re megállt előttem, hogy kérdezzen vala-
mit... —Meglátogatta? — Meg kellett magyaráznom, hogy a látogatások már nem 
engedélyezettek. Buharin errő l nem tudott. Mint minden teoretikus, nem tudott 
gyakorlati következtetéseket levonni a saját elméletéb ő l. 68 



— Nem írt le valamilyen meggondolatlanságot? — Azt feleltem, hogy nem, semmi 
borzasztóbbat attól, amir ő l Nikolaj Ivanovics már tud... Hazudtam. Mai napig is 
szégyellem. De ha akkor megmondom neki az igazat, egyáltalán nem kerül sor 
a „voronezsi pihen őnkre". Kell-e hazudni? Szabad- e hazudni? Igazolt-e valaki 
megmentését szolgáló hazugság? Szép lehet olyan feltételek között élni, amikor 
nem kell hazudni. De létezik-e ilyen hely a világon? Nekünk már kicsi korunkban 
a fejünkbe verték, hogy mindenütt a hazugság és a képmutatás uralkodik. Ha nem 
hazudok, nem élem túl azokat a borzalmas napokat. És hazudtam egész éle-
temben — az egyetemistáknak, a szolgálatban, a jó ismer ősöknek, akikben nem 
bíztam teljesen, és a többségük ilyen volt. Ők se hittek nekem — korunk szokásos 
hazudozása volt ez, a sztereotip illemtudáshoz hasonló. Az ilyen hazudozás miatt 
nem szégyellem magam, de Buharint teljesen tudatosan, hidegvér űen és számí-
tásból vezettem félre — nem akartam megijeszteni egyetlen védelmez őmet... Ez 
valami más... De mi mást tehettem? 
Buharin azt mondta, hogy Oszipot nem tartóztathatták le azért, mert felpofozta 
Tolsztojt. Én azt állítottam, hogy bármiért letartóztathatják az embert. Ami pedig 
a büntető  törvénykönyvet illeti, mindig az ötvennyolcas' szakaszt alkalmazzák —
mert így a legkönnyebb. 
Amit Tolsztoj barátairól elmondtam neki, és az a mondat, hogy „Majd mi megmu-
tatjuk neki, hogyan verekszenek az orosz írók" mély benyomást tett Buharinra, 
— majdhogynem féljajdult. Ez az ember, aki ismerte a cári bögyönöket és elvileg 
helyeselte a forradalmi terrort, ezen a napon valószín ű leg különösen világosan 
megérezte, mi vár még rá. 
Ezekben a napokban gyakran meglátogattam Buharint. A titkárn ője, Krokotkova, 
akit Oszip minden ügyféllel mogyorót rágcsálgató mókusként írt le a Negyedik 
prózában, rémült, de kedves tekintettel fogadott, és azonnal sietett bejelenteni. 
Szélesre tárult a kabinet ajtaja és Nikolaj Ivanovics jött elém... 
—Semmi újdonság?... Nálam sincs... Senki se tud semmit... 
Ezek voltak az utolsó találkozásaink. Cserdinyb ő l Voronezsbe utazva ismét betér-
tem az Izvesztijába. — Milyen borzalmas sürgönyöket küldhettek Cserdinyb ő l —
mondta Krokotkova és bement a kabinetbe. Kis híján sírva fakadt, amikor kijött-
Nikolaj Ivanovics nem akarja látni Önt... Valamilyen versek miatt... —Többé so-
hase láttam. Kés őbb Ehrenburgnak elmondta, hogy Jagoda fejb ő l elszavalta neki 
a Sztálin-verset, s ő  megijedt és visszavonult. Addig minden tő le telhetőt megtett, 
és neki köszönhetjük a per felülvizsgálatát. 
Abban az időben egy órába került Buharin meglátogatása az Izvesztijában, de 
egyébként is egész nap a városban szaladgáltam. A letartóztatottak feleségei —
még 1937 után is jóformán több férfi mint n ő  volt a börtönökben — taposták ki 
a Peskováig vezető  utat a Politikai Vöröskeresztben. Tulajdonképpen csak azé п  
jártak oda, hogy kilocsogják magukat, könnyítsenek a lelkükön és így azt az illú-
ziót keltsék, mintha tennének valamit, ami fölöttébb szükséges a kínos várakozás 
időszakában. A Vöröskeresztnek semmilyen befolyása nem volt. Rajta keresztül 
olykor csomagokat lehetett küldeni a munkatáborba, vagy meg lehetett tudni 
a már kihirdetett ítéletet és a végrehajtott halálos büntetést. A Politikai Vöröske-
reszt megszüntetése teljesen logikus volt, de attól kezdve a rabok családjai 
csak híresztelésekbő l éltek, amelyeket részben azért terjesztettek, hogy ránk 
ijesszenek. 
Kezdettő l fogva Peskova állt ennek az intézménynek az élén, de én nem hozzá 
mentem, hanem a helyetteséhez, Vinaverhez, egy igen okos emberhez. Vinaver 
első  kérdése az volt, hogy milyen rangú volt az ügynökök f őnöke. Csak ekkor tud-
tam meg: minél magasabb rangú a f ő -fő  éjszakai látogató, annál komolyabb az 
ügy és annál szörny űségesebb az áldozat további sorsa. Minthogy nem ismertem 
még a jóslás ezen módját, azon az éjszakán sem jutott eszembe, hogy megnéz-
zem a rangot az egyenruhán. Vinaver azt mondta még, hogy „bent" egészen tisz-
tességesek az életkörülmények—tisztaság van ésjó a koszt. —Alkalmasint jobban 
étkeznek, mint ön és én odahaza... —Szükségtelen volt Vinavernek magyaráz-
nom, hogy jobb éhezni, de szabadon lenni, és hogy ebben a becstelen bögyöni 
„pallérozottságban" van valami istentelenül végzetes. Ő  amúgy is mindent értett 
és mindent tudott. Kissé kés őbb megmondta, hogy mit várhatunk a jöv őtő l, és iga-
zolódtak a jóslatai — nagy tapasztalattal rendelkezett, és le tudta bel ő le vonni 
a következtetéseket. Rendszeresen eljártam hozzá és állandóan tájékoztattam 
az újdonságokról. Mi több, ezt nem azért tettem, hogy valamiféle tanácsot kapjak 
tő le, hanem egyszer űen abból a szükségletb ő l, hogy kapcsolatot tartsak fenn az 
utolsó emberek egyikével, akik azáltatanos kavarodásban, nem veszítették el 
a törvényesség iránti érzéküket, ha hiábavalóan is, de kitartóan harcoltak az 
erőszak ellen. 
De még milyen hasznos tanácsokkal tudott ellátni. Épp ő  beszélt rá, mondjam 
Oszipnak, húzódjon vissza, semmit ne kérjen, például olyasmit, hogy áthelyezzék 
valahova, ne terelje magára a figyelmet, lapuljon meg, hallgasson, egyszóval — ne 
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magukat..." Az ő  véleménye szerint ez volt az ember megmenekülésének az 
egyetlen módja, vagy legalábbis annak, hogy még egy ideig életben maradjon. 
Maga Vinaver nem élhetett ezzel a recepttel, mert állandóan kiemelked ő  tiszt-
ségen volt. Jezsov rémuralma idején t űnt el. Azt beszélik róla, hogy kettős életet 
élt, és hogy nem volt olyan, amilyennek az emberek hitték. Én nem hiszem ezt, és 
sohase fogom elhinni. Szeretném, ha az utókor tisztára mosná a nevét. Tudom, 
hogy az ilyen csúnya híresztelések gyakran magából a Lubjankából terjedtek el 
az olyan emberekrő l, akiket nem kedveltek. És ha őriznének is az archívumban 
valamiféle dokumentumokat, amelyek rossz fényt vetnek Vinaverre, azok sem 
szolgálhatnak bizonyítékul, hogy ő  beárulta az ügyfeleit a rend őrségen: még ha 
Peskovát is meggyőzték róla, hogy Vinavert kémkedésre osztották be mellé, nem 
kell hinni ebben. Nem nehéz dokumentumokat fabrikálni, ördög tudja, milyen 
koholmányokat nem írtak alá a megkínzott emberek, és semmi sem könnyebb, 
mint a besúgókról és a provokátorokról szóló mesékkel teletömni egy vénasszony 
fejét... De hogyan fogják a történészek feltárni az igazságot, ha minden egyes 
szemcséjére rárakódott a förtelmes hazugság. Nem a mi korunk el ő ítéleteire és 
tévedéseire gondolok, hanem a tudatos és megfontolt hazugságokra. 

('Ez a szakasz foglalta magába a „szovjetellenes propagandát" és az „ellenforra-
dalmi tevékenységet".) 

a közvélemény 

Ahmatova szintén részt vett ezekben a futkosásokban. Sikerült bejutnia Jenu-
kidzehoz, aki figyelmesen végighallgatta, de se át, se bét nem mondott. Majd elro-
hant Szejfulinához, aki azonnal telefonált valamelyik csekás ismer ősének. - Csak 
meg ne bolondítsák ott - mondta az a csekás -, a mieink valóságos mesterei az 
ilyesminek... -Másnap értesítette Szejfulinát, hogy mindennek utánanézett, jobb 
nem belekeveredni ebbe az ügybe... Miért?... Nem volt válasz. Szejfulinának le-
hullottak a karjai. Mindahányszor így ernyedtek el karjaink, ha azt tanácsolták, 
hogy ne avatkozzunk bele valamibe, és azonnal visszavonultunk. 
Ami életünk különös jellemzője ez-kortársaim csak azután í rták meg a petíciókat 
és a kérvényeket, nyilvánítottak véleményt, vagy kezdeményeztek valamit, mi-
után megtudták, mit gondolnak „azok ott fent". Mindannyian túlságosan is tisztá-
ban voltak saját tehetetlenségükkel ahhoz, hogy határozottan és helyesen lép-
hettek volna fel. „Ügyetlen vagyok az ilyesmiben" - mondogatta Ehrenburg 
magyarázgatva, hogy miért utasítja vissza avalaki melletti kiállást, legyen szó pél-
dául nyugdíjról, lakásról vagy tartózkodási engedélyr ő l. Mert ő  csak kérhetett, de 
nem követelhetett... Így a legkönnyebb a hatalomnak. Ily módon minden nyilvá-
nos megmozdulást eleve meghiúsíthattak. Csak céloztak rá, hogy „azok ott fent" 
elégedetlenek lehetnek. Az alsóbb és a fels őbb szinteken is éltek ezzel, sérthetet-
leneknek nyilvánítva egyes eseteket. A húszas évek második felét ő l kezdve egyre 
halkabbá és halkabbá vált a „közvélemény suttogása", már semmiféle akciót nem 
sejtetett. Természetesen „sérthetetlenek" voltak az összes letartóztatási esetek, 
és csak a család mert odaállni a letartóztatott mellé, vagyis meglátogatta Peskó-
vát, később pedig a közvádlóságot. Kivételt és nem szabályt jelentett, ha valaki 
kívülálló beavatkozott, ezért kell ő  elismeréssel kell viszonyulni az ilyesmihez. 
Lévén, hogy Oszip az ország legfélelmetesebb személyiségét vette célba versso-
raival, természetesen az volt a legokosabb, ha ebbe nem keveredik bele az 
ember. Ezét még többre becsülöm, hogy 1934-ben Paszternak maga ajánlotta fel 
a segítségét. Anna Andrejevnával jött el hozzám és megkérdezte, kihez forduljon. 
Azt tanácsoltam neki, hogy keresse fel Nikolaj Ivanovics Buharint, mert tudtam 
már, mi a véleménye Oszip letartóztatásáról, és még azt, hogy látogassa meg 
Gyemjan Bednit. 
Nem véletlenül említettem meg Gyemjant. Paszternak révén juttattam eszébe az 
1928-ban tett ígéretét. Oszip akkor névrokonától, Iszaj Benediktovics Mandels-
tamtól véletlenül tudomást szerzett az utcán arról, hogy sikkasztás és tékozlás 
miatt halálra ítéltek öt banktisztvisel őt, a régi rendszer szakembereit. Oszip a saját 
és beszélőtársa meglepetésére, és a „ne avatkozz mások ügyeibe" szabály elle-
nére, akkora lármát csapott Moszkvában, hogy megmentette azokat az öregem-
bereket. Ezt említi meg a Negyedik prózában. A többi „végtelenül apró lépés" 
mellett Gyemjan Bednijt is felkereste. Valahol a Nemzetközi Könyv egyik zugában 
találkoztak. Gyemjan, a könyvek szenvedélyes szerelmese, rendszeres látoga-
tója volt ennek a könyvesboltnak és valószín ű leg itt találkozott az ismerőseivel, 
mert abban az id őben a Kreml lakói már senkit sem hívhattak meg otthonukba. 
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AHMATOVA (GORENKO), Anna And-
rejevna (1889-1966). Költő nő ; Odesz-
szában született, élete legnagyobb 
részét Leningrádban élte le. Els ő  férje 
a költő  Nikolaj Gumiljov volt, aki vele 
és Mandelstammal megalapította az 
akmeista mozgalmat. Elválásuk után 
Ahmatova V. K. Silej kasszírológushoz 
ment férjhez. Harmadik férjét, Nikolaj 
Punint és az első  házasságában szü-
letett fiát, Ljova Gumiljovot letartóztat-
ták a harmincas években. Őt magát 
sohasem tartóztatták le, de 1926 és 
1940 között szinte semmit se jelentet-
hetett meg. Költészetét, akárcsak 
Mandelstamét, gyakorlatilag törvényen 
kívül helyezték. 1946-ban Zsdanov 
élesen megtámadta („ télapácának és 
félkurvának" nevezte), kizárták az Iró-
szövetségböl. A fiával szörny űséges 
nyomást gyakoroltak rá, fenyegették, 
igy 1952-ben megírt néhány Sztálint 
dicső ítő  verset. 1956-ban kiengedték 
a fiát a munkatáborból, és újból közölni 
kezdte verseit. Hamarosan nagyon 
népszerű  lett a szovjet fiatalok köré-
ben. 1964-ben Taorminában (Szicília) 
irodalmi díjjal tüntetik ki, 1965-ben pe-
dig díszdoktorrá avatják Oxfordban. 
BABEL, Iszaak Emanuilovics (1894-
1941?). Prózaíró, a közismert Lovas-
hadsereg kötet szerzője. A harmincas 
években úgyszólván semmit sem je-
lentetett meg. 1939-ben tartóztatták le 
és utána nyoma veszett. 1954-ben hi-
vatalosan értesítették az özvegyét, 
hogy „bizonyítékok híján megszakítot-
ták az eljárást ellene'. A halotti bizo-
nyítványban 1941. március 17-ét 
tüntették fel halála dátumaként. 
BALTRUSAJTISZ, Jurgisz Kazimiro-
vics (1873-1944). A szimbolistákhoz 
kötődő  litván és orosz költő . 1921 és 
1939 között Litvánia moszkvai nagykö-
vete volt. Párizsban halt meg. 
BEDNIJ,. Gyemjan (valójában Jetim 
Alekszejevics Pridvorov) (1883-1945). 
Vallásellenes szatíráinak köszönhe-
tően a húszas évek divatos költője. 
1936-ban kegyvesztetté válik, mert 
librettót irt egy operához, amelyben ki-
gúnyolják az orosz történelmet. 
BELIJ, Andrej (valójában Borisz Nyiko-
lajevics Bugajev) (1880-1934). Szim-
bolista költő , regényiró és kritikus; 
miszticizmusra hajlamos; a legkiemel-
kedőbb orosz antropozófus. 
BRODSZKIJ, David Grigorijevics 
(1895-1965). Költő  és fordító. Többek 
között Hugo, Rimbaud, Goethe és 
Schiller tolmácsolója. 70 



Gyemjan simán elutasította, hogy kiálljon az öregek mellett. — És magának mi 
köze hozzájuk? — kérdezte Osziptól, amikor megtudta, hogy se rokonai, se isme-
rősei. De azonnal hozzátette, hogy ha Oszippal bármi is történne, ő  Gyemjan 
mindenképp közbejárna az érdekében. Az ígéret, ki tudja, miért, igen megörven-
deztette Oszipot, habár abban az id őben szilárdan hittünk benne, hogy senki 
„nem fog bántani és agyonverni bennünket"... Amikor utánam jött Jaltára, elme-
sélte a beszélgetésüket és azt mondta: —Mégis jólesik az embernek... Nem tarta-
ná be a szavát? ... Úgy gondolom, hogy igen... —Hát ezért javasoltam 1934-ben 
Paszternaknak, hogy beszélgessen Gyemjannal. Borisz Leonyidovics úgyszól-
ván már az első  napon telefonált neki, amikor másodszor túrták fel a ládánkat, de 
Gyemjan mintha már tudott volna valamit. —Önnek és nekem se szabad ebbe 
belekeveredni — mondta Paszternaknak... Tudhatta-e Gyemjan, hogy a zsíros 
ujjú ember ellen irányuló verssorokról van szó, akivel egyszer már összet űzött, 
vagy csak a szokásos szovjet sablonnal válaszolt-e, ami annyit jelent, hogy min-
dig biztonságosabb minél távolabb tartani magunkat a fert őzöttektő l? Ez is, az is 
lehetséges... Akárhogy is volt, Gyemjan könyvimádata miatt elveszítette már 
a bizalmat. Volt annyira el ővigyázatlan, hogy leírta a naplójába, nem szívesen 
kölcsönöz könyvet Sztálinnak, mert Sztálin a fehér papíron hagyja zsíros ujjainak 
nyomát. Gyemjan titkára a fejébe vette, hogy kihasználja ezt, és átmásolta Sztá-
linnak ezt a naplórészletet. Úgy látszik, nem sok haszna lett ebb ő l az árulásból, de 
ezt követően Gyemjan sokáig teng ődött, s még a könyvtárát is ki kellett árusítania. 
Amikor ismét elkezdték megjelentetni az í rásait, már letelt a törvény el ő írta tizenöt 
év, amikor még örökölhető  a szerző i jog, de úgy látszik, Gyemjan se törvényesí-
tette utolsó házasságát; láttam, amikor az örököse, egy összetört fiatalember 
eljött Szurkovhoz, hogy az apja számlájára kikönyörögjön valamicske alamizsnát. 
Szurkov simán visszautasította. Ez volt Gyemjan utolsó megaláztatása, már 
a halála után. És miért? Hisz Gyemjan nem félelemb ő l szolgálta a szovjet hatal-
mat, hanem a lelkiismerete szerint. Hát mi csodálkozni valóm van akkor nekem, 
ha időnként a tyúkszememre lépnek? Nyilván nem is érdemlek mást. 
1934. május közepe táján Gyemjan és Paszternak találkoztak valamilyen össze-
jövetelen, amit valószín ű leg az Írószövetség megalapítása miatt szerveztek meg. 
Gyemjan felajánlotta, hogy hazaviszi Paszternakot, és ha jól emlékszem, elen-
gedte a sofő rjét, így sokáig egyedül kocsikáztak Moszkva utcáin. Akkor még sok 
tisztségviselőnk nem félt a személykocsikban folytatott beszélgetésekt ő l, mert 
még nem terjedt el a hír, hogy mikrofonokat szereltek az autókba. Gyemjan azt 
mondta Paszternaknak, hogy „nagyon pontosan lövik az orosz költészetet" és 
többek között Majakovszkijt is említette. Gyemjan szerint Majakovszkij azért ve-
szítette el a fejét, mert idegen területre lépett, amelyiken pedig ő , Gyemjan úgy 
mozog, mint hal a vízben. Miután kedvükre kibeszélgették magukat, Gyemjan 
nem hazavitte Paszternakot, hanem a Furmanov utcába, ahol a kétszeri házkuta-
tástól elveszve sínyl ődtünk Ahmatovával. 
Az újságírók akkoriban megtartott kongresszusán Baltrusajtisz eszel ősen körbe-
járta a küldötteket, egyiktő l a másikig szaladgált, és Gumiljov emlékére hivatkozva 
kérlelte őket, mentsék meg Oszipot.  El  tudom képzelni, hogyan csengett ez a két 
név a harmincas évek megrögzött újságírói között, de Baltrusajtisz idegen ország 
polgára volt, s így nem mondhatták neki, hogy „nem ajánlatos belekeveredni ebbe 
az ügybe". 
Baltrusajtisz már rég sejtette, hogyan fogja végezni Oszip... Még a húszas évek 
elején (1921-ben, Gumiljov kinyírása el őtt) rá akarta venni Oszipot, hogy vegye fel 
a litván állampolgárságot. Ez lehetséges lett volna, mert Oszip apja Litvániában 
élt egy időben, maga Oszip pedig Varsóban született. Oszip még be is gy űjtött 
valamilyen dokumentumokat és megmutatta őket Baltrusajtisznak, de később 
meggondolta magát —úgysem szökhetsz meg a sorsod el ő l, hát nem érdemes 
kísérletezni... 
Az Oszip első  letartóztatása körül felvert kis pornak, szemmel láthatóan volt vala-
micske hatása, mert nem a sablonok szerint alakult az ügy. Legalábbis Ahmatova 
ezt gondolja. A mi körülményeink között még ez a gyöngécske reakció is — egy kis 
porverés, halk suttogás — szokatlan, elcsodálkoztató jelenség. De ha felbonta-
nánk ezt a suttogást, nem tudni, mi mindent fedeznénk fel benne. Naivitásomban 
én azt hittem, hogy a közvélemény mindig a gyöngébb mellé áll az er ősebbel, az 
elnyomott mellé az elnyomóval, az áldozat mellé a dúvaddal szemben. Csak Lida 
Bagricka nyitotta ki a szememet. 1938-ban, amikor letartóztatták a barátját, Posz-
tupalszkit, elkeseredetten panaszolta: 
— Korábban minden másképp volt... Egyesek például ellenezték, hogy elvitték 
Oszip Emiljevicset, mások viszont úgy vélték, hogy ennek így kell lenni. De mit 
csinálnak most? A sajátjaikat zárják be! 
Az embernek csodálnia kell Lida Bagricka szavait. Spártai nyíltsággal fejezte ki az 
erkölcsi alaptörvényét azoknak, akiknek az értelmiségünket kellett volna képvisel- 
niük; és nem épp ebben a társadalmi rétegben formálódik a közvélemény. 
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BUHARIN, Nikolaj Ivanovics (1888-
1938). 1917-t ő l 1934-ig az SZKP(b) 
Központi Bizottságának tagja, 1919-töl 
1929-ig pedig tagja a Politbürónak is. 
1934 és 1937 között az Izvesztija f ő -
szerkesztője. A pártból 1937-ben zár-
ták ki. Az 1938-ban megrendezett 
moszkvai per egyik főszereplője volt, 
halálra ítélték és kivégezték. 
CSORNIJ, Szasa (Alekszandar Mihaj-
lovics Glikberg) (1880-1932). Szati-
rikus költő  és elbeszél ő . 1920-ban 
emigrált és Franciaországban telepe-
dett le. 
EHRENBURG, 	Ilia 	Grigorijevics 
(1891-1967). Szovjet regényíró és új-
ságíró. 1909 és 1917 között Párizsban 
élt, mint antibolsevik 1917-ben tért 
vissza Oroszországba és 1921-ben is-
mét emigrált. Bizonyos ingadozás után 
egyre aktívabban támogatta a szovjet 
hatalmat, de egészen 1941-ig, mint az 
Izvesztija európai tudósitója leginkább 
külföldön tartózkodik. Jelent ősek a 
hatvanas évek derekán megjelentetett 
emlékiratai, melyekben érzékletesen 
számol be az orosz értelmiségi sorsá-
ról Sztálin uralma alatt. Sztálin halála 
után sokat tett a müvelödési értékék 
újraélesztéséért és elő remozditásáért 
és a m űvészeti alkotószabadságért 
harcolt. 
FURMANOV, Dimilrij Andrejevics 
(1891-1926). Szovjet író, a Csapajev 
című  regény szerzője, a RAPP moszk-
vai ágazatának a titkára. 
GORKIJ, Makszim (Alekszej Makszi-
movics Peskov) (1868-1936). Elbe-
szélő , regény- és drámaíró, Lenin és 
Sztálin barátja. A polgárháború idején 
sok értelmiségi számára biztosított 
anyagi segélyt. 1921-ban emigrált, de 
1929-ben visszatért és a szocialista 
realizmus vezető  képviselője lett. Ha-
lála után Jagodát és Pletnev profesz-
szort azzal vádolták, hogy gyógykeze-
lés közben likvidálták. 
GUMILJOV, Lay (Ljova) Nikolajevics 
(1911- ). Nikolaj Gumiljov és Anna 
Ahmatova fia, történész és kelet-szak-
értő . El őször 1934-ben tartóztatták le. 
A világháborúban kiengedték és a 
fronton harcolt. 1949-ben harmadszor-
ra is letartóztatták és csak 1956-ban 
engedték szabadon. 



GUMILJOV, Nikolaj Sztepanovics 
(1886-1921). Költő , az akmeista moz-
galom és a Költő i Céh egyik alapítója. 
Anna Ahmatova első  férje. Költészete 
és prózája utazásainak, háborús él-
ményeinek és monarchista meggyő -
ződésének a bélyegét viseli magán. 
1921-ben tartóztatták le és gyorsított 
eljárás után kivégezték. 
JAGODA, 	Henrih 	Grigorijevics 
(1891-1938). 1920-tól a Cseka tagja, 
1934-ben lett az NKVD főnöke. Két év 
múlva Jezsov váltja fel ezen a tisztsé-
gen. 1937-ben letartóztatták és ki-
végezték. 
JENUKIDZE, 	Abel szofronovics 
(1877-1937). Sztálin régi barátja, ma-
gas rangú pártfunkcionárius. 1935-
ben zárták ki a pártból, két év múlva 
pedig letartóztatták és kivégezték. 
JEZSOV, Nikolaj Ivanovics 
(1894-1939?). 1934-t ő l a KB tagja, 
1936 és 1938 között pedig az NKVD 
főnöke. Rémuralma alatt folytak a leg-
nagyobb csisztkák a Szovjetúnióban. 
Valószín ű leg 1939-ben likvidálták, 
habár hivatalosan ezt sohasem erő -
sítették meg. 
MAJAKOVSZKIJ, Vladimir Vladimiro-
vics (1893-1930). Költő , az orosz 
futurizmus legkiemelkedőbb egyéni-
sége, a LEF cím ű  folyóirat szerkesz-
tője. Ongyilkos lett. 
NARBUT, 	Vladimir 	Ivanovics 
(1888-1944). Akmeista költ ő , a ZIF 
kiadóvállalat főszerkesztője. A csiszt-
kák idején letartóztatták, halála után 
rehabilitálták. 
PASZTERNAK, Borisz Leonyidovics 
(1890-1960). Költő , a Doktor Zsjvágo 
című  regény szerzője. 

PESKOVA, Jekaterina Pavlovna 
(1876-1965). Makszim Gorkij törvé-
nyes felesége, akitő l barátilag elvált. 
A forradalom után megalapította a Po-
litikai Vöröskeresztet, amelynek a poli-
tikai foglyok megsegítése volt a célja. 
Gorkij tekintélyének köszönhet ő lég ez 
a szervezet legalább névlegesen, 
egészen 1939-ig fennmaradt. 
PJASZT (PESZTOVSZKIJ), Vladimir 
Alekszejevics (1886-1940). Költ ő  és 
fordító. Aiexandr Blok és Mandels-
tam baratla. 
POLONSZKIJ, 	Jakov 	Petrovics 
(1819-1898). Költő . POSZTUPALSZ-
KIJ, Igor Sztefanovics (1907- ). 
Költő , fordító és kritikus. 
PUNIN, Nikdlaj Nikolajevics (1888-
1953). M űvészettörténész és kritikus. 
az  Apolon folyóirat munkatársa. Anna 
Ahmatova harmadik férje volt. A csiszt-
kák idején letartóztatták és kényszer-
munkára ítélték. 
SZEJFULINA, 	Lidija Nikolajevna 
(1889-1954). A paraszti életmód rea-
lista ábrázolásáról ismert ítón ő . 
SZEVERJANIN (LOTAREV), Igor 
Vaszilyevics (1887-1941). Költ ő , az 
egofuturisták" vezetője. 1919-ben 

Észtországba emigrált . Észtország 
Szovjetúnióhoz csatolása után, 1940-
ben sikerült valamit megjelentetnie 
a szovjet folyóiratokban. A német 
megszállás alatt halt meg. 
SZLUCSEVSZKIJ, Konsztantin 
Konsztantinovics (1837-1904). Költő . 
sZURIKOV, Vaszilij Ivanovics (1848-
1916). Orosz festő . 
sZURKOV, Alekszej Alekszandrovics 

- (1899- ). Költő , hadi tudósító. 
a Literaturna gazeta szerkesztője, 1954 
és 1959 között a Szovjet Írószövetség 
titkára. 
TOLSZТOJ, gróf Alekszej Nikolajevics 
(1882-1945). Költő , regényíró, dráma-
író és újságíró, történelmi regényei 
a legismertebbek. 1919-ben emigrált. 
de hamarosan visszatért a Szovjet-
únióba. A Vörös Gróf néven ismerték. 
Csak Tagerova Mandelstamra való 
visszaemlékezéseiből (New York. 
1965) ismeretesek a körülmények. 
amelyek között 1934-ben Mandelstam 
felpofozta Tolsztojt. Eszerint a botrány 
Mandelstam moszkvai lakásán kezd ő -
dött, ahol az író szergej Borodin (Amir 
szargidzsan álnév alatt ismert) rátá-
madt a háziasszonyra. Az írók becsü-
letbírósága, amelynek gróf 'Tolsztoj 
volt az elnöke, felmentette Borodint. 
Ezt követően, amikor Mandelstam Le-
ningrádban tartózkodott, egy kiadóház 
igazgatói irodájában öt-hat író jelenlé-
tében felpofozta Tolsztojt. Tagerova 
közvetlenül ezután érkezett az ese-
mények színhelyére, ahol megdöb-
bent és görcsbe merevedett emberekre 
talált. 
ZOSCSENKO, Mihail Mihajlovics 
(1895-1958). Humorista és szatirikus. 
1946-ban Zsdanov megtámadta és 
Ahmatovával együtt kizárták az Író- 
szövetségbő l. 

osztás még a polgárháborúból és ennek szükségszer ű  szabályából ered: „Ki kit 
fog?" A győzelem és a vereség után, a gy őztesek mindig számítanak a jutalomra, 
a támogatásra, a kiváltságokra, a legy őzötteket pedig kiirtják. De épp itt mutatko-
zik meg, hogy nem örökölhet ő , s még csak nem is életfogytiglani érvény ű  
a „mienk" kategóriájába való tartozás joga. Ezért a jogért szüntelen harc folyt és 
folyik, és a tegnapi „mienk" pillanatok alatt a másik kategóriában találhatja magát. 
Mi több, a „mienkre" és a „másra" való felosztás logikája maga vezet ahhoz, hogy 
minden elbukó „másikká" válik, épp azért, mert elbukott. Az 1937. év, és mindaz 
ami utána következett, csak egy olyan társadalomban volt lehetséges, amelyben 
ez a felosztás a végs ő  fázisába jutott. 
Valaki letartóztatásáról szóló minden új hírre egyesek elcsendesedtek és még 
mélyebbre húzódtak barlangjukban, ezek mellesleg senkit sem mentettek meg, 
mások pedig egyöntet űen uszították a kutyákat. A negyvenes évek végén Szonya 
Visnyevszka barátn őm naponta értesült valamelyik barátja letartóztatásáról, és 
elszörnyedve kiáltott fel: „Csak árulás és ellenforradalom mindenfelé!" Így kellett 
beszélniük azoknak, akik valamivel jobban éltek, mint a többiek, és akiknek volt 
veszíteni valójuk. Meglehet, hogy b űvölést rejtett ez a felkiáltás, olyasmit hogy: 
„Az én mentsváram!"... De mi más maradt, mint hogy b űvöljünk? 

podolszki józsef fordítása 

72 



sinkovits 
péter 

párbajkódex 

igen tudom 
a kihívott az ellenfél segédeit udvariasan fogadni 
megbízatásuk el őadását 
félbeszakítás nélkül meghallgatni 
s elhatározását velük azonnal közölni tartozik 
ez megtörtént 
a kihívást elfogadtam 
segédeim neveit és lakcímeit 
azonnal bejelentettem 
ső t önre bíztam megítélni 
egyszerű  sértésnek 
gyalázásnak 
vagy tettleges bántalmazásnak 
tekinti-e az ügyet 
valamint a fegyverválasztás joga is 
mindig a sértett félt illeti meg 

ön igazán jól vív uram 
azonban most kissé megpihenhetünk 
a segédek is igazán fáradtak 
az árok mögötti tisztáson feküsznek 
ha jól látom 
persze ahogy gondolja 
no de mégiscsak hajnalban kezdtük 

tudja olyan ez 
az ember áll a stégen 
várva a hajót 
hogy az vitorlát bontva röpítse valami irányba 
messze a partok biztonságától 
már-már megcsillanni látja a távoli édent 
s azután visszakanyarodik 
kíméletlenül kiteszik 
jöhet a következő  

pedig én már lényegében kiegyeztem 
helyem a jelenlétben 
olykor még jól is érzem magam 

ön ellen mégis kiálltam 
hiszen elégtételt óhajt venni 
kiállok mint 
Akhilleusz Hektor ellen 
Bera barcelonai gróf Sanila ellen 
Jean de Caronge Argenteuil ura Legris ellen 
Guise herceg Bassompierre gróf ellen 
Morés márki Mayer kapitány ellen 

ellen 
ellen 
ellen 

de miért 
lássuk ezt is uram 
Manutius tanár és Lambin nyelvtudós 
egy francia szó ortográfiája miatt 
Henri de Péne a Figaro főszerkesztője 
hétszáz kihívást kapott tisztektő l 
egy báli tudósítás miatt 
de a második párbajban elesett 
Richelieu herceg két kedvese 73 



De Nesle márkinő  és Van Polignac grófn ő  
pisztolypárbajt vívtak 
amelyben a grófnő  ellőtte a márkinő  egyik fülét 
Constans és Issarts szenátorok öregségük miatt 
karosszékben ülve l őttek egymásra 
no de ezt hallgassa meg uram 
Grönlandban párbajfegyverül a dalt használják 
az ellenfelek egymást dalban gúnyolják 
és segédeik támogatják ebben őket 
aki hamarabb kifogy 
a gúnyolódásokra való feleletekb ő l 
azt legyőzöttnek nyilvánítják 
s a győző  
ellenfele birtokának legjavát elveheti 

karddal kezdtük 
most pisztollyal folytatjuk 
szerencsére segédeink e lehet őségre is gondoltak 
szabály szerint 
a pisztolyok töltésére nézve az eljárás 
a párbajok különböző  nemei szerint váltakozik 
rendszerint azonban a vezetősegéd 
vagy az egyik segéd szokta a fegyvereket tölteni 
az összes segéd jelenlétében 
a segédek azonban puskam űvessel is töltethetnek 
ezután a pisztolyokat 
egy kis szekrénykébe kell elzárni lepecsételve 
a kulcsot és a pecsétnyomót 
egy-egy ellensegéd veszi magához 
a fegyvereket csak a párbaj színhelyén 
az utolsó pillanatban adják át 
válasszon tehát uram 
a fegyverek egyébként számunkra ismeretlenek 
teljesen újak 
ez is szabályos tehát 
segédeink három golyóváltásban egyeztek meg 
igazán sajnálom 
hogy a meghatározott helyrő l szabad lövéssel 
való formát választotta 
számomra 
a párhuzamos vonalakról történ ő  pisztolypárbaj 
jóval izgalmasabb 
így huszonöt lépésre állunk majd egymástól 
egymásnak háttal 
figyelmeztetem önt 
hogy rögtön a vezényszó után 
szembefordulunk 
bármelyikünk lőhet elsőként 
de ha az első  lövés megtörtént 
a második lövésnek 
az elsőtő l számítandó egy perc 
ha pedig valamelyikünk megsebesül 
két perc alatt kell megtörténnie 
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nos ez a vérző  horzsolás a vállamon 
feltételezem 
kellő  elégtétel az ön számára 
felajánlom 
persze csak ha kedve tartja 
megkezdett vitánkat 
nyugodtan folytathatjuk 
s ha nincs ellene kifogása 
a párbaj színhelyérő l 
akár 
eavütt is távozhatunk 



ornarnenti kus 
próza-kísérletek 
lucidum intervallum 

Az ég kékjére zöld gerinc ű  hegyek vetnek árnyat, s lenn, a tompa fény ű  völgyben, 
sátorlap szélét markolja a szél. Almában felmordul a csiszolt köv ű  patak, lebeg 
a homály a bokrok alja alatt. Alig rezzen a fagyban, a jegecesed ő  szem ű  állat 
izzadt koponyájában, láthatatlanul. 
Császárbundás múltra emlékeznek most az istálló falának d ő lő  magatehetetlen, 
de méltóságteljes öregek. Az álnok idő  benyújtotta már nekik is a számlát. Estén-
ként, mikor minden elcsendesül, újságlapjaik közé temetkeznek, ragyogó meny-
nyezetfények esőjében izzadva. 
A kih ű lt szem ű  öregek... 
Senki sem érti meg közülük a három koppanást. 

árnyékfoltok 

Egy haszontalan délután, míg hallgatod a k őtörő  kalapács egyhangú zakatolását, 
mint egy kíváncsi gyermek, kinek figyelmét nem köti le immár a játék, a bábok 
varázslatos ügyessége, s be szeretne kukkantani a színfalak mögé, a roló résein 
át kilestél, s egy ember körvonalait láttad a megs ű rűsödött, fülledt leveg őben. Föl-
rémlett el őtted egy se nem kérd ő , se nem válaszoló, inkább közömbös, szinte 
együgyű  pléhpofa. A napba néz, személytelenül, árnyképe mintha megfeledke-
zett volna róla, hosszan, szabadon elnyúlik. Az embernek agyagszín ű  sisakja 
van, két marokra fogott kalapácsát mellének d ő lti, egész testsúlyával ráneheze-
dik. A gép zúgása belehasít az alvó leveg őbe. Arnyéka, mintha túln őtte volna 
dimenzióit, beleolvad a deszkakerítés vak réseibe. Nyár lett. Odakint hancúroz-
nak a nagyhangú, napbarnított gyermekek, az árnyékos utca pázsitján, a feltört 
burkolatú út mentén. 
(A szobor játszi könnyedséggel lelép alapzatáról... — írtad egy kisprózádban. 
Emlékezetedben nyomot hagyott; megzavarta az autósokat, a dehumanizált jár-
műveket. Aztán fölcibálták, bronzidegeit elmetélték; Iába nyomában gyom tenyé-
szik. Helyén egy múzeum dacol majd az örökkévalósággal, t ő le jobbról és balról 
pedig középületeket fognak felépíteni. Fölsebezték a zsíros földet.) 

aznap 

Húszéves vagy ma. 
A szélcsöndben, a dróthálós kerítésen túl egy harckocsi kanyarodik le a maszatos 
útról, majd éleset tülkölve, rugalmasan a kapu felé kaptat. A kutya a hang felé szi-
matol, ugatása beleharsan a pattanásig feszült hangtalanságba. 
A vezető  bronzba öntött vitéz, gondolod, homlokára vérvörös csillag van tetovál-
va. Most kiszáll a gépbő l. Árnyéka összefonódik az impozáns karosszériájú kocsi 
árnyékával, s egy ideig így maradnak, fakón, mintha nyár lenne. Mint két neszte-
len, álmodozó állat, egymásba olvadva. Aztán, mikor megindul a fal mellett, kezét 
zubbonya zsebébe süllyesztve, a kutya felvonít, hitelen ránt egyet kötelékén. 
(A cigaretta parazsa nyomjelz ő  a kihű lt levegőben. Lassan lebeg a füstbokréta, 
s vele te, de testestül, bizonytalanul egyensúlyozva a k őpadló felett, talán az 
örökkévalóságig, tehetetlenül.) 
Az ember széttapossa a cigarettát, árnyéka megfordul, majd egészen meggör-
nyed, összezsugorodik. Hullani kezd a hó. 
Ahogy elő lép, szinte a semmib ő l, majd odahajlik a földön fekv ő  alakhoz, s fel-
nyalábolja, szinte kikényszerítve a helyzet színpadias tragikumát, valami nagy, 
ismerős ragadozóra emlékeztet. A hó, mintha valaki emlékezetéb ő l pilinkézne 
alá, gyéren befehéríti az udvar macskaköveit. A szín, mintha fordítottak volna 
egyet rajta, beleszédül a fehérségbe. 
A kutya abbahagyta a vonítást, valaki egy névtelen embert vonszol keresztül az 
udvaron, kabáthajtókájába kapaszkodva. Valaki ajtót nyit. Húsz évem elhúz 
a légáramlattal. Nincs egy keményre taposott útszalag, vízmosta jel. Dombok 
horpaszai simulnak lágyan a borostyánszín ű  kaszárnyaépülethez, a természet 
domborm űvei. Kibámulok az ezüst világra, vízcsöppekkel befuttatott ablak- 
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olykor 

dušan 
radak 
versei 

gyönyörű  a döglött csúszómászó 
a biliárdütőn 
a keserves csúszómászó 
a biliárdozásra való ütőn 
amely szorozza az egész éjszakát 
és ossza az egész éjszakát 
whiskyt 
és vizet 
ugyanakkor 
ugyanabban az időben 
ugyanabban az időpontban 
minden irány felé 
minden irányban 
minden helyen 
gyönyörű  
míg kergeti 
benn urat 
a biliárdtermen át 
a biliárdozásra való termen át 
amely semmire 
sem emlékszik 
és semmit 
sem tud 
ám amely épp 
mindenre emlékszik 
és mindent tud 
mert hatalmas 
és sötét 
nagy és átgondolt 
akár 
benn úr 
akit üldöz 
a döglött 
csúszómászó 
de benn urat 
nem lehet megfogni 
ő  egyszerűen 
megfoghatatlan 
láthatatlan 
és érinthetetlen 
mert igazság szerint 
ő  nincs 
és mindenki 
üldözheti 
és üldözheti 
még a döglött csúszómászó is 
a biliárdütő rő l 
mert ő  sem létezik 
a biliárdütő  sem 
létezik 
a biliárdozásra való terem sem 
és semmi 
sincs 
ugyanakkor 
ugyanabban az időben 
ugyanabban az időpontban 
minden helyen 
de mégis 
gyönyörű  76 



a 
st mary 
ciklusból 

délután 
laza kosti ć  
szobájában megöntözi a virágokat 
vesz egy könyvet 
elkezdi 
olvasni 
majd leül a székre 
és elgondolkodik 
körmöt vágni 
hajat nyírni 
hánykolódni a levegőben 
élni 
mindezt megtenni 
és sírni 
sírni 

laza kosti ć  
szeret megfogódzkodni az asztalban 
vagy valami más 
stabil tárgyban 
míg gondolkodik 
mert a többiek is mind 
akik ugyanezt csinálják 
mint ő  
valamely sajátságuk folytán 
emlékezetesek 
mások nem rendelkeznek ezzel 

ép akkor 
épp akkor 
laza kosti ć  
feláll a székrő l 
ráveti magát 
a pástétommaradékra 
és játszik a késsel 
a szobájában 
így felvidul 
akkor azt mondja magának 
hogy szerelmes akar 
lenni 
és szerelmes lesz 
majd azt mondja 
hogy valamilyen vadállat akar 
lenni 
és vadállat 
lesz 
és így 
laza kosti ć  
mindaz lesz 

77 	ami akar 

laza kosti ćnak 
azonban 
van mivel vigasztalódnia 
előtte a széles 
jövő  
előtte hasra fognak esni 
a tekintélyek 
amikor annak eljön az ideje 
és ezért ő  
türelmes 
és megadja magát 
a pszichológia törvényeinek 
mert az emberek 
mégis elfognak szomorodni 
és a lelkiismeret furdalni 
kezdi őket 
belő le a híres 
laza kosti ć  
válik 

csányi erzsébet fordításai 



csányi erzsébet 

eljátszani 
a 
késsel 

(DUŠAN RADAK: 
LJUNAK, sTAV, KIKINDA, 1979.) 

A huszadik századi költészet létkérdéseinek fesze-
getésébe keveredünk, ha a metafora nyomait kutat-
juk Dušan Radak verseiben. Radak a klasszikus me-
tafora erejében már nem hivők közé tartozik, ső t, 
költő i nyelve szándékosan lecsontozott. Szövegei 
mégis olyan szervezettséget tudnak létrehozni, ami 
által fölülkerekednek önmagukon, s végül egészé-
ben válnak önmaguk metaforáivá. Ez az elszegé-
nyített, puritán nyelv fel sem veti a látvány tükrözé-
sének kérdését, ami a körülírást, a „díszítést" hozná 
magával. S nemcsak a nyelv minimumával van itt 
dolgunk, hanem az érzelmi skála besz űkítésével és 
lefokozásával is. A humor és az irónia mérge ömlik 
szét mindenen. Milivoj Nenin e versek „élet iránti 
álérdektelenségéről" ír. Ennek a bezárkózottságnak 
az egyszerű  meghirdetése tünetérték űvé, az egyes 
ember életérő l sokat mondó önarcképpé válik: „én 
nyugodt / ember vagyok és a saját dolgom né-
zem... / és vigyázok magamra / amennyire tudok". 
A költő  védekező  és egyben ironikus álláspontról 
szemléli a világot. Látomásának végkicsengése: lé-
tünk minden díszestragikumávalegyütt botrányosan 
nevetséges, csúfosan földhözragadt. Radak hang- 

hordozása méltóságteljes, szavainak súlyt ad és kö-
vetel, azáltal, hogy a verssorok lendületét mindunta-
lan visszafogja, lefékezi. Költeményeit vérkörökként 
járják át az ismétlődések. Nemcsak a kijelentések 
térnek vissza, hanem a logikai láncszemek lassú és 
nehézkes előregörgetése is a hasonlóság ő rlő -
malmába taszít bennünket. Az ismétl ődések ebben 
a malomban mindig újraő röltetik velünk a kijelenté-
sek üzenetét. Egyfajta bőbeszéd űség ez, amely 
óvatosságra és elvonatkoztatásra inti az olvasót, 
hisz a szerző  és a tárgya közötti távolságra irányítja 
a figyelmet. Történhet bármi, ez a távolság meg-
fosztja a verseket a tragikumtól. A tragikum nem 
egyszerűen megbukik, még tetemét is szétrágja 
a ravaszul és lágyan mindent ellep ő  gúny. A költő  
a játékmester szerepét játssza. Megrendezi finom 
kis allegóriáit, hogy a mutatványok végén b űvös pa-
cájával elegáns mozdulatot írjon le az orrunk el őtt. 
A hétköznapi teendők hősies rituálévá varázsolód-
nak e versekben, az eszményi dolgok viszont bohóc-
könnyekké. 
Az összhatás, természetesen, groteszk. Radak 
Laza Kostićban a gondterhelt és kitartó költ ő  rajzát 
adja, akinek alakja a lázasan rögeszmés alkimistá-
kat juttatja eszünkbe. Az aranycsináló titkokat akar 
kibányászni a dolgokból, de azok siváran merednek 
rá, a hókusz-pókusz hatástalan. A költő  hiába ad 
nyomatékot minden lépésének, hiába vesz minél 
több tintát, áll a friss papiros felett, gyújt világot éjjel, 
emeli magasra tekintetét, öntözi meg virágait, vágja 
le körmeit, és hiába követik borzadva a kölykök, mert 
a nagy feltalálás elmarad, a dolgokból nem lesz 
arany. Amikor erre rájön, akkor „az arca szomorú", 
és a „sírni, sírni" gondolatában összegezi végső  
lehetőségeit. De ezek a könnyek h ősünk Don 
Quijote-arcán kacagtatóak. A Laza Kosti ćról szóló 
ciklus utolsó darabjaiban a világ egyre inkább egy 
fantasztikus, dideregtető , tragikomikus torzjátékká, 
gúnyparádévá válik. Laza Kosti ć  alatt ekkor már inog 
gondolkodás közben a talaj s hogy az utókor emlé-
kezhessen a nagy ember magasztos szokásaira, hát 
megkapaszkodik egy stabil tárgyban. A kétségbe-
esés mintha meghibbantotta volna, mutatványai 
mind játékosabbak, fantasztikusabbak és brutáli-
sabbak, mégsem szentel nekik figyelmet az égvilá-
gon senki, vagy ha mégis, akkor tökéletesen félreér-
tik: az emberek kötelezően emelkedett misztikumot 
látnak a költő  körül, holott, az (pástétommaradékát 
elnyelve s eljátszadozva késével) csupán azért 
ordít, mert éhes. Laza Kosti ć  tehetetlen kínjában 
látszólag eléri képességeinek csúcsát, könny űszer-
rel válik mindazzá, ami lenni akar: szerelmes, vadál-
lat stb. Csakhogy valójában ő  nem ilyesmi akar 
lenni, ezért elkomolyodik és olyan szörny ű  üvöltésbe 
kezd, hogy a falon a képkeretben lógó st maryt 
a hideg rázza. Végül megnyugszik, kiegyezik sorsá-
val, megadja magát: tudós kritikát ír az almáról, 
s cigarettájának füstje reménytelenül száll az ég 
felé. A végeredmény — a félreértettség, a kényszerí-
tettség — tragikus lenne, de az ég törekvési kísérletet 
a szerepjátszás készen adott kliséi és prózái már 
kezdettő l fogva pukkasztóan komikussá tették. 
Radak éber iróniája hibátlanul m űködik az egész cik-
lusban. Gunyorossága szellemes, vidám, mégis 
kellőképpen keserű . Verseit olvasva a lehet őségek 
talaját érezzük talpunk alatt, s ujjongva fedezhetjük 
fel az értelmezési rétegek sok irányba vezet ő , szi-
lárd lépcsőzeteit. Kötelékének fejezeteiben visszás-
ságaink hahotára ingerl ő , groteszk allegóriái kere-
kednek ki. 78 



     

úton, debrecenbe 

    

     

Megyünk Debrecenbe, megviselt zsigulimon. A kocsi els ő  sárvédő i lyukasak, 
esőben két szökőkút között szoktam haladni. Beszállás el őtt megmutattam 
Ginsbergnek a folytonossági hiányokat, de őt közönyösen hagyta a látvány. 
Most nincs szökőkút, mert hó esik, az év els ő  hava. Előző  éjszaka kezdte rá, 
reggel hatra érkeztem haza Kaposvárról, és tízkor már indultunk is Debrecen felé. 
Egyelő re nem éržek fáradtságot, csak az idegeim feszesebbek. Nyilván ennek az 
utazásnak a puszta ténye is ébrenta гtó izgalom-forrás. Ginsberg, amíg néhány 
nappal ezelőtt nem találkoztam vele az Astoria Szállodában, inkább mitológia volt 
számomra, mint eleven ember. Közvetlenül szabadulásom után, 1960 telén talál-
koztam először verseivel az Allen-félé beat-antológiában, leny űgözve és viszo-
lyogva olvastam őket, és közben izomlázat kaptam a nagyszótáraktól. Elhatároz-
tam, hogy leford ítom a Kaddist, és így szabadulok meg attól a zavarbaejt ő  érzelmi 
ellentmondás-halmaztól, amelyet ezek a példátlan szövegek váltottak ki bel ő lem. 
A fordítás azonban még mélyebbre rángatott bele a z ű rzavarba: minden ízemben 
tiltakoztam a gátlástalan spontaneitás ginsbergi áradata ellen, de egyben azt is 
éreztem, hogy e gátlástalanság szabadságharc is, mely az érzelmek kend őzetlen 
kjfejezéséé гt folyik. Aztán —jóval később — magával ragadott a spontaneitás 
mögött meghúzódó, ezt szabályozó bels ő  forma, mely a költő  abszolút vershallá-
sából, az epikus elemeket is könnyedén verssé varázsló gondolatritmusos építke-
zési módjából táplálkozott. Minthogy a kocsiból nem lehet kilátni, zárkaszer ű  
egymásra utaltság alakul ki köztünk: külvilág nincs, csak négy egyberekesztett 
ember és az idő . Mellettem az atlétikus Orlovsky ül, mögötte Gjnsberg, Ginsberg 
mellett a fiatal Steve Taylor, aki gitáron szokta kísérni őket, és részt vesz az el ő -
adásra kerül ő  versek megzenésítésében. Egyébként mindhármuknál van gitár, 
sőt Ginsberg valami billenty űs zeneszerszámot is hozott magával. Természete-
sen, régóta tudok Ginsberg és Orlovsky több évtizedes életközösségér ő l. Olvas-
tam — és részben fordítottam is — ilyen tematikájú Ginsberg-verseket, amelyek 
a fizikai folyamatokat példátlan pontossággal és részletességgel rögzít ő  szóki-
mondásuk miatt teljességgel közölhetetlenek nálunk. Ezekb ő l a versekbő l sze-
mélyreszóló, áhítatos szenvedély árad, olyan megszállottság és monománia, 
amellyel csak a világirodalom legnagyobb szerelmes költ ő inél találkozhatunk, és 
amely a szövegeket a homoszexualitás és pornográfia kett ős botránya fölé emeli, 
és nevetséges filiszteri gáncsoskodássá törpíti — legalábbis az én szememben —
az erényes felháborodást és tilalmakat. Most itt zötyögünk a kocsiban, Ginsberg 
néha mellékes, véletlenszer ű  mozdulattal megsimogatja Orlovsky varkocsban 
hátralógó hosszú haját. Azon t ű nődöm, megússzuk-e Debrecent nagyobb botrány 
nélkül. Tudom, hogy olykor polgárpukkasztásból vagy önmaguk létjogosultságá-
nak nyomatékos hangsúlyozása végett tébolyító mutatványokra ragadtatják ma-
gukat (meg egymást) a közönség el őtt. Induláskor Ginsberg meg is kérdezte, 
hogy milyen jellegű  és méret ű  botrányt tartok hatósági szempontból még elvisel-
hetőnek. Azt feleltem neki, hogy ezt az ő  döntésükre bízom, ők is tudják, hogy 
milyen politikai és szexuális taburendszer alakult ki a világnak ezen a részén, rám 
mindenesetre nem kell tekintettel lenniük. Válaszom őszinte volt, de azért nem 
bánnám, ha ép bő rrel megúsznánk ezt a debreceni kiruccanást. A „tabu" szóra 
Ginsberg rögvest megkérdezte, hogy a „fuck" és „cock" szó magyar megfelel ője 
miért hiányzik többnyire verseinek magyar fordításából — ő  ugyanis már az első  
napon megtudakolta e szavak magyar jelentését, és megállapította, hogy más 
szavak— mint hallja, képes kifejezések—szerepelnek a szóban forgó helyeken. En 
az ország feudalizmusban gyökeredz ő  katolikus hagyományaira hivatkoztam, 
amelyeken, átütő  polgári forradalmak híján, még a polgári radikalizmus sem 
tudott rést ütni, és amelyekhez minden kormányzat, még ha forradalmi ideológiát 
vall is a magáénak — a békesség kedvéért és talán bels ő  hajlamból is, alkalmaz-
kodik. 
A kocsi zötyögve halad el ő re — bár az „el ő re" szónak alig van értelme ezen a „köd 
előttem, köd utánam" tájon, a havases ő  gyű rűjében — az ablaktörlő  kedvetlenülés 
vonakodva teljesíti kötelességét, csönd van a kocsiban, csak Orlovsky sajnálko-
zik, hogy nem láthatja a földeket — ő  ugyanis mellesleg farmer és a m ű trágya 
esküdt ellensége. Egyhelyütt megállunk, az utasok kiszállnak, Orlovsky megálla-
pítja, hogy nagyon jó a talaj, és megkérdi, használnak-e itt m űtrágyát. Válaszomat 
elégedetlen fejcsóválással veszi tudomásul. 
Megyünk tehát el ő re, és engem még mindig Ginsberg és Orlovsky talányos együt-
tese foglalkoztat. Ginsberg szakáll nélkül, szelíd, résztvev ő  rabbi-mosolyával, 
szemében az öregedés rezignált fényeivel alig hozható összhangba azzal 
a tébolyult és tébolyító botrányh ős-figurával, amelyet híre és neve kelt életre ben- 
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a „férfias". Már néhány napja, hogy az Astoriában megkaptam közös könyvüket, 
az Őszinte szívek gyönyörét, amelyet a San Franciscó-i Gay Sunshine Press 
(Homokos Napsugár Kiadó) jelentetett meg tetszetős formában. Az első  oldalon 
a két szerz ő  látható, 1963-as fotó, amint meztelenül, testvériesen átölelik egy-
mást: Ebben a szerelmes verseiket és egymáshoz írott válogatott levelezésüket 
felölelő  kötetben Ginsberg elmondja kapcsolatuk történetét. Szerelmük 1954-ben 
kezdődött, rendkívül válságosan, majd egy id ő  múlva egy hajnali kávéházban 
házasságot kötöttek: „Megesküdtünk egymásnak, hogy ő  birtokolhat engem, 
a szellememet és mindazt, amit tudok, és a testemet, és én birtokolhatom őt és 
mindazt, amit tud, és teljes testét; és hogy átadjuk egymásnak magunkat, hogy 
tulajdonunkként birtokolhassuk egymást és megtesszük mindazt, amit a másik 
akar, szexuálisan és intellektuálisan, mondhatni, feltárjuk egymást, míg el nem 
érünk együtt a misztikus „X"-ig, ahol napfényre bukkan a két egymásba olvadt, 
elmerült lélek. Megértettük, hogy ha erotikus vágyunk (és különösképpen az 
enyém) elcsendesül, a kielégülésnek, nem pedig a visszautasításnak a követ-
keztében, akkor csökken a sóvárgás, a kapaszkodás, a birtoklás, az emésztődés 
és fogság; és hogy végű/ felszabadultan lehetünk együtt a mennyben. Arra 
esküdtünk meg tehát, hogy egyikünk sem hajlandó mennybe menni a másik 
nélkül. " Most a kocsiban megérzem, hogy elérték a megbékélésnek és a szenve-
délymentes szeretetnek azt az állapotát, amelyet negyed századdal ezel őtt célul 
tűztek maguk elé. Az út idáig fölöttébb göröngyös lehetett: „Voltak időszakaink, 
amikor ellenségesen üvöltöztünk egymásra, ahogy ez történni szokott a legrosz-
szabb homo- és heteroszexuális házasságokban, ahol az emberek gyilkosságot 
hordoznak a szívükben egymás iránt. Ez kiégette az ifjúság sok hamis érzelmét, 
az irreális kapaszkodást, emésztődést, fogságot és függőségeket. Így hát ő  füg-
getlen most, és én is független vagyok tőle. Es mégis létezik köztünk valamiféle 
független kíváncsiság." Nyilvánvalóan könnyebb az ilyesmit leírni, mint így élni. 
Egyelő re csak a testi-lelki jóérzés légkörét érzékelem, a figyelmet, a pátosz nélkü-
li, szinte aggályos törődést egymás szükségletei iránt. 
Hirtelen indíttatást érzek arra, hogy magamról beszéljek. Nem ill ő , ha már közös, 
mozgó zárkába vagyunk rekesztve, hogy én annyival többet tudjak róluk, mint őк  
énrólam. Rövidre fogott életrajzomat meglep ő  érdeklődéssel hallgatják, még 
Steve Taylor is, aki eddig kis mosolya és vékony keret ű  szemüvege mögé húzód-
va az észrevétlenül-maradás m űvészetében jeleskedett, felélénkül és gyors kér-
déseket tesz fel. Csakhogy Steve és Peter kérdései naivak, inkább csak ellen-
ő rizni akarják, hogy jól értették-e fantasztikus angolsággal elhadart szövegemet—
Ginsberg ellenben szakszerű  és a lényeget feszegeti. 56-ról kérdez, a börtönr ő l, 
a zsidókérdés állásáról, az irodalmi életr ő l. Aztán magyarországi íróismer őseit 
veszi sorra. Miért van az, kérdi, hogy itt mindenki valami rosszabbtól fél. Egy író-
társamat idézi: az értelmiség Magyarországon csak a semmibe-bele-nem-avat-
kozás taktikáját követheti. Valóban csak vesztenivalónk van? — kérdi értetlen 
hangsúllyal. Megpróbálom elmagyarázni, hogy a „kisebb rossz" alternatívájának 
milyen mélyre nyúló hagyományai vannak nálunk — minthogy a magyarság haj-
danában egyszerre volt elnyomó és elnyomott, úgy fogadtatták el vele az utóbbi 
állapotot, hogy megerősítették az el őbbiben. Később, amikor már nem volt kit el-
nyomni, kis koncokkal és ígérgetésekkel tették érdekeltté a mindenkori szituá-
cióban. Ez a történelmi helyzet olyan mély hatást gyakorolt a nemzet mentalitá-
sára, hogy a kormányzó hatalomnak a nagy történelmi fordulat után is erre kellett 
építenie. Es építhetett is erre, mert a történelem 1956 után valóban mindig felvil-
lantotta a fennállóval szemben a maga legrosszabb alternatíváit. Ginsberg bólo-
gat, nyilván fantasztikusnak találja ezt a logikát, idéz még egy-két mondatot, ame-
lyet elraktározott magában, egyezteti tapasztalatait a szavaimmal. Orlovsky is 
bólint, majd megkérdi, nem vagyok-e fáradt. Már Szolnok és Debrecen között já-
runk, a kocsi zajai felerősödve visszhangzanak a hátgerincemben, mintha valami 
vég nélküli kocsonyás közegben remegnénk. 

az 
irodalmi 
est 

A belső  szabadság állapota csak fokonként érhet ő  el. Először az igény támad fel 
arra, hogy a saját törvényeinket kövessük. A legtöbb ember lemond err ő l, és a 
normálisnak tekintett magatartásformákhoz igazodik. A szül ő i ház, a nevelési in-
tézmények, a tömegkommunikáció eszközei mind-mind ebbe az irányba hatnak—
a gyereket egy rendkívül bonyolult cs ő rendszer végbélnyílásába tolják be, majd 
átpréselik a labirintuson, különféle nyomások alá helyezik, átpaszírozzák 
a különféle fenyegetések és ígéretek szabályzó rendszerén, és mire kijön a cs ő  80 



másik oldalán, annyira különbözik saját magától, mint sertést ő l a kolbász. A sza-
badság első  stádiumában az ember a valódi szükségleteit kutatja, megpróbál el-
távolodni a konvencionális elvárásoktól. Azután, amikor megindul valódi szükség-
leteinek az útján, rendszerint agresszíven és provokatívan próbálja érvényre 
juttatni magát, mint a gyerek, aki a sötétben azt kiabálja, hogy nem fél. A harmadik 
stádiumban jut el az ember oda, hogy a pátosztalanság pátoszával teszi, amit énje 
sugall, viselkedés helyett létezést nyújt magának és környezetének. 
Ez a harmadik fázis adott hírt magáról, amikor a debreceni színház függönye 
mögé vezettek bennünket, hogy majd együtt bevonuljunk a színpadra — a mintegy 
ötszáz főnyi, túlnyomórészt fiatalokból álló közönség már a néz őtéren ült. Ekkor 
Ginsberg, aki a közönség jelenlétét hívásnak érezte, gitárjával és mini-pianínójá-
val megindult a függöny felé. Orlovsky és Taylor természetes nyugalommal követte. 
A rendezők kétségbeesett kísérletet tettek, hogy visszatartsák őket, „De hiszen 
még az erősítőket is be kell állítanunk" — mondta Ginsberg, és már át is lépett 
a függöny demarkációs vonalán. Én utána szökkentem, és láttam, amint kis kéz-
mozdulattal üdvözli a közönséget, és rögtön a mikrofonokkal kezd bajlódni. Vér-
szemet kapva én is megtettem el őkészületeimet, kiteregettem a földön a szüksé-
ges kellékeket, a Ginsberg-kötetet, egy Nagyvilágot, kéziratban lév ő  Ginsberg-
fordításaimat, és négy Orlovsky-verset, melyet el őző  nap Kaposváron ültettem át 
magyarra. Ekkorra már a másik két amerikai is áttört a véd őgyű rűn, rendezgették 
a hangszereiket, az er ősítő  berendezést vizsgálgatták, és metakommunikációs 
alapon felvették a kapcsolatot az egyre derültebben figyel ő  közönséggel. Elma-
radt tehát az ilyenkor szokásos ünnepélyes bevonulás: libasorban be a pódiumra 
a függönyön keresztül, a közönség udvarias tapsa, a vendégek udvarias meghaj-
lása, formás bevezető  előadás, versek angolul, magyarul, tetszésnyilvánítás, ver-
sek, tetszésnyilvánítás, köszönetet mondó zárszó. Ginsbergék bevonulása —
amelyben semmiféle rendzavaró szándék nem volt, csupán a tennivalóit sürg ő -
sen elvégezni akaró emberek magától értet ődő  buzgalma — meghiúsította ezt 
a rendező i elképzelést, mégpedig nemcsak a bevonulás szokatlan módja miatt, 
hanem azért is, mert els ő  pillanattól kezdve visszautasították a vendégi szerep-
kört. Profi előadók voltak, showman-ek, akik otthon érzik magukat a színpadon. 
Ez az otthonosság szintén a bels ő  szabadság jele: aki azonos önmagával, az min-
denhová magával viszi az otthonát. Amikor másnap feleségemnek, K.-nak a ta-
nyáján a jóíz űen elfogyasztott kecskeporkölt után a hálálfáradt Orlovsky lefeküdt 
az ágyra és azonnal mély álomba merült, miközben Ginsberg az ágy végében tö-
rökülésben pianinózva, Steve gitárkíséretével, verseket énekelt K.-nak, ismét az 
otthonosságnak azt a légkörét árasztották, amely a szabadság jutalma. Mintha 
emberemlékezet óta azon a tanyán éltek volna. 
A verseknek — amelyeket el őbb magyar fordításban én adtam el ő , aztán, többnyi-
re megzenésítve, ők — frenetikus sikerük volt. Ez a siker csöppet sem lanyhult, 
amikor Blake-re, akit Ginsberg nagyon szívesen zenésít meg és ad el ő  — már 
1948-ban hallani vélte a hangját misztikus, látomásos állapotban —, mondhatnám 
úgy is, hogy a siker költészetükb ő l táplálkozott ugyan, de önállósult és egyre 
inkább a személyükhöz kapcsolódott. Ginsberget váratlanul érte, hogy ilyen nép-
szerű  nálunk, és Jugoszláviában is, ahonnan ide utazott, faggatott is kés őbb, hogy 
miben látom meghökkentő  hatásának azokát. Azt feleltem, hogy olyasfajta maga-
tartást testesít meg — a lázadásét, a magát feltétel nélkül átadó, konvenciótlan 
spontaneitásét —, amely mindenütt vonzza a fiatalságot, de a mi égtájainkon 
e vonzalomhoz még az elérhetetlenség aurája, romantikus nosztalgia is társul. 
Megfigyelhettem ezen az estén, hogy az el őadásukból kisugárzó gátlás nélküli 
odaadás, a szexuálisan és politikailag tilalmas szabadszájúság mekkora hatást 
kelt. Nem feltétlenül a szavak tartalma hatott, hanem inkább a kimondás módja és 
ténye. Mulattak rajtuk, némelyek talán kicsit úgy, mint a bohócokon, de a neve-
tés és elképedés mögött ez az álmélkodó és örömteli kérdés rejlett: „Hát így 
is lehet?" 

Az est második részében — a szünetet Ginsberg autogramm-ostromgy ű rűben töl-
tötte — a költők a közönség kérdéseire válaszoltak. Most világlott ki igazán a két 
költő  szellemi alkatának különböz ősége. Ginsberg villámgyorsan kapcsol, pon-
tosan megérti a kérdés hátterét, olykor ironikusan, olykor némi pátosszal, de min-
dig nagy szónoki elánnal válaszolt. Amikor például egy fiatalember, némelyest 
bántó éllel, megkérdezte t ő le, hogy csak rút és visszataszító dolgokat tapasztalt-e 
Amerikában — nincs-e ott olyasmi is, amit szeretni lehet, Ginsberg kapásból így 
válaszolt: „Dehogy nincs — én szeretem a nagy amerikai néger kultúrát, az ameri-
kai néger zenét és költészetet, egyáltalán, szeretem a fiatal Amerika költészetét. " 
Másnap az autóban megkérdezte, hogy miféle fickó tette fel neki ezt a kérdést. 
„Egy nacionalista" — válaszoltam —, „aki téged hazátlan bitangnak tart". „Aha" 
— mondta Ginsberg —, „akkor ugye jól feleltem, amikor a néger kultúrát dicsér-
tern neki — ez olyan, mintha itt valaki egy ilyen kérdésre a zsidókat magasz- 
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A kérdések egy része költ ő i szerepével foglalkozott: hogyan érzi magát most, 
a beat-évtized elmúltával, amikor már nem lehet egy él ő  mozgalom vezére? 
Hogyan tud írni a megváltozott viszonyok között, honnan veszi a pátoszát sereg 
nélkül? Ginsberg azt felelte, hogy nagyszabású fiatalkori versei, az Uvöltés és 
a Kaddis, amelyek végül ismertté tették, évekig hevertek a fiókban — már csak 
ezért sem lehet vezéri megnyilatkozásoknak felfogni őket. Neki régen is csak az 
volt a fontos, hogy a bels ő  hangra figyeljen, és kifejezve megismerje önmagát, 
napfényre hozza mindazt, ami addig a homályban, észrevétlenül lappangott. 
Megint más kérdés, hogy később sokan azonosulni tudtak azzal, amit ő , az isme-
retlen, magányos kezd ő  előbányászott magából — de őt akkor egyáltalán nem ez 
érdekelte, hanem az, ami el őtört a mélybő l — és talán kicsit még az is, hogy meg-
nyerje Jack Kerouac tetszését. Ez a viszonya az íráshoz a mai napig nem válto-
zott, most is csak önmagát akarja megfogalmazni, ezen nem módosítottak a világ 
helyzet változásai. Amikor azután megkérdezték t ő le, hogy miként ítéli meg 
a világhelyzetet, Ginsberg szava komolyra, s őt komorra fordult — most nem enge-
dett meg magának még egy olyan játékos célzást sem, mint imént, amikor 
Kerouachoz f űződő  szerelmére utalt —, és kifejtette, hogy megítélése szerint 
a kor alapvető  problémája nem a kapitalizmus és a kommunizmus ellentéte, 
hanem az, hogy az ipari civilizáció mérhetetlenül és áttekinthetetlenül felfokozta 
az egész világon a hatalom és a gazdagság akkumulációját, és ezzel együtt 
a nukleáris fegyverek akkumulációját is. Az emberiség ezt az akkumulációt két-
száz év alatt fejlesztette ki, de nincs kétszáz éve arra, hogy leépítse, már csak 
azért sem, mert elvesztette ellen ő rzését és befolyását a saját m űve felett. Felfo-
gása szerint ő rült világrendszerek rohannak a halál felé. Ó és Orlovsky leült ugyan 
a legnagyobb amerikai nukleáris fegyvergyárból kivezet ő  sínekre, és ott budd-
hista dalokat énekeltek, amiért is többször letartóztatták (majd felmentették) őket, 
de nem gondolták, hogy ezekkel az akciókkal valóban meg tudják gátolni a plutó-
nium-szállítást — ők csupán a figyelmet akarták felhívni a fenyeget ő  végveszélyre. 
Magatartásukból a személyes lelkiüdvük iránt érzett gond sugárzott— ha a világ el-
pusztul is, ők nem m űködnek közre ebben. További kérdések fényt derítettek arra, 
hogy buddhizmusuknak is ilyesfajta gyökere van. A buddhizmusnak felfogásuk 
szerint semmi köze a valláshoz — Ginsberg például nyomatékosan ateistának val-
lotta magát. Elmesélte, hogy tanítójától, egy tibeti lámától, akit verseiben és szó-
ban is „guru"-ként emlegetett, kilencéves fia megkérdezte, hogy van-e isten. 
A guru tagadó válaszára a gyerek boldogan fellélegzett, és kezével is mutatta, 
hogy mekkora teher esett le a szívér ő l. Mivel Ginsberg eljátszotta ezt a jelenetet, 
meg kellett várnia, míg a derű  hullámai elülnek, és csak aztán magyarázta el, 
hogy a buddhizmusban rejl ő  szeretetfilozófia, az önmegfigyelésnek, a befelé for-
duló elmélkedésnek a gyakorlata kivonja őket és híveiket az uralkodó ideológiák 
és propagandák és tömegkommunikációs szuggesztiók hatása alól. 
Ez a válasza meggyőzött arrol, amit már régen sejtettem: hogy ez a buddhizmus 
önvédelmi aktus, melyrek nem annyira a filozófiája a fontos, mint inkább személyi-
ség-megtartó ereje. Másnap a tanyáról egy Vác környéki falu felé haladva, ahová 
a Hobo Blues Band hívta forgatásra őket, a nyirkos feketeségben megkérdeztem 
Ginsberget, valóban hisz abban, hogy buddhista lehelésekkel elfújja a monopol-
kapitalizmust, és mindazt, ami az emberi életet fenyegeti. Ginsberg el ő rehajolt, 
„Partikuláris megoldás, mi?" —kérdezte csillogó hangon, és bólintottam, de hoz-
zátettem, hogy•csak az emberiség méreteiben az, viszont azok számára, akiket 
megment és üdvözít, nyilván lényegbe és elevenbe vág. „Akkor mi nem partiku-
láris" —kérdezte Ginsberg —, „talán a költészet?"„A költészet nem partikuláris” —
mondtam —, „de a világ válságait nem oldja meg". „A negatívumokban láthatóan 
egyetértünk" — mondta Ginsberg —, „de milyen pozitív, nem-partikuláris megol-
dást ajánlasz?"„Olyan megoldásra gondolsz"— kérdeztem —, „mely megszünteti 
a hatalom és az anyagi eszközök végletes koncentrációját?” Ginsberg igenlő  
válaszára mély csöndbe burkolóztam. Nem álltam el ő  a nagy szocialista utópiá-
val, az önmagát igazgató társadalom eszményével, mert az úr 1980. évében, 
a sáros, fröcsköl ő  úton, a vaksötétben szégyelltem volna magam. Ginsberggel 
ellentétben Orlovskyból teljesen hiányzik a hajlam az absztrakcióra. Rendkívüli 
szónoki erővel hajtogatta mondandóját, szemléletesen és humorosan beszélt, de 
a tények talaját nem hagyta el. Amikor valaki megkérdezte, mit érzett, amikor 
Indiában önként leprásokat ápolt — egyik foglalkozása egyébként kórházi ápoló —, 
Orlovsky csak tátogni tudott. „Hogyhogy mit éreztem? Ápoltam őket. "„Mégis, mi-
lyen érzés volt leprások között lenni? Látni a szenvedésüket?” Orlovsky erre 
elmesélte, hogyan vonulnak végig a leprásokkal megrakott szekerek az indiai 
városokon — azt hiszem, Bombayt említette —, hogyan nyújtogatják ki kezüket 
a leprások a ponyván át, kenyérért. Er őteljes képekben beszélt, tárgyilagosan és 
tárgyiasan. Amikor újra megkapta a kérdést, hogy mégis mit érzett, míg a lepráso-
kat ápolta, Orlovsky segélykér őn  Ginsberg re  nézett, aki dühösen felugrott, „Nem 
voltak magasztos érzései" —kiabálta —, „egyszerűen csak tisztába tette, meg 
etette őket, meq beszélgetett velük, praktikusan segített, biztosíthatok minden- 	82 



kit, hogy semmiféle elvont emberbaráti érzés és rajongás nem hevítette közben!" 
Orlovsky nagyot bólintott, és nekem az volt a benyomásom, hogy a kérdés még 
most sem hatol a tudatáig - őt a leprások izgatták, nem a saját érzései. Ugyanígy 
viselkedett, amikor verseinek hátterér ő l faggatták. A szemléletesség kedvéért ide 
idézem az egyik verset. 

vers 
anyám 
emlékére 

Anyám nagyon muris volt néhanap 
17 éves koromban elmesélte 
hogy a kukimat szopogatta amikor 3 hónapos voltam 
A bögyörőmet szopogatta apám szemeláttára 
apám féltékeny lett és ráparancsolt, hogy hagyja abba a hülyéskedést. 
Mindig szerettem ezt a történetet és e/is mesélem ahányszor csak bírom 
édes jószívű  lányoknak. 

Ez a költemény nagy derültséget váltott ki a hallgatóságból. Néhányan azonban 
nyilván megütközhettek rajta, mert vallatóra fogták a szerz őt, hogy miértírta meg. 
Orlovsky egyszer űen képtelen volt felfogni a kérdést. „Mert megtörtént velem" 
- mondta-, „megtörtént, noha anyám később tagadta, hogy ilyet mondott volna." 
„De miért csinált ebből verset?" „Mert megtörtént" - hajtogatta Orlovsky -, „én 
mindig abból csinálok verset, ami megtörténik velem." 
Egy másik szöveg még nagyobb megrökönyödést keltett. 

amerika, 
adj 
szart 

New York City -Szedd össze szarodat 
Ülj le és gondold végig e dolgot Peter 
Városom hány fontnyit szarik és pisál naponta? 
Hogy merjük ki az egészet - hogy gy űjtsük egybe? 
és keveréktrágyaként, hogy vigyük vissza a farmokra ahová való? 
Roppant nagy munka ez és fizetségem emberi trágya 

Egy óráért száz font szart kérek 
mert jó munkás vagyok 
vagy még többet akarjak? 

Mindig szerettem volna ásóval ásni 
East Side Manhattan-i lakásunkkal szemben 

Tudom a férgek potyadéka fontonként 15 dollár. 
Tanulmányoznom kell a városok szennycsatorna-hálózatát 
és álmom az űröblítéses toalett. 
Emlékszem Alennel sétáltam az East River felé a 17. utca táján 
és itt láttuk miként csobog kábé két lábnyi mélységben a szennyvíz 
egy hat láb átmérőjű  alagútból 
hogy lassan az East River árjába vegyüljön. 
Micsoda érdekes meglepetés a barna ár fölfedezése 

amint az East River alatti kertek felé halad. 
Még a tehének sem szórják szét lepényüket 

hanem kövér legelőkre 
pottyantják őket 

és a következő  évben a trágya zöldebb fűvé válik 
mint ami ott volt. 

Az Organic Gardening Magazine izgatottan jelenti 
hogy a kínai lelemény visszaáramoltatja a tizennégymilliós Sanghaj emberi 

ürülékének 99%-át 
és a kínai parasztlányok a mezőkön ódákat énekelnek az emberi ganéról 
miközben a szárazabbját belegereblyézik 
a földbe a kakifügefák alá 
míg kicsinyeik mellettük ülnek a földön és felbámulnak a tiszta kék égre 

83 és hallgatják anyjuk emberi trágyadalát. 



Noha ez a költemény is —részben Orlovsky bravúros el őadóművészete folytán —
nagy tetszést váltott ki, a tiltakozók száma még nagyobb volt, mint az anya-vers 
esetében. „Miért írilyet?"„Miért vers ez? ”„Mit akar vele kifejezni?” Orlovsky erre 
elmagyarázta, hogy csak a szerves trágya mentheti meg a term őföldet — és az 
amúgy is rosszul táplált emberiséget — a pusztulástól. Adatokat sorolt fel, hogy 
mennyi m űtrágya mennyi földet hány évre tesz terméketlenné, hány létfontosságú 
kukacot pusztít el, és így tovább. Erre megkérdezték t ő le, hogy mit akar a vers 
végén Kínával? Tud-e arról, hogy Kínában tudósok körömmel kaparták a trágyát 
a fák alá? Miért énekel a vers végén boldogan a kínai anya? Orlovsky fogyó türe-
lemmel magyarázta, hogy ő  semmit sem akar Kínával, a versben említett nép-
szerű  amerikai kertészeti szaklapban csakugyan olvasott a sanghaji eljárásról, 
amellyel az emberi ürüléket a földekre vezették, ő  ezt nagyon ésszer ű  megoldás-
nak tartja. A kérdések azonban tovább záporoztak, Orlovsky ismét Ginsbergre 
bámult, „Az ideológiára kíváncsiak, Peter" — mondta ez —, „a vers mögötti ideoló-
giára". „Nincs ideológia" —szögezte le Orlovsky—,,,a helyzet az, hogy  műtrágya 
tönkreteszi a termőtalajt— ennyi és ennyi vegyi anyag ennyi és ennyi földet ennyi 
és ennyi időre pusztít el. A létfontosságú kukacokat például..." 
Az est végén Ginsberg — aki nem akart nagy botrányt csinálni Debrecenben —
buddhista lélegzésre tanította hallgatóságát. Ultek ötszázan a teremben — és mi 
négyen a színpadon —, felvettük a Ginsberg által el ő írt testtartást, nézni és léle-
gezni kezdtünk az el ő írt módon. Most sem tudom, hogy ezzel a gyakorlattal az el-
mélkedésre és belső  szemlél ődésre legalkalmasabb fizikai állapot létrehozásá-
ban akart-e segítséget nyújtani, vagy inkább azt élvezte, hogy ilyen szokatlan, 
tilalmas bűvöletű  nyilvános tevékenységre késztetheti a debreceni publikumot. 
A lélegzési gyakorlat végén az estnek egykett ő re vége szakadt — már kés ő re járt 
és a színházi dolgozók haza akartak menni. Egy fiatalember az els ő  sorból odalé-
pett hozzám: „Egy Eörsi István" — mondta megsemmisítő  gúnnyal — „amint 
buddhista lélegzési gyakorlatokat végez." Elöntött a melegség. „Persze hogy 
végzem"— válaszoltam —, „csak nem rontom el az ilyen kitűnő  emberek játékait?" 

úton, 
debrecenbő l 

Ismét a mozgó autóomladékban ülünk, ismét a hó és köd körfüggönyét hasítjuk 
a fáradtság félönkívületében. Az irodalmi est után egy diák lakásán kötöttünk ki, 
Ginsberg hajnali két óráig felelgetett a kérdésekre, magáról beszélt, a többi beat-
költő rő l, majd amikor verset kértek t ő le, Corsot szavalt örömteli elragadtatással. 
A diák lakásáról hazakocsiztunk az Arany Bikába, de itt kisebb konfliktus támadt, 
mert a portások sehogy sem akarták felengedni azt a tizenhét éves lányt, aki 
a kavargásban Orlovsky hóna alá ragadt. A kislánynak személyije sem volt, tehát 
szobát sem lehetett kivenni neki — ekkor azonban egy nagyobb lány felajánlotta az 
albérletét. Én ezzel a lánnyal egy mulatóban, majd a barátn őinél beszélgettem 
reggelig, ezért nem aludtam, Orlovsky más okokból. Ginsberg és Taylor három 
felé lepihenhetett —így ők ketten némi előnnyel vághattak neki a visszaútnak. 
Egyébként, amikor a reggeli el őtt találkoztam Ginsberggel, elújságolta: „Peter 
had a good time. " Boldog arcára néztem, halk fohászt rebegtem magamban, 
hogy ilyen élettársat adjon az isten mindenkinek — persze a saját élettársunk-
nak is. 
Debrecenb ő l — mint már említettem — K. nagyrévi tanyájára mentünk, innen az 
ebédet és a rögtönzött irodalmi délutánt követ ően tovább,Vác mellé a forgatásra. 
Ginsberg — rendes gázsiért— elvállalta, hogy Szomjas György Hoboékkel készített 
filmjében eljátssza a kezd ő  jelenetet — a fáradtság ólomkamrájából csak annyit ér-
tettem, hogy valami bedöglött autó mellett kell majd állnia az éjszakai ítéletid ő -
ben. Ginsberg természetesen úgy képzelte a dolgot, hogy Orlovskyval kettesben 
teszi ezt, Szomjas azonban egyszemélyes szereplést tervezett. „De hiszen mi 
mindig együtt vagyunk" —közölte Ginsberg, és Orlovsky nyomatékosan rábó-
lintott. Mivel kedden 0зh-tól szerda 19h-ig összesen csak négy órát aludtam, és 
vagy hétszáz kilométert autóztam sárban, hóes őben, ködös éjben, és közben 
folytonosan angolul kellett társalkodnom, éreztem, hogy nem bírom megvárni őket. 
A gyártásra bíztam hazaszállításukat, meghívtam őket forgatás utánra, és megin-
dultam Pest felé. Külön-külön elbúcsúztam mindhármuktól, és mindhárman ezt 
mondták: „Nagyon vigyázz. " „Jeges az út, vigázz. " „Lassan hajts és fűzd be 
magad" — búcsúzott Orlovsky. Amíg bent ültek a kocsiban, egyszer sem intettek 
óvatosságra, holott rosszakaróim már Pesten figyelmeztették őket arra, hogy az 84 
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én kocsimban kockán az életük. Éjfél felé Ginsberg és Orlovsky valóban beállított 
hozzám. Ültünk, iszogattunk, az el őző  est eseményeit értékeltük. Ginsberg nem 
értette, hogy miért váltott ki megrökönyödést bevonulása a színpadra. „El kellett 
volna magyarázni nekik, hogy be kellett állítanunk az er ősítőket."„Csak az időt 
pocsékoltuk volna” — válszolta. Ginsberg hallgatott. „Ezzel nem értesz egyet?" 
„Nem" — vallotta meg Ginsberg —, „szerintem minden emberre időt kell fordítani. 
Nincs olyan ember, akitől szabad volna sajnálnunk az időt. "Aztán levette a polc-
ról Kerouac verseskötetét, a Mexico City Blues-t. Lapozott benne, majd olvasni 
kezdte a verseket, aztán betéve mondta őket tovább. „Jack" — mondta —, „neki 
köszönhetek mindent. Ő  késztetett a spontán írásra és arra, hogy csak befelé fi-
gyeljek. Buddha volt, csodálatos ember — halálra itta magát. " 
Letette a könyvet, elhallgatott, Orlovsky se beszélt, mintha egy angyalra figyeltek 
volna együtt, aki éppen átszállt a szobán. 



vajda 
gábor 

a 
szellemtörténész 
portrémódszere* 

a 
próféta 
és 
a 
szent 

Halász Gábor elmefuttatásai fölülmúlhatatlanok, 
amennyiben fogalmai nem ellen ő rizhetők közvetle-
nül az emberi és a tárgyi világ jelenségeivel; ponto-
sabban: ha nincsenek tükörképeik illetve megfelel ő ik 
ugyanitt, s eleve a viszonylagos alkalmazhatóság 
igényével teremt ődtek. Ilyenek például a szent és 
a próféta' valamint a Kazinczy emlékezetében 2  
a pedánssal illetve mániákussal kapcsolatos elme-
futtatások. Lehet-e Berzsenyit vagy Babitsot egyér-
telműen prófétának vagy szentnek mondani? Nyilván 
nem; az alkalmazás problematikussága azonban 
semmit sem von le Halász elvont fejtegetései-
nek nagyszerűségéből, sőt hasznosíthatóságá-
ból sem. 
A Halász Gábor szemléletében bekövetkezett válto-
zások már azzal is hírt adtak magukról, hogy az 
esszéista egy olyan életvitel képvisel őjérő l alkotott 
portrét, amelyet, ha ráérzett is olykor a rokonvonó-
sokra, alkati hasonlóságokra, a végül is tudatosan 
megválasztott pálya tekintetében, önmagától ide-
gennekérzett. Széchenyit mindaddig vállalhatta ma-
gához közelinek, míg az féktelen fiatalsága éveinek 
végén, a romantikus reformer és a higgadt, osztá-
lyához simuló arisztokrata dilemmáját megoldva, 
nem hivatalos társadalom-boldogító, vessz őfutást 
tartogató útját nem választotta. Halász nem beszél 
nyíltan a választás iránti ellenszenvér ő l, hiszen a 
rögeszmés gróf tettsorozata az újabb nemzeti ha-
gyományok legnagyobb alapköveit képezi; nemtet-
szésére azonban mégis utalhat, mert az ő  fejtegeté-
sei a személyiség fejl ődésére összpontosulnak, s 
ennek következtében h ősének világmegváltó tettei 
is legfeljebb magyarázhatják, igazolhatják azt a fo-
lyamatot, ami az emberi élet harmóniája, kiteljese-
dése helyett mániás konfliktusokat, végül pedig teljes 
felbomlást hoz. Halász Gábornak idejekorán le kel-
lett volna számolnia saját elméleti korlátaival ahhoz, 
hogy Széchenyi István egyéniségének teljességét 
elfogadva, a kiteljesülés szükségszer ű  megoldásá-
nak fogadja el a gróf kálvária járását, nagy tetteit 

és súlyos vereségeit. Ekkor még (1934-ben), mikor 
„a prófétá"-nak és a „szent"-nek id őtlenül és törté-
netietlenül elvont típusát állítja szembe egymással, 
alig mutat fogékonyságot a próféták iránt, s legfel-
jebb odáig jutott el, hogy ellenszenv nélkül vázolja fel 
mindkét mentalitás f ő  tulajdonságait, noha ő  maga 
a szentekhez érez vonzódást. Ennek azonban alig 
van nyoma a szóban forgó elmefuttatásban: „Az el-
hivatottság kétféle sors és kétféle lélek adománya: 
vannak próféták és vannak szentek. A próféta a 
nagy cél önkívületében él, a szolgálat súlyosan je-
lentős tudatában, érzi, s ereje teljében önérzettel 
vállalja misszióját. A szent a mindennap kis felada-
tait végzi el, erőtlennek, gyarlónak tudja magát, és 
kapálózik a rendeltetése ellen. A próféta maga kí-
nálkozik, a szentet be kell törni. A próféta a tragikus 
távlatokat szereti, amelyben sötéten magasodik fel 
alakja, a szent a környezetét, ahová beolvad odaillő, 
csak buzgóbb, hittel teljesebb munkájával, csoda-
látó pásztorlány, tudós szerzetes vagy térítő  király. 
A próféta nem ismer tétovázást, és mindig tudja, mit 
akar, a szent megtorpan, téved és visszafordul, 
gyötrelmes keresése néha kielégítetlen marad a 
számára, csak a szemlél ő  látja mélyebb értelmét. 
A próféták mind egyformák, hangjuk, gesztusuk, 
pátoszuk, a szentek csodálatosan sokfélék, a ma-
darakkal csevegnek, és bölcseleti rendszereket 
építenek, betegeket gyógyítanak, és társaságbeli 
hölgyek lelkivezet ői, szelídek és harciasak, komo-
lyak és vidámak, telve az élet tarkaságával és az 
isteni kegyelem változatos színeivel. Prófétának 
a kortársak kiáltanak ki, szentté az utókor avat. "3  

Csak aki Halász Gábor munkásságát ismeri, az tud-
hatja, hova sorolja magát a kritikus: a prófétákhoz-e 
vagy a szentek közé. Szerintünk félreérthetetlenül 
az utóbbiakhoz, még akkor is, ha e szembeállításos 
tipológia ez esetben Széchenyi István és Wesselé-
nyi Miklós jellemzését szolgálja is. Véleményünk 
alátámasztására arra hivatkozunk, hogy Halász esz-
téta és sohasem ismeri el a „nagy cél önkívületét", 
s inkább „a mindennap kis feladatait végzi el" s fel-
tétlen önérvényesítés helyett a szolgálat odaadását 
választja. Az idézetben, noha személytelenül, mégis 
előfordul egy értékel ő  mozzanat. Árulkodó Halász-
nak az a kijelentése, hogy míg „a prófétákmind egy-
formák", addig „a szentek csodálatosan sokfélék". 
Az a gondolkodás, mely egy kaptafára húzza min-
den idők forradalmárait és reformereit a szolgálat 
széles önérvényesítési lehet őségeivel, változatai-
nak sokaságával szemben —saját magát leplezi le. 
Következtetésünk azonban mégsem lehet gépies, 
mert Halász Gábor „nevel ődésregény"-ének f őhőse 
mégsem Wesselényi Miklós báró, aki külföldi útján 
inkább viselkedik úgy, mint az esszéista kedvenc 
XVIII. századi regényének h ősei, vagyis a maga ki-
egyensúlyozottságában inkább csak otthon haszno-
sítható tapasztalatokat szerez, de világmegváltó 
ötletei, prófétikus felismerései nem születnek — ha-
nem az osztály-renegát, az eszményi arisztokrata 
életformát s ezzel együtt sajátegzisztenciáját is esz-
telenül romba dönt ő  Széchenyi István gróf. 
Véleményünk szerint Halász világnézeti-esztétikai 
dilemmája a harmincas években az említett tényben 
ad jelt a legnyomatékosabban magáról. Széchenyi 
belső  életének mikroelemzésével ugyanis saját 
lényébő l is tudatosított olyan vonásokat, melyekkel 
a korábbi évek túlzott „szolgálatában", a klassziciz-
mus formalista aszkézisében képtelen volt szembe-
nézni. E tanulmány megírása után mutat nagyobb 
fogékonyságot a versek és költ ő ik belső  feszültsé- 86 



geinek megközelítésében, forma és tartalom kap-
csolatának kimutatásában. Halász fokozatos elbi-
zonytalanodásának egyik oka, hogy a Széchenyi-
portré körüli munkálat idején már második éve 
a Nyugat a fő  megjelenési helye. Ennek ellenére, 
ahelyett, hogy itt Babits hatását jegyeznénk meg, in-
kább azt mondjuk: történelmi okai is voltak annak, 
hogy Halász Gábor kilépett a Napkelet törzsgárdá-
jából és a bizonytalanabb jövőj ű  nyugatosokhoz, 
Babits Mihály kis táborához csatlakozott. 

batsányi, 
a 
próféta 

A következő  év még távolabb vitte Halász Gábort 
korábbi nagy esszéiben kifejtett eszményétő l. A ko-
rábbi években ő  védte a maga vélt igazságait úgy, 
ahogyan most Batsányi tulajdonságait képzeli el. 4  
Vajon tényleg annyira fontos lenne a forradalmár tem-
peramentumának megértéséhez a legalacsonyabb 
származás, vagy Halász figyelmét csupán a saját tit-
kolt gátlásai irányítják e vitatható jelent őségű  életraj-
zi motívum előtérbe állítására? Halásznak a két 
háború közötti Magyarországon mindenesetre vitat-
hatatlan tehertételt jelentett a származás, annál is in-
kább, mert ő  olyan körökben forgott, ahol a konzer-
vativizmusnak a retorikán kívül faji, s őt vérségi fede-
zete is volt; s részben annak köszönhet ően nem si-
került tehetségéhez méltó állást, például egyetemi 
katedrát biztosítania. Ezért szerintünk rá is vonatko-
zik, amit a „jobbágysarjadék" Batsányiról állapít 
meg, aki bár „a külsőségek simaságait elsajátította, 
de indulatait az állandó megalázottság pokoli tüze 
fűti, pillanatokra sem tudja felejteni a különbséget, 
ami őt a szerencsésebbektől elválasztja. "5  Az idéze-
tet folytathatjuk, jóllehet az esszéista nem plebejus-
sága hangoztatásában találta meg felemás helyzete 
szublimációját. „Ha vitázni kezd velük, egyszerre 
kicsap a plebejus lobogó gyűlölete, szava éles, érvei 
marcangolnak, és elégült gyönyörűséggel hagyja 
faképnél a megrökönyödőt. Nem tűr ellenkezést, 
hogy leleplezze a hátrányt, amit behozhatatlannak 
érez. "6  Mindenesetre, már önmagában szenzáció-
nak számít, miszerint Halász ugyanúgy azonosul 
Batsányi János plebejus indulatával, mint Széchenyi 
István gróf önmegsemmisít ő  akarásaival. Ő , aki 
nemegyszer adott hangot a társadalmi osztályok 
merev kasztokként való felfogásának, most azt 
hangsúlyozza, hogy„A magyar író évszázadokon át 
nem ügyelt a származására.' 
Esztétikai szempontból az indulat költ ő i szerepének 
kiemelése számít újdonságnak Halász felfogásá-
ban, noha már ezt megelőzően, a Magyar humanis-
ták című  tanulmányában 8  is jelét adta, hogy szen-
zibilitása erősebb dogmáinál. Örömmel fedezte fel 
ugyanis a reneszánsz költ ő iben, fő leg Janus Panno-
niusban az „érzés erejé"-t. 9  Kimondta róla, hogy 
„igazi énje és ereje a későbbi elégiákban van, és 
nem mint maga hitte, és máig elhitette, ifjúsága 
virtuóz epigrammáiban". 10  Batsányi fogságban szü-
letett verseit hasonlóképpen őszinteségük és mély 
fájdalmuk ürügyén szegezi szembe a természeti je-
lenségekhez kapcsolódó korábbi általános reflexiók-
kal. A néhány új Batsányi-vers már„a gyötrődő  lélek 
legegyénibb kitörése"." Az utolsó bekezdés gondo- 
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ra halála dogmáival; mintha nem is Halász Gábor 
tollából erednének, hiszen a klasszicizmus formális 
értelmezését vonják vissza: Batsányi „Alighogy ki-
szabadult, megszűnik a varázslat. A sorok elnehe-
zülnek, ünnepélyesen bevonulnak az alapelvek, 
a szentenciák, és egyébként is elszaporodik a 
próza". 12  Hogy a szenzáció nagyobb legyen: ha 
a Széchenyi-tanulmányban Halász még kimondatla-
nul is vonzódott „a szent"-hez, akkor a következ ő  
évben legalább egy pillanatig valósággal rajong 
„a prófétá"-ért. Ami ugyanis szerinte a legnagyobb 
Batsányiban, az a következetes jellem szépsége, 
amely kárpótol az elmaradt versekért. Végered-
ményben tehát „Makacs öreg, akit csak szeretni és 
tisztelni lehet". 73  

bessenyei, 
a 
szent 

Nem átállás ez azonban mégsem, hanem csupán 
belátás. A harcos „szent" a történelmi események 
szorításában megszelídül, s mindinkább csodálni 
kezdi a „prófétá”-nak számára már meghódítha-
tatlan magaslatát. A fiatalos keménység zománca 
pattogzott itt le meglepően rövid idő  alatt külső  nyo-
másra, s bebizonyosodott, hogy a tartás magány-
élményt, tehát esend őséget rejt. Pedig ekkor még 
alig nyolc éve múlt, hogy Halász fennen hirdette: az 
egyéni igazságot kizárólag a csoport- (azaz nemzeti) 
érdek hitelesítheti, vagyis a valamit választással, 
a valahova tartozással: egyértelm ű  közösségi elkö-
telezettséggel lehetünk jelen igazságunkkal a világ-
ban. 14  A választás időközben tévedésnek bizonyult, 
a valahova tartozás illúziónak, a közösségi elkötele-
zettség pedig önáltatásnak. Ezért nem alaptalan 
Mikó Krisztina tézise, mely szerint A bihari remete 
cím ű  Halász-esszében az egész nemzedékre is 
kiterjeszthető  érvé ~iyességű  mélyen személyes val-
lomás mutatható ki. 15  Halász Gábor nevezett ta-
nulmánya ugyanis lírai hangnemben, szinte vallo-
másszerűen indul: „Vannak gyógyíthatatlan magá-
nyosok, akik, mint Pascal az ősvényt, remetebar-
langjukat hurcolják magukkal, bárhol is üssenek 
tanyát. Láthatatlan fal választja el őket a környezet-
től; egyikük sem vesz tudomást róla, csak ha köze-
ledő  kedvében a világ, túláradó hangulatukban ők 
maguk beléütköznek. Idegenszerű  zavar, szégyen-
kezés valami jóvátehetetlen vétek feletti szorongás 
jár ilyenkor a felcsapó hangulat nyomán, mestersé-
ges feszültség keríti hatalmába lelküket, amely pil-
lanatokra engedett a természetnek; lazult, nem fi-
gyelte magát, élt. Szorongó érzés ez a folytonosán 
lesben álló öntudat; az e/különödésb ől egyszerre 
támad gőg és megalázottság. Jó egyedű/ lenni, 
hiszen aki magányos, már ezáltal különb a sokaság-
nál, jó a mániás önérzet, amivel a torlódó öntudatok 
emelik hullámhegyről hullámhegyre a beléjük feled-
kezettet; jók az eufóriás percek, de rossz ugyanak-
kor félszegnek tudni magát vagy képmutatónak, 
színésznеk, aki sohase fog szabadulni a szerepé-
től, kínos a csőmőr, amely a magános képzelgése-
ketkíséri, a megnyilatkozni nem tudás és a váratlan 
beszédes kitörések is, amelyeket megint csak un-
dor követ. Fiatalos lelkiállapot ez a meghasonlott-
ság, kamaszok dédelgetik magukban mint terméke-
nyítő  fájdalmat, de akad, aki ebben és csak ebben 
őrzi meg ifjúságát élete végéiq. "16 



Az idézet, amellett, hogy vallomás és jellemzés, mód-
szertani alapelv is. Annak az eljárásnak az érvényre 
juttatása, melyet Babits alkalmazott el őször, amikor 
Schöpflinnel szemben, aki szabadságharc el őtti és 
utáni Vörösmartyt különböztetett meg," a két id ő -
szak emberi-költői azonosságát, az életélmény fo-
lyamatosságát fejtegette két ízben is.t 8  Halász Gá-
bor abban jár Babits nyomdokain, hogy a korábbi in-
terpretációkon_túllépve abécsi és a bihari Bessenyei 
egységét mutatja ki, természetszer űnek fogva fel az 
embernek önmagával való mindenkori azonosságát. 
Szerinte a Habsburgok udvarában „Nem az elmara-
dott, a szűzi lélek itta be szomjasan a nagyvilági 
műveltséget, a felvilágosodás divatos eszméit, 
ahogy általában hiszik, hanem a természett ől ne-
hézkes, a magányos tépelődéstől pedánssá formált 
szellem került kínzó párhuzamba a fölényes, a tu-
dást és kultúrát könnyed, biztos formák mögé rejtő  
intellektusokkal, a tudákosság, amit magában fel-
nagyított, a »manér«-ral, amit másban túlbecsült". 19  
Ez egyébként azt is jelenti, hogy Halász az egyéni 
különösséget még mindig a szélesebb környezettel 
való egységben láttatás fölé helyezi; s a szemé-
lyiség sorsa szempontjából következetesen az é гte-
lem által csak részben megközelíthető  irracionális 
rugókat ítéli els ődlegeseknek, melyek a munkásság 
során kisebb vagy nagyobb mértékben tudatosulnak. 
„Sohasem körülmények döntik el sorsunkat, hanem 
az ellenállás, amit velük szembeszegezünk, az ér-
zés, ahogy tudatunkban tűkrőződnek"20  - olvashat-
juk aBatsányi-tanulmányban. E kijelentésével azon-
ban nem tagadja a „körülmények" fogalmát, csupán 
mélyebb, még determinisztikusabb jelentést ad neki 
(jelezve, hogy csupán beleérzési alapon tett kirán-
dulást „a próféta" lélektanába), amire a következ ő , 
Bessenyeire vonatkozó kitétele a bizonyíték: „Olyan 
természettel, mint az övé, csak tönkremenni lehet, 
vagy bódultan beletemetkezni az írásba." 21  A Bes-
senyei sorsát eldöntő  végső  ok, miként Széchenyi-
vel kapcsolatban is tapasztalhattuk, nem a magyar 
társadalmi viszonyok provincializmusa, hanem az 
alkat és a korszellem egymást er ősítő  fatalizmusa. 
A korszellem szerepét szerintünk itt (is) azért kell 
hangsúlyozni, mert a volt királyi test ő r elszigetelt-
sége, alaptermészetén kívül, Halász portréjának 
sugallata éhelmében, a felvilágosodás egymástól 
eltérő  két szakaszának ellentétes ízlésével is ma-
gyarázható. Bessenyei és Kazinczy véletlenül sem 
csupán személyi okok következtében nem tarthat-
nak egymással kapcsolatot; legalább ennyire esik 
latba Bessenyei frivol franciássága, a jelenségeket 
azok gazdagságában és szélességében átfogó te-
kintete, az éhelem keresése, szemben Kazinczy 
viszonylagos „szakosodó", németesen pedáns íz-
lés-kultuszával, az általánosságokat lesz űkítő  hatá-
rozott feladat-kijelöléssel; egyszóval: a megtalált 
éhelemmel. E mozzanatokat az arckép nyomatékkal 
hangsúlyozza. 
A sors iróniája, hogy Halász Gábor esszéinek tár-
gyai már önmagukban is lehetőséget nyújtanak 
azoknak a tartalmaknak a beléjük vetítésére, ame-
lyek a kritikus munkásságát a harmincas években 
meghatározzák. A Kazinczytól Széchenyin át Bes-
senyeiig megalkotott pályaképek a szerz őnek a kor-
ral való együtthaladásáról is tanúskodnak. E vonal 
az uralkodó értelem és az elveszített ráció között 
húzható meg. Az eddigi méltatásokból nem mindig 
derül ki, létezik-e vajon e két szakasz és mi a különb-
ség köztük. Ennek aztán könnyen az lehet a követ-
kezménye, hogy az utókor kegyeletével a harmincas 

évek humanizálódó értelem-koncepcióját vetítjük 
vissza a ráció els ő  felfogásának éveire, ami által 
„jóindulatúan" csupán árnyalatnyi különbséget ér-
zékelünk az önmagával meghasonlott halászi gon-
dolkodásmód két periódusa között. Valójában sok-
kal többrő l van szó. Arról, miszerint Halász indulása 
éveiben, amikor a Napkelet munkatársaihoz tarto-
zott, még sikerrel hitette el saját magával, hogy az 
éhelem tornyából szemlél ődik, mert Szent Tamás, 
Pascal és Descartes az istene. Eráció-kultusznak 
ember feletti látószög az alapja; a humánumot ille-
tően közömbös; felvilágosodni és okosnak lenni sze-
rinte annyi, mint az emberi haladást és az érette 
hozott áldozatokat kinevetni és a kiválasztottak kis 
csoportjába tartozni. Ehhez viszonyítva, vagyis az 
Áruló írástudókés a Kazinczy emlékezete c í mű  esz-
szék fennkölt világához képest A bihari remete már 
elveszített vagy még inkább a sosem volt élelmet 
keresi. Ennek rezignált sorai ugyanis mintha arról 
árulkodnának, hogy a mögöttük álló ember önvéde-
lembő l tartotta maga elé a klasszicizmus stílusának 
maszkját, mert éppen a túlkompenzációképpen hir-
detett ész átlényegít ő  hatalmában nem hitt soha-
sem. Erre a tanulmány belső  logikájából is következ-
tetünk, hiszen kézentekvőbb lett volna Bécset 
ellennek, majd pedig elveszett édennek rajzolni 
hőse köré, amennyiben számára igazi tartalmakkal 
rendelkeztek volna a dogmatikusan múltat eszmé-
nyítő  évek, a párizsi utak és a háború utáni „nagy" 
rendteremtés évei. Elfújta tehát a szél azt, ami so-
sem volt. Ni de mi maradt? Az elbizonytalanodó 
élethelyzet s a beért férfikor, mely az értelem öncé-
lúsága helyett az emberi létezés bels ő  értelmének, 
logikájának kérdéseit kezdte feszegetni. Akart és le-
pelként felmutatott közösség helyett beismert, p ő re-
ségében védtelen magány; az öntetszelgéssel lebe-
gő  éhelem helyén konkrét tartalmak és viszonylatok; 
az isteni ész fölénye helyett az emberi agyvel ő  
gyámoltalansága - ezek a váltások következnek be 
Halász Gábornak az évtized derekán keletkezett 
írásaiban. 
Ez egyik bírálatban így hangzik: „Az a nemzedék, 
amelyhez Hevesi András is tartozik, keménységével 
teremtett magának létjogot az irodalomban. Az el őt-
te járó a hangulataira volt büszke, az érzelmi oda-
adásra, amellyel lelke a világ, a szépségek, az élet 
felé hajolt, szelleme és idegei villódzására, a ki-
sebb-nagyobb hisztériákra, amelyek kivirultak töré-
keny szervezetében. Ez a merevséget ünnepelte, 
amit tudatosságával és stílusa főlényes játékával 
még jobban kiemelt, a tárgyilagosságot maga és 
mások felé, a magatartást, az egészséget. Lassan 
derül csak ki, hogy a görcsösen feszített izmok mö-
gött dúltabb a lélek mint valaha, él ő , követelő , bete-
gesen nagyigényű  a megfékezettnek hitt egyéni-
ség." 22  (A kiemelés tő lem - V. G.) 
Saját átalakulását a következ őképpen vetíti Bes-
senyei stíluskeresésébe: „A sokat töprengőben 
lassanként kialakul a gondolat lírája, amely a sza-
bályos végeredmény helyett inkább a szű/etés fo-
lyamatátérzi érzékeltetésre méltónak, a bels ő  izgal-
mat szeretné közölni, a lélek vajúdását, az egyéni 
kínlódást és felszabaduló örömet. Bessenyei az ön-
tudatlan művész, aki néha a legeredetibb stílus-
szépségeket valósítja meg, mert szabadjára enge-
di kicsit naiv és nagyon csökönyös boncolgatását, 
ámulásait és elérzékenyülését, főleg pedig örök 
rezignációját. "29  
E szavak közül mindegyik Halász Gábor új attit űd-
jének egy-egy mozzanatát is tükrözi. Ebben inkább 88 



tapasztalható erkölcsi, mint politikai metamorfózis. 
Amikor ugyanis Bessenyei társadalmi konzervativiz-
musának dokumentumát idézi, mely szerint a nagy-
uraknak a szegényekkel ellentétben a hibáik mellett 
az érdemeik is nagyok - megállapítja, hogy ez nem 
cinizmus, hanem „kétségbeesés." 24  

Az elmondottakból az is kitűnhetett, hogy Halász 
még ebben a tanulmányában sem jutott túl a már 
kissé avult szellemtörténeti-életrajzi módszeren. 
Ezúttal azonban objektív mentsége is van, mivel 
Bessenyei György munkássága inkább kínál m űve-
lődéstörténeti, mint esztétikai fogódzókat. Halász 
természetesen a pályafutás jellegzetességeire 
összpontosítja figyelmét és azt igyekszik kideríteni: 
miféle ellentmondások között hánykódik az a kedély, 
amelyet a hátramaradt m űvekből és dokumentu-
mokból kikövetkeztethet; vagyis másfel ő l: mennyi-
ben találhat önigazolásra egy - az övéhez hasonló-
ként felfogott -életsors emlékeinek rekonstrukciója 
segítségével. Még csak nem is az élet értelmezi itt 
a művet, hanem fordítva: az alkótás kiemelt elemei 
csupán eszközök a mögöttük homályban maradt 
ember minél elmélyültebb megismeréséhez. Így 
azután a m űvek önértéke elmosódik, esetleg csak 
megjegyzés formájában nyer értékelést s a szöve-
gek csak aszerint kaphatnak funkciót a tanulmány-
ban, hogy vajon tartalmaznak-e valamilyen színár- 

nyalatot alkotójuk arcképéhez. A viszonylag nagy 
terjedelm ű , majd harmincoldalas munkához képest 
Bessenyei pályájának summája, a Tanménes uta-
zása mindössze négy oldalt kap, noha a bihari reme-
te sivár élete egyáltalán nem b ővelkedik irodalom-
történeti tekintetben jelentős fordulatokban. Ehelyett 
a szentenciákkal t űzdelt lélektani plaszticitás kerül 
központba: ebben Halász Gábor a magyar esszé 
történetében fölülmúlhatatlan. Arra figyel fel például, 
hogy a hasonló vagy különösen az azonos törekvés ű  
szellemek nem hathatnak tartósan egymásra. A 
nagyvilágban csak botladozó Bessenyei nem azért 
vonzódik Voltaire-hez, mert közel érzi magához, ép-
pen ellenkező leg: „Az igazán mély hatásokat az el-
lentétes lelkek adják át egymásnak." 25  Ugyanígy 
Rousseau iránt sem azért közönyös, mert elveit ő l 
távol állónak tudja, hanem fordítva: túlságosan is-
merik egymást a sorstársak ahhoz, hogy feszültség-
tő l terhes közeledésrő l lehessen szó közöttük. A 
tudós feladata tehát a látszatok elleni harc; a szelle-
mes paradoxonok valószín űsítése. Ahogyan Szé-
chenyi és Wesselényi igazi kapcsolatát is ki kellett 
hámozni a rákövesedett pozitivizmusból, ugyanúgy 
Bessenyei rejtett világának feltárását is csak megfe-
lelő  intuíció segítségével végezhette el - vallja 
Halász. 

Jegyzetek: 

1 . A fiatal Széchenyi. Nyugat, 1934. Válogatott írásai. 1977. 247 
i. m. 174. 
i. m. 247. 
Batsányi. Nyugat, 1935. Válogatott iгásai. 1977. 156-165. 
uo. 156. 
uo. 
uo. 
Nyugat, 1934. Válogatott írásai. 1977. 106-126. 
uo. 109. 
uo. 110. 
Batsányi. i. m. 163. 
uo. 165. 

13-uo. 
Vö. Áruló iгástudók. Napkelet, 1928. Válogatott iгásai. 1977. 672-677. 
Vö. i. m. 378. 
i, m. 127. 

1 7. A két Vörösmarty. 1907. Válogatott tanulmányok. Bp. 1967. 187-196. 
Az ifjú Vörösmarty. 1911., A férfi Vörösmarty. 1911. Írás és olvasás. Bp. é. П . 58-77.; 
77-107. 
A bihari remete. i. m. 128. Szerb Antal a Magyar irodalomtörténetben ennek még 
éppen az ellenkezőjét állítja, egyedüli közegként fogván fel a testön nagyvárosi 
környezetét. Vö. 211-212. 
156. 
A bihari remete. . m. 145. 
Párisi esö. Hevesi András regénye. Nyugat,  1936.1.  k. 469. 
A bihari remete. i, m. 148-149. 
uo. 142. 
uo. 136. 

Részlet a Halász Gábor kritikai fe/lödése cím ű  doktori értekezésbő l. 
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fekete 
j. józsef 

szóakció 

(BOSNYÁK ISTVÁN: SZÓAKCIÓ I. FORUM, 1890) 

Köztudomású, hogy irodalomtörténetet (vagy ese-
tünkben: irodalomtörténeti adalékokat), kritikát írni 
komoly nekigyű rkőzést igénylő , nehéz s gyakran 
hálátlan feladat. Egyrészt, mert ilyen jelleg ű  össze-
gezés készítésekor olyan objektív szellemtörténeti, 
irodalomtörténeti és irodalomelméleti fogódzókat 
kell keresni és találni, amelyek segítségével meg-
indokolhatjuk a reprezentáns m űvek kiválasztását, 
meghatározását, értékelését és rendszerezését. 
Nehezíti a feladatot, hogy az irodalomtörténetet és 
az irodalomelméletet nem soroljuk az egzakt tudo-
mányok közé; a kategóriáknak a különböz ő  iskolák 
más-más meghatározást adnak - egyazon elneve-
zés alatt gyakran teljesen mást értenek. 
Az irodalomtörténetírás másik fonákja, hogy egy 
szabatosan fogalmazott irodalomtörténet gyakran 
többet árul el a szerz ő i hozzáállásból és az emberi 
magatartásból, mint egy szépirodalmi m ű . A szép-
irodalmi alkotás egyik alapvonása, hogy az alkotói 
fantázia valóságképét többféleképpen értelmezhet-
jük, de egyértelm űen sohasem. Ezt az ambivalens 
gondolkodást egy irodalomtörténész nem engedheti 
meg magának: objektívnek kell lennie. Ám az objek-
tivitás maga mindig feltételez egy bizonyos idegen-
séget az adott tárgytól (Füst Milán), amit az iro-
dalomtörténész nem engedhet meg magának. 
(Reprezentáns példája az objektivitás mell őzésének 
Babits Mihály irodalomtörténete, amely szinte mind-
máig vitatott, épp amiatt, hogy többet árul el írójáról, 
mint szépirodalmi m űvei.) 
Az irodalomtörténetírás általánosabb igényér ő l Bos-
nyák István már kötete alcímében lemond (Adalé-
kok irodalmunk szellemraizához), s bevezető jében 
meg is erősíti ezt az állítást. Irodalmunk mozgalmi 
hagyományait kívánja vizsgálni a korabeli sajtó és 
folyóiratok tükrében, jelent ős adalékot adván ezzel 
irodalmunk öneszmélésének vizsgálatához. A kötet 
szerzője nem palástolja pártosságát, szemléletének 
meghatározója az első  Symposion-nemzedékhez 
való tartozás, amennyiben írásaiban e nemzedék 
szellemi gyökerei után kutat. Ezért is lett könyve 
második alcíme: Elődök nyomában, nyolc meg-
állóval. 

Az első  megálló lényegében kapcsolattörténeti jelle- 
gű  tanulmány: Pillantás a kezdetre. A szerző  véle- 

ménye szerint a jugoszláviai magyar irodalom kiala-
kulására nagy hatással volt a pozsonyi/bécsi Tűz, 
amely programja értelmében a helyi erőkkel való 
együttm űködéssel akart hozzájárulni az önálló vaj-
dasági irodalom konstituálódásához. Tulajdonkép-
pen a sokat emlegetett Dunai-konföderáció tervér ő l 
van szó, amely végeredményben a nemzetiség és a 
nemzetköziség alapelvét hirdette meg. Ez a terv 
hasznos ellenszere lehetett volna az irodalmi elszi-
getelődésnek és az önkéntes rezervátumba vonu-
lásnak, amit Bosnyák nagyszerű  mentalitás-elem-
zéssel illusztrai. A „vajdasági mentalitás" (nagyon 
szimplifikáló jelző , talán nem is fedi teljes egészében 
a társadalmi-gazdasági-szellemi viszonyok sze-
rencsétlen összejátszásának következményét) 
majdnem központi helyet foglal el a filológiai dolgo-
zatok sorában, s gondolatmenetét a szerző  bő  
anyaggal dokumentálja. 

A második megállló (Glosszák a régi HÍD-ról, a régi 
Symposion indulásának évében) is jórészt a menta-
litás-elemzéssel foglalkozik. Az 1961-ben készült fi-
losz-dolgozat témája a HÍD indulása, valamint moz-
galommá növekedése. Ha Bosnyák István összege-
zését még rövidebb szálra fognánk, dióhéjban any-
nyit mondhatnánk el e dolgozat konklúzióiból, hogy 
mivel elsődlegesnek az elkötelezett irodalmat tekin-
tették a HÍD köré tömörül ő  mozgalmi emberek, 
a művek és írások társadalmi vonatkozása került 
előtérbe, az esztétikai mégvalósulás csak másodla-
gos lehetett, hiszen elsődleges feladatuk „a vajda-
sági közöny makacs jellegének" összezúzása volt. 
A HID mindennapi tevékenysége a mozgósítását, 
a közöny és apátia áttörést szolgálta. 
A harmadik megálló (Írás a Vajdaságban, avagy 
széljegyzetek a „vajdasági irodalom" margójára, fél 
évvel az Új Symposion indulása előtt) témája iroda-
lomtörténeti szempontból különösen érdekes: Szen-
teleky Kornél pálfordulásának indokait tárgyalja. 
A „Szenteleky rejtély" nem más, mint a vajdasági 
irodalom szervezőjének nagy szerep- és sorsválla-
lása. Szenteleky ugyanis el őször tagadta a kollektív 
vajdasági lélek meglétét, s a m űvelődési élet hiányá-
nak alapján a vajdasági irodalmat sem ismeri el. 
A szerző  azt vizsgálja, hogyan tev ődött át Szentele-
ky kisebbségélménye esztétikai és irodalompolitikai 
síkra, miként vállalja a „kisebbségi néplélek" szol-
gálatát, ami az anti-vajdasági, anti-provinciális ma-
gatartásának feladását is jelentette egyben. E $1-
fordulás eredménye a sajátságos vajdasági érték-
rendszer kialakulása is, ami nem más, mint a dilet-
tantizmus pártfogolása, a mércék „vajdaságivá" 
süllyesztése, a „vicinális irodalom" kialakulása. 
A „vajdasági mércé"-vel szemben Bosnyák felvázol-
ja a „tiszta irodalom" programját és publikumát is. 
Tulajdonképpen ez már a negyedik megálló (Az 
ékverők, avagy újabb variációk a régi HÍD-ra, az Új 
Symposion indulásának előestéjén) témája is, amely-
ben a „kisebbségi magyar lélek" ködösítő  eszméjét, 
a világnézeti különbségek makacs tagadását, az 
osztályellentétek ravasz elkendőzését vázolja fel. 
Az effajta „tiszta irodalommal" fordul szembe a ma-
ga jellegzetes baloldali magatartásával a HÍD. 

Módszertanilag talán a kötet legkidolgozottabb írása 
az ötödik megálló (A HÍD-REPERTÓRIUM tanul-
ságai). A szerző , többek között, módszeresen vizs-
gálja, hogy: „Milyen érdeklődésről, tájékozódásról 90 
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és szellemi irányvételről tanúskodik már a puszta 
témarepertoár is? És milyen folyóirat jellegr ől a poli-
tikai közírás meg a m űvészeti és kritikai adalékok ará-
nya? Mennyiben volt a HÍD publicisztikai, s meny-
nyiben tudományos, művészeti és irodalmi közlöny? 
Mint előbbi, milyen tartalmakkal telítette mozgalmi, 
majd osztályharcos irányvételét, s mint utóbbi, 
hogyan kötődött a kor európai, délszláv, magyar és 
magyar kisebbségi irodalmaihoz?" (92. o.) Ezek 
után Bosnyák István az 1934-1941 között megjelent 
folyóiratszámokat vizsgálja mint 
—elkötelezett, baloldali világszemlét; 
— a nemzetközi antifasizmus jugoszláviai sajtószer-
vét, 
— a jugoszláv forradalmi mozgalom magyar sajtó-
szervét, 
— a tudományos és m űvelődési közírás elkötelezett 
fórumát; 
— m űvászeti orgánumot, 
— szépirodalmi folyóiratot, 
— kritikai tevékenység ű  folyóiratot. 
A hatodik és hetedik megálló a B..Szabó György port-
réhoz nyújt adalékokat (Tér és idő, avagy B. Szabó 
György és kora, valamint Megújhodás —megoszlás 
nélkül?). Ez utóbbi tanulmány az 1950/51 -es nem-
zedékvitából indul ki, és felgöngyölíti a helyi vita álta-
lános jugoszláv társadalmi és kulturális hátterét: ami 
tulajdonképpen a Tájékoztató Irodával és a zsdano-
vizmussal való szakítást célozta. A vita dokumentá-
lására a szerz ő  tételszerűen felsorakoztatja a fiata-
lok (a HÍD 1950. áprilisi számában szerepl ő  Fehér 
Ferenc, Major Nándor, Németh Estván, Bori Imre, Ju-
hász Géza, Tomán László és mások) irodalommal 
szembeni igényeit: 

Az irodalom legyen élet-, s ne pedig teóriacent-
rikus. 

A „termel őeszközök költészete" helyett ember-
központú irodalmat. 

Az „operettes" helyett dramatikus létszemléletet. 
Teljes életet és teljes igazságot. 
Durván politizáló „forma" helyett formakultúrát. 

Az „idősebbek", a bírálók (Bogdánfi Sándor, Torka 
Gábor, Gál László, L ő rinc Péter, Rehák László és 
a többiek) ellenvetései — melyek ugyanilyen szép 
rendbe vannak szedve — után B. Szabó György ál-
lásfoglalásának bemutatása következik. 
A nyolcadik és egyben utolsó megálló egy vitaindító 
írás: (Hipo)Tézisek irodalmi baloldalunk múltjáról és 
jelenéről. 

Bosnyák István legújabb tanulmánykötetét (tájéko-
zódásának iránya mellett) megalapozott módsze-
ressége és stílusának olvasmányossága jellemzi. 
Annak ellenére, hogy a kötet írásai mintegy két évti-
zed termésébő l való válogatás, egységes képet tud 
teremteni, ha nem is monografikusat. Könyve mél-
tón példázza a szerz ő  vizsgálódásainak irányát — az 
irodalomtörténetit és kapcsolat-történetit egyaránt—, 
amit tökéletesen kifejez a Szóakció metafora. 

1980. 12. 14. 



1Etsch EndrE 

nyEg1E 
nyElvnyEsEgEtÉs 

Baklövések, szarvashibák, 
magyartalanságok, „szerbianizmusok", idegensze-
rűségek, tükörfordítások s egyéb nyelvhasználati ki-
hágások/szabálysértések s őt súlyos vétségek, túl-
zás: gaztettek 
tömkelegét emészti bodagként nyelvi ínyencségek-
re vágyó, mazsolákért áhítozó gyomrunk. Tömeg-
kommunikációs eszközeink nem kényeztetnek, 
szinte durvák hozzánk. Már-már elérzékenyülünk, 
ha egy szöveg perverziómentesen 
tálalva talál 
ránk lágyan simogatva befogadó- és reprodukáló-
képességünket. 

Másrészt viszont üdvös lenne, ha 
NEM LÉPNÉNK BE 
a megátalkodott kákán is csomót keres ő  nyelvbuzik, 
a fanatikus hibafaragó 
(fa)fejek kis klubjába, kik (élc:) a (fa)faragásba feled-
kezvén dunafaló ladikalkotás helyett fogvájó pálcikát 
sem hagynak a nyelv(m űvelés)bő l. 
Kínos-példás törekvésünk közepette, mi több (föl-
függesztés nélkül) 
HALÁLRA ITÉLJUK 
a nyelvünkre szilaj pofátlansággal támadó bajkeve-
rőket, olyankor is les ő  veszélyt vélünk fölfedni, ha 
ép nyelvi tudat, nyelvérzék magyar(os) 
szót, mondatot, fordulatot szül is. Fél-borotvaéltánc-
helyzet ez, ám bizonyos: nyelvm űvelésünk alapve-
tése a két vázolt sark közötti mindenkori 
egyensúlyozás. 
Ha egy hangyányit dülöngélünk is, talpunk véresre 
nem kaszabolta a kétség. 
Irtsuk a dudvát! 

Noha a lángesz ű  jelzővel mindeddig gyérül magasz-
talt Magyar szinonimaszótár még mindig nem osz-
tályozta 
rokonértel-m űszóként a muhart, 
egy Ady-imádat díjazandó ha megteszi. Besorolási 
vesszőparipám fontos nyelvi „muharcsoportja": 
AZ IDEGEN SZAVAK HASZNÁLATÁT vagy MEG 
KELL TILTANI, vagy ha az (ál)tudomáhyosságért, 
esetenként a vegytiszta „sznobiszticizmusért" resz-
kető  hajlamunk e korlát megszüntetését idézi el ő , 
a magyarajk emberi tudatba mint szeget kalapáccsal 
BE kéne UTNI az idegen szavaknak legalább a 
HELYES 
változatát. Kivétel a föntebb fölírt sznobiszticizmus 
műszó, mely világhírnévre esélyes szógyöngygyö-
nyör. Ám alábbi példáim esetében: 
MONOLÓGUS, NEKROLÓGUS, HIGIÉNA, 
föltétel nélküli fegyverletételre késztetni vagy pót- 

tanulmányozásra kárhoztatni szükséges a (hírlap) 
írni igyekvőket, az idült erudícióhiányt 
szenvedő  alanyokat. 

Görög eredet -us végződést ustoroz. 
Higiéna használója, figyelj: 
nyelvi higiéniádra ügyelj! 

(a kínrím tanítás végett engedélyezve) 

Ím, ha kommersz mondatjelképül leírom közhelyütt, 
hogy 

Nincsen rózsa tövis nélkül 
(bez, sans, without tövis —éljen a makaróni!), a nép-
dalos elátkoz, a giccs-sor mégis bizonyítva meghá-
lál: a fölhőkbe fölröppen ő  eszmehalmaz(at) is alá-
zuhan egyetlen átgondol(hat)atlan és gondatlan 
szóban: kommercionális??? 
Kommersz címszavad Bakosunk, ó, nagytömegben 
gyártott, közepes min őség ű  (áru)-ként soroltad be; 
a kommerciális terminus mellett vagy helyett nyil-
vánvalón) azért nem akarod a háromkérd őjeles 
módozatot is ajánlani, mert az 
NEMLÉTEZÓ. Ezt például Tihanyban lázadva ordít-
juk a megsz űnt visszhangba. Hátha idehallik. 

Szinte látom — az OPPOZÍCIÓ majdan OFFENZÍ-
VÁBA lendül (nem légbő l kapott kifejezés) — imígyen 
akarok akkor oltalmat lelni purista bajtársaktól: az el-
lenzék/ellenfél támadásba lendül... 

Vajon hegymászó nyelvi turizmus-e a 
purizmus? 

Fuldokolj halotti torban (hírlap)író, ki fogmosáskor 
ánizsos szájvizeddel a lefolyó nyel őcsövébe köpted 
jól ismert (nemzetközi) egyezmény, megállapodás 
és (nagy)követség szavaink! 

Dicsőnek hitted tetted, 
Konvenció, konzulátus, 
Ezt így jobbnak véled? 

Az idegen szó tarkít, szegénységünket 
árulja el 
s nyelvi büszkeségünket igazságtalan 
alázza. 

(Egy Kazinczy-idézet nyomán ...) 

Tükröm, tükröm! 
Ellenvéleményekkel es nekem esnek, 
avagylagosan más álláspontokkal is 
támadtak már! 

(Drága E., jó szó volna-e az oppozíció-oppinion?) 
A tükör meg vallja bátran: 
A NYELVMUVELŐ  KEZÉBÓL (önbírálat: karmai 
közül) MAGA A NYELV NEM(igen) SIKAMLIK KI! 

Az idő  biz' a mi malmunkra hajtja a vizet, s majdan! 
midőn olyannyi gyülemlik föl környékünkön, hogy 
legalább Jablanica-nagyságú gyömbölyíthet ő  ki be-
lő le, akkortájt fog(d) meg-sz űnni végesvégleg a 
zseb-bicskanyitogató vonzatok 
miénkitta tér- 
hódítása. Vreme radi za nas. 

A lift  dolgozik. Li ft  radi. 
A masina dolgozik. Mašina radi. 

A tölvonó, a gép jár, m űködik... Fölvonítana-e 
magyar (vezény)szavakat ért ő  ebem? (A kutya 
szóban nincs E hang, de 

az EB hang ulatosabb.) 
Tudod azt a lányt. Znaš onu devojku. 92 



Nem tudom, de ismerem (a lányt is meg az anya-
nyelvet is. Ebben k(lönbözünk.) 

Próbáld meg, nagyon finom a pálinka. 
Probaj, rakija je odli čna. 
Hijnye, hát nem a szabónál szoktuk, akkor is FÖL-
próbálni a ruhát?! A $ј inkát és más (éltet ő-okosító, 
ölő-ostobító) hasonló ned űket kóstolni kék. 

A rossz nyelvek szerint (sportnyély) a bíró/játék-
vezető  felszámít (a pincér beszámít?). Lehetséges, 
hogy labdarúgóinknak tökmindegy, vaj' a koresmá-
ban szám ítanak-e be/föl, vagy pediglen apályán, hol 
nem kevésbé dülöngőznek, mint záróra el őtt szoktak 
néhány perccel. Ez föltevés — nem megállapítás, de 
hátha így is sikerül fölháborodott választ ki/has/csi-
karintanom — természetszer ű leg semmi sem menti a 
„felszámító" közvetít ő  rossz nyelvezetét, 
naturellement megtanulok franciául. 

Apropos megtanulok franciául, augusztus harminca-
dikán (is) megerőszakolták (a jogban, drága E.: er ő -
szakos nemi közösülésre késztették, a közösülés 
éppúgy nem keverend ő  össze a 
közös üléssel, mint a 
bőgőművész 
a bőgő  m(vésszel) anyanyelvemet. Még mindig 
jobb, mintha az anyámat, vagy a feleségemet er ő -
szakolták volna meg. Nagyon igaz. Ám uovanazon 
a(z illem)helyen státusz volt a státus, gazdasági sza-
bálysértés volt a gazdasági vétség, térítmény volt 
a térítés, alapeszköz volt az állóeszköz és 

Végre, végre, végre itt vagy már velem 
úgy hiányzott egy könyörtelen 

ziccerbelövő  példa!: a rossznyelv (ez egy önbírálat-
megnyilvánulás, mint ahogyan a bukott edz ő  távo-
zás-eltávolítás el őtt önkritikus szemüveggel tekint 
vissza vereség-vereséget-követ múlt idejére) rossz 
nyelv volt, mármint a magyar: 
KOZZETESZEM. 
De van ám olyan hír is, amit közzé tesznek anélkül, 
hogy fellapoznák a Helyesírási tanácsadó szótárt. 

Nomina sunt odiosa, hála az iskolareformnak nem 
tudunk latinul, de sok gyönyör ű  nevet ismerünk: 
János Károly (király), Pál (pápa), hess madár t ő lem 
politizálás — ezeket fordítjuk, különösen, ha uralko-
dók viselik büszkén. Nem fordítjuk viszont Mali 
Stevanra a Kiss István nevet. 

Fordítsuk (!) azonban az autók beceneveit, még 
akkor is, ha a magyarban csúfnév sem lesz és „tü-
körsima" fordításgyermek látja meg a nyelvi nap-
melegtő l kopár sík világot. 

Tristaćom van. Ezerháromszázast haj-
to k. 
Bubám van. Bogárhátút hajtok. 
Stojadinom van. Na jó, szellemes is, 

szójáték is, ha kell, maradjon. De mért nem hajthat-
nánk százegyest? 

Peglicám van. Vasalót hajtok, tranzisz-
tort hajtok, tudunk mi is szellemesek lenni, találó 
megjegyzést kiagyalni: hamutartóm, hátizsákom 
van stb. 

A cél a saját fejlövés. 
Bűnügyiromány szerkesztését ő l a továbbiakban is 
eltekinteni köteles — mondja ki a(z el)marasztaló íté-
let rendelkező  része: másképpen is megakadályoz-
ható A saját fejl ődés acél, és hasonló cikkek í róinak 
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Svoj jezik —saját nyelv. Kérem tisztelettel, nekem 
egyelő re ANYANYELVEM van 
mindaddig, míg (így fordítanak ők) a nyelv szörny-
szülő i rám nem ijesztenek, esetleg össze-vissza 
nem ütlegelnek egy lámpaoltott folyosón, hogy egy 
lyukas garas sem marad a zsebemben, csak 
a 
KAGEMUSHARAKIRI örökél ő  penge. 
A nyelvm űvelő  vértanúhalála. 

Félborotvaél űnek nevezvén nyelv őrségünk gondját 
(baját)távlatait, a helyzet elmérgesítend ő , a szerző  
elátkozandó, olyan hibanemet (maga) — mutogatok 
be, mely a 

„nyelvő r is ember" 
jelszóval mondja ki (csak néha) 

túlfűtött-begerjedt ördöghajcsár mivoltunkat. 
Nem imádom a szakállas vicceket, a szakállasok 
némelyike viszont kivételt képez. (Csak úgy, útköz-
ben: Hogy mire nem képes a képez ige! A KÉPEZ-
KÉPZÉS HIBAT KÉPEZ.) 
A „szakállat eresztek" pontos vonzat 
nohabár 
az első  pillantásra a „pušta bradu" tükörfordítást 
idézi. Most derül ki, milyen igazságot beszél a költe-
mény (szerzője nem Ady, nem Radnóti): 

Ez a tükör drága kincs, 
Jó ha van de jobb ha nintsch... 

Azzal akartam az imént befejezni, csak csapongó öt-
letem közben maradandó versértéket rügyfakasz-
tott, hogy a fönti és a záróeset is megmutatja: (vas) 
kalpagunk az ért ő (bbe)knek mégemeljük s a mere-
vedő  hajlamot megtisztuló nyelvimádattal 
a dudvatárolóba ejtjük, ahogyan az asztaliteniszez ő  
teszi verejtékezve védekez ő  sorstársával. 

Mindezt hangsúlyoztam, de éppúgy mondhatnók 
nyomatékkal 
KIHANGSÚLYOZTAM volt 
eljátszadozva a nyájas olvasó id őérzékével, mindez 
tartamban, 
IDŐTARTAMBAN és egy óriási adagocska 
TARTALOMBAN is megnyilatkozott... 
Az újság meg közli az írást, de ha 
LEKÖZÖLTE, egész más hangulatban leszek tő le, 
mint ahogyan a végigolvasás után is 

Változó irányú szélbe jutunk, csak ne 
szélcsendben 
legyünk 
Mindenkor jobb a dühöng ő  vita-vihar. 



pogány 
Imre 

metamorfózis 

Minden fiatalnak vannak „világmegváltó" tervei, 
szándékai. Mindössze annyi a különbség köztük, 
hogy van aki előbb, van aki később heveri ki ezt 
a betegséget. Azok az elfajzottak, akiknek ez — már-
mint a kigyógyulás —egyáltalán nem sikerül, általá-
ban művészek lesznek, méghozzá nem kommer-
ciális művészek. A jó kommerciális m űvész nagyon 
gyorsan lemond világmegváltó terveir ő l — tisztelet a 
kivételnek —, s ezek alapos, visszatekint ő  tanul-
mányozása segítségével lesz „men ő  fej". (Igaz, le-
het ezt — a „men ő"-séget — is jól/rosszul csinálni, de 
nem ez a fontos, hanem a pénz.) 

A megváltás-dolog különben igen egyszer űen meg-
oldható. Más sem kell, mint megváltozni (még hang-
zásra is milyen hasonlóak: megváltás — megválto-
zás), s ugyebár, ha én megváltozok, nem olyan 
vagyok mint a többiek, az el őzőek, akkor megválto-
zott minden (azén számomra —bár ez nem tudatos). 
Így hát a megváltozás legegyszer űbb formáj, a kül-
sőségek, ismertetőjegyek megváltoztatása, elegen-
dőnek látszik a világ megváltásához. Természete-
sen, nem szabad szem el ő l téveszteni azt sem, hogy 
az ember társas lény, s a csoportösztön épp a „meg-
váltó életkorban" a leger ősebb (a társadalmi ön-
állósulás kezdeti korában), így hát a megváltozás 
nem egyedi jelenség, minden alkalommal nemze-
déki jelleget vesz fel. A fiatalok tehát — lehet, hogy 
nem is éppen „világmegváltó okokból", de mindig 
csoportosan — különbözni akarnak. A különbözés-
nek — és ez a lényeges — csak akkor van értelme, ha 
azt mások is tudomásul veszik; hogy miként fogad-
ják, az kevésbé lényeges, a mások részér ől való 
regisztrálás a fontos, a sikerélmény kielég ítése azál-
tal, hogy akiktő l különbözni akarnak, észreveszik kü-
lönbözőségüket. 

A csoportok kiválása természetesen nem ilyen egy-
szerű  folyamat, de nem is szándékom szociológiai 
fejtegetésekbe bocsátkozni, bár egyik okát, bár-
mennyire is elcsépelt a téma, meg kell említenem: 
a különbözőségek reprezentálása nem deklaratív, 
nincsenek kiáltványok, tömeggy ű lések stb. Ezek a 
kellékek majd csak feln őttkorukban válnak kénysze-
rű  eszközökké. A külsöségek — azonosulás a csoport 
viselkedési normáivai — ragadhatók meg a legköny-
nyebben. Acél, hogy minél inkább különbözzenek 
az időben közelállóktól (mindazoktól, akikre szub-
jektív „történelmi" emlékezetük kiterjed), s így minél 
„fájóbban" sértsék fel a feln őttek konvencionális „vi-
lágrendjét", függetlenül attól, hogy maguk is tudják 
azt, amit Labracque mond a „Gombok háborújá-
ban": ..... ha  felnővünk épp olyanok leszünk, mint 
ők." (Na, ebbő l elég, hagyjuk Freudot békén!) 

Végül is, mit jelent: különbözni? Az els ő  helyre, ter-
mészetesen a tekintélyrombolás kerül, mindennek 
tagadása önmagunkon kívül (jó dolog az egoizmus, 
egocentrizmus; szerencse, hogy nem tanítják, mert 
akkor nem kellene); új státusszimbólumok (ronda 
szó, de nagyon pontosan jelöl): haj és sz ő rzetváltoz-
tatás az el őzőekhez képest, az öltözködés uniformi-
zálása; változó szleng és a mass-médiumok hatá-
sára változó szórakozás — zene. 

A punk-divatot sok szülő  és főképp nagyszül ő  kitörő  
örömmel üdvözölte: csemetéje végre „rendesen 
meg van nyírva, még ha nem azt a rongyos farmert 94 



hordaná állandóan". Bár akad olyan is, de err ő l majd 
később, aki a punk jelszó alatt szalonképesen öltö-
zik! Múltkoriban meg igen dühösen meséli egyik 
ismerősöm, hogy a fia tanítón őjét meg kellene..., 
mert azzal zavarta haza a gyereket, hoqy nyiratkoz-
zon meg (igaz, a fiú nem „különböző " korú), de ebben 
az esetben a szül ő  reagálása az érdekes, aki mellé-
kesen mondva, jócskán túl van a „változó" koron. 

Jó lesz azonban rátérni arra, amire még mindig nem 
lyukadtam ki, mert még rám szól a  I.  sz., hogy plety-
karovatot csinálok a folyóiratból. Igaz, nem ártana 
tenni valamit a bulvársajtó fellendítéséért. 

Hát akkor: fohász, és in medias res: a punk.** 

A nemzedéki különbözni akarás a punk esetében 
zeneszükségletének anyasági ösztönét zabigyerek-
kel elégítette ki. A zeneipar-mostoha konstruált egy 
„valami mást" az adott nemzedéki csoport számára, 
amely aztán, a hatásos reklám ösztökélésére, nem 
véve észre a csalást, valóban elhitte, hogy ez az 
ő  megkülönböztető  médiuma. 

A punk mint társadalmi tényez ő , mint mozgalom 
nem létezik. Őskorában, amikor néhány amat ő r—és 
amatő r színvonali — zenekar kikiáltotta magát az „új 
zene" megalakítójának (ami különben naponta 
megtörténik) — az punk volt, és élt is. Élete azonban 
nagyon rövid volt, mindössze addig tartott, míg nem 
szereztek (hangsúlyozom: szereztek, tehát: többes 
szám, harmadik személy) számára közönséget. A 
punk valójában a zeneipar — mely már odáig fejl ő -
dött, hogy meglátja, mi az, amib ő l az „új" és elad-
ható zenét meg lehet teremteni — megjelenéséig élt. 
Ebben a pillanatban megsz űnt létezni; a zeneipar, 
még mielőtt kialakult volna, kezébe vette a punk 
irányítását. 

a 
punk 
zene 
jellemző i: 

' föszerkesztö 

rövid információ: a punk angolul kb. annyit jelent, mint csavargó, de ebben az eset-
ben kizárólag csakis szleng jeientésével kellene foglalkoznunk, ami eztjelentené: több-
nyire fehérbő rű  börtöntöltelék, aki - függetlenül a körülményekt ő l - bármilyen okból 
anális nemi kapcsolatot valósított meg. 

— bázikus rock: 
— a hagyományos kvintkörre alapozott r&r és r&b 
harmóniák, 
— ritmikai fokozottság: visszatérés az egyszer ű  ritmi-
kai alapokra, szinte kizárólag 4/4-es ritmusok, a rit-
mikai csúcsok fokozott hangsúlyozása, 
— a dallam: nem szükséges, hogy összhangban le-
gyen a zenei kísérettel, az éneklés nyugodtan lehet 
hamis is; kisméretű  hangmagasság változtatások, 
inkább recitatív el őadásmód 
— szöveg: kizárólag szleng; tudatos kontroll törlés 
(„nem szalonképes", de közhasználatú szavak, kife-
jezések sű rítése) 
— játéktechnika: amat ő rszintű  (a szó negatív értel-
mében) előadásmód; a bázikus r&r hangzás vissza-
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ditás); a virtuozitás teljes hiánya (ez azonban pozitív 
jellemző), mint a bázíkus rock általános jellemz ője; 
a ritmikai játék szinkronizálása (klasszikus, mondjuk, 
komolyzenei vívmány: nem bontott ritmus, hanem 
az ütések egyidej ű  lejátszása minél több hangsze-
ren, eredménye: sokszorozott hanger ő  a ritmikai 
csúcsokon); a lehető  legnagyobb előállítható hang-
erő  (ezt segíti el ő  a szinkronizált ritmus is); agresszi-
vitás (a közönség mindent elbír, s esetenként viszo-
noz is) 
A punk mint „világnézeti járulék" — „különb őzési 
státusszimbólumok": 
—öltözködés: a színösszhang tiltott (egyedüli kivétel 
a fekete-fehér, de hát ezek nem is színek, s külön-
ben is, ez már ska-vívmány); 
a minél fokozottabb lerongyolódottság: a már kiala-
kult punk-image tartozéka a nyakkend ő ; nagymeny-
nyiség ű  biztosítót ű , nem a rongyok összetartása 
miatt, csak azok mellett (kezd kimenni a divatból) 
— egyebek: minden mennyiségben használható 
smink; a haj lehet ő leg minél rövidebb, annál jobb, 
minél égnek mered őbb, ez különösen akkor hatá-
sos, ha csomókba ragad, emellett nem árt, ha minél 
természetellenesebb szín ű re van festve, esetleg 
több szín ű . 

Új jelenség a „szalon-punk": elmaradnak a rongyok, 
s a csomókba ragadt hajat lakk tartja, festetlenül. 
A „szalonképes" punk az egyéb tartozékokat csak 
alkalmi használatra őrzi; s a szülők és a rokonság 
idősebb tagjai büszkén szemlélik csemetéjüket öl-
tönyben, nyakkendővel, jól fölnyírva. 
Az így jellemzett punk-zene valójában csak nagyon 
rövid ideig kerülte el a kommercializálását, s fantom- 
mozgalom jellegét gyorsan elveszítette. A mai új hul- 

Iámból ez már szinte teljesen hiányzik. A punk elne-
vezés alatt futó zenekarok a punk indulása el őtt már 
több éves hivatásos státussal rendelkez ő  emberek-
bő l állnak; zenéjük sokkal összetettebb, és sokkal 
magasabb az el őadási nívójuk, mint a valódi punko-
soké, kiknek köszönhetik, hogy kikerültek az anoni-
mitás csillagraktárából. Csupán a közönség maradt 
a régi, amely görcsösen ragaszkodik „különböz ő -
sőge" itt-ott még megjelenő  maradékaiba, így az új 
hullámba. A kikerülhetetlen metamorfózis végleg el-
söpri azt a zenét, aminek címkéje alatt az „új hullám" 
közönséget toboroz magának. 

pletykarovat: 

Érdemes megjegyezni a közönség (legalábbis a 
hazai közönség) bámulatos alkalmazkodóképessé-
gét. Az új hullám feldobta ska zene (bár ez sem új 
dolog, de kitűnően lehet rá táncolni) azonosult a 
punk-tudatban a punkkal, bár a ritmus gyorsaságán 
kívül alig lehet bennük közös elemeket felfedezni, 
s ugyanakkor teljesen ignorálják a ska-image tökéle-
tes különbözőségét apunktól. A szabadkai fesztivá-
lon volt alkalmam látni egy csomó punkgyereket (fel-
iratok a rongyos kabátok hátán: PUNK IS THE 
BEST; DEAD FOR DISCO, CLASH, SEX PISTOLS 
— érdekes, csak angolul tudnak), akik megveszeke-
dettek módjára ugráltak a ska-bandek játéka alatt, 
punk-ot üvöltözve. 

1980. december 



a 
jazz 
forum 
interjúja 
Anthony 
Braxtonnal 

Jazz Forum: 
Mindenekelőtt zenei tanulmányai iránt érdeklőd-
nék... 

A. B.: 
Zenei tanulmányaimat a chicagói f ő iskolán kezdtem, 
azután nyolc évig a chicagói zeneiskolában Jack 
Gellhez jártam privát órákra. Kés őbb Joe Steven-
sonnál tanultam, majd a Roosevelt egyetemen filo-
zófiát és a zeneszerzést tanulmányoztam. 

J. F.: 
Mi keltette fel érdeklődését a jazz iránt? 

A. B.: 
Már kora gyermekkoromban vonzott a zene. 5-6 
éves koromban már megszerettem a rock 'n 'rollt, 
Li tt le Richardot, Bill Haleyet és a Comets együttest. 
Különösen nagy hatással voltak rám Ahmad Jamal 
rögtönzései, Jamal után Miles Davis következett, 
majd David Brubeck. A Brubeck el őtti időszakom-
ban, mivel Miles Davis volt az eszményképem, a 
kedvenc hangszerem is a trombita, de miután meg-
ismertem Paul Desmondot, elhatároztam, hogy 
szaxofonon játszom. 

J. F.: 
Első  zenei tapasztalatait a Chicagói Alkotóm űvé- 
szek Egyesületében (AACM) Roscoe Mitchellnél 97 



szerezte. Mondana egy-két szót az egyesület kez-
deti időszakáról? 

A. B.: 
Az AACM-hoz hat hónappal megalapítása után ke-
rültem. Roscoeval együtt jártunk a f ő iskolára. Utána 
én bevonultam. Két nappal leszerelésem után Ros-
coe máris bevezetett az Egyesületbe és tagja lettem 
a Kísérleti Együttesnek. Az AACM olyan zenészeket 
toborzott, akik új értékeket vittek a zenébe. Ez volt az 
az időszak, amikor Ornette Coleman, Cecil Taylor és 
John Coltrane változásokat vittek a zenébe, amit 
azonban kevesen fogadtak el. Nagyon kevés támo-
gatásra találtak. Az Egyesület olyan emberekb ő l állt, 
akiket az új zenei forma érdekelt és akik arra t ő re-
kedtek, hogy ezt a zenét koncerteken népszer űsít-
sék. Megnyilvánulási lehet őséget kerestünk. Arratö-
rekedtünk, hogy jobb viszonyokat teremtsünk a zene 
és a közösség között, ami különösen fontos volt a 
néger közösségre nézve, mert az amerikai gazda-
sági és politikai erők szeparálni akarták a zenét 
a közösségtő l, és az AACM arra törekedett, hogy 
megoldja ezt a problémát. Másrészt az AACM-nek 
oktató jellege is volt, zeneiskolát alapítottunk olyan 
fiatalok részére, akiknek máshol nem volt lehet ősé-
gük zenét tanulni. 

J. F.. 
Európában Ön először a Creative Construction 
Cam panyban kifejtett tevékenysége által vált is-
men7é. 

A. B.: 
Leo Smith, Leroy Jenkins és jómagam képeztük 
a CCC oszlopos tagjait. Európába jövet hozzánk 
csatlakozott Steve McCall és 1967-tő l kisebb-na-
gyobb megszakításokkal különféle terveket valósí-
tottunk meg. Felvételeztünk a Muse Records ré-
szére — egy New York-i templomban tartott koncer-
tünket, amelyen Muhal Richard és Richard Davis 
bőgőn játszottak. Bennünket főleg a kreatív zene 
alternatív megközelítése érdekelt. 

J. F.: 
Utána a Circle-hez csatlakozott. Folytatta-e a CCC- 
nél megkezdett munkát, vagy valami másba kezdett? 

A. B.: 
Az első  év kezdetén a Circle kizárólag szabad 
improvizációval foglalkozott. Az év vége felé meg-
kezdtük a standard kompozíciók valamint az együt-
tes tagjai kompozícióinak el őadását. Így a Paris 
Concert albumján a „No Greater Love"-t és hasonló 
számokat játszottunk. 
A Circlehez akkor kerültem, amikor visszatértem 
New Yorkba. Abban az id őben tulajdonképpen föl-
hagytam a zenével és sakkal akartam foglalkozni. 
Ekkor Jack De Johnette koncertet adott a Washington 
Square Peace Concertben és a koncert után meg-
hívott a Village Vanquardba, ahol Chick Coreaval, 
Dave Hollanddal és Bar ry  Altschullal találkoztam. 
Azután Chick megkért, hogy játsszam nála. Ebben 
az időben Chick Miles Davissel tartott és nagyon bol-
dogtalan volt, mert jazz-rockot játszott. Kreatív ze-
nével szeretett volna foglalkozni. Stockhausennel és 
Boulezzel sokat beszélgettünk a zenér ő l és játszot-
tunk is együtt. Délutánonként és esténként sakkoz-
tunk_ Váratlanul koncertet kellett adniuk a Left Bank 98 



Jazz Societyban és engem is meghívtak, hogyjátsz-
szak velük. Utána New Yorkban és a West Coaston 
is játszottunk együtt. Így tértem vissza a zenéhez. 

J. F.: 
Körülbelül ebben az időben, 1970-1971-ben az 
olaszországi Musica Elettronica Viva együttessel 
amerikai turnékon járt. Milyenek ezzel kapcsolatos 
tapasztalatai? 

A. B.: 
Remek tapasztalatok ezek. A MEV-al azért játszot-
tam, mert engem a zenének nem csak egy formája 
érdekelt. Frederic Rzewskivel el őször Belgiumban 
találkoztam. Stockhausennal játszott és több leme-
zét ismertem, többek között a „Contrapunti"- t. Örül-
tem találkozásunknak, beleszerettem a zenéjébe, 
s ez még mindig ta rt . 
A Census Bureaunál dolgoztam, amikor Frederick 
New Yorkba jött és megkérdezett, nem csatlakoz-
nék-e hozzájuk a turnén, amire én, természetesen, 
igent mondtam, hisz alig vártam az alkalmat, hogy 
vele együtt dolgozzam. Igy kerültem a MEV-ba. 
A MEV iránti érdekl ődésem érthető  volt, mert engem 
tulajdonképpen már azel őtt is vonzott az úgyneve-
zett „mai klasszikus zenei szcéna". Nem kedvelem 
az ilyen elnevezéseket. Engem mindenütt a kreatív 
zene érdekel. 

J. F.: 
Nemrégiben kijelentette, hogy az Ön zenei érdeklő- 
dése tudományos. Mit akart ezzel mondani? 

A. B.: 
Bolygónkon e sajátos időzónában, különösen Nyuga-
ton, nincs kultúra. Aszellemi hanyatlás id őszakában 
élünk. A kultúrának nincs szellemi és kommuniká-
ciós jelentősége. Elhatároztam, hogy tudományo-
san és módszeresen foglalkozom az alkotással, 
a világkultúra alapját meghatározó filozófiai bázis 
kutatása és feltárása céljából. Ez az egyetlen módja, 
hogy az ember ma érdemben beszélhessen a világ 
zenem űvészetérő l. A kompozíció fogalmát például 
már a régi egyiptomi kultúrában meghatározták. Ma-
napság az a téves felfogás uralkodik, hogy a néger 
zenészeknek pusztán improvizációval kell foglalkoz-
nia. A történelem tanulmányozásával bebizonyítható, 
hogy ez nem így van. 
Amikor azt mondom, hogy engem a tudományos 
módszertan érdekel, ezzel azt akarom kifejezni, 
hogy á forma, a szín és a nyelv jelent őségét kuta-
tom. Az a véleményem, hogy az igazi zenetudomány-
nak sokkal magasabb rend ű  célja és gyakorlati fel-
adata van, mint ahogy az emberek általában gondol-
ják. 
A hindu zene esetében például azt láthatjuk, hogy 
bizonyos típusú zenét reggel adnak el ő . Az afrikai 
zenénél azt tapasztaljuk, hogy a zene meghatáro-
zott alkalmakhoz —esküv őhöz, temetéshez stb. —
fűződik. 
Az alkotás lényegét kell megközelíteni. Nekünk Nyu-
gaton az alkotás látványosságot nyújt, és emiatt az 
emberek mindig azt kérdezik: „Milyen lesz a követ-
kező  új zene?" A világ kultúráját tanulmányozva, rá-
jövünk azonban, hogy nincs „új zene". Az „új zene" 
fogalma nem progresszív, hanem nagyon is primitív 
fogalom; nem beszélhetünk új zenér ő l, amennyiben 
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ság zenéjének nem újnak, hanem értelmesnek kell 
lennie. Ez az, ami után kutatok, vagyis: a zene 
mélyebb értelme, mágikus hatása, alkotótechniká-
jának transzformációs lehetőségei. 

J. F.: 
Milyen összefüggést talál a zene és a matematika 
között? Sok kompozíciójának matematikai fogalom 
a címe. 

A. B.: 
Attól függ, hogy milyen típusú zeneszámról van szó, 
mert minden kompozícióm a körülményekt ő l függ. 
Olaszországban például id őnként szólóban játszom. 
Minden kompozíciómban germán nyelvcsoportot al-
kalmazok. 
Vagy vegyünk egy másik esetet. Én az ikrek jegyé-
ben születtem. Az ikreket a fisz hang kíséri. A fisz 
hang uralja a fejet és a vállakat, tehát a test első  
részét. Vannak sajátos zeneformák és tánctípusok, 
melyek megfelelnek a fisznek. A fisz színe a narancs-
sárga. Kutatásaimban a sajátos elemeket tudomá-
nyosan használtam fel. Semmit sem lehet szellemi 
alap nélkül csinálni. 
Ugyanezen a rendszeren alapul nálam a számje-
gyek használata is. Meghatározott zenei szituációk-
ban különleges számokat használok. Nem úgy mint 
a dodekafóniában. Más rendszerrel dolgozom. Táb-
lázat nélkül nehéz megmagyarázni, de a zene tudo-
mányos terében minden aspektusnak megvan az 
ekvivalens száma, és munkámban ehhez tartom 
magam. 

J. F.: 
Sam Rivers nemrég azt mondta, hogy szóló zenéjé- 
nek főleg anyagi indítékai vannak.  On  is így érzi? 

A. B.: 
Egészen másként érzem. Már 1966 óta adok szóló 
koncerteket. Próbálkoztam szólistaként, együttes 
vezetőjeként és zenekarral. Mint zeneszerző  írtam 
szóló zenei, kamarazenét és zenekari zenét, és 
foglalkoztam elektronikus zenével is. Jelenleg köny-
vet írok a zenérő l. 
Azt hiszem, ez kapcsolatban van az alkotó zenész 
Ön által adott definíciójával. Természetesen, min-
den zenésznek megvan a maga elképzelése. Sze-
rintem a kreatív zenész minden téren meg tudja állni 
a helyét. Miért legyen a zenésznél mindig b őgő  és 
dob, vagy más hangszer? 
A zene teljes dinamikát és széles spektrumot köve-
tel. Megértem, hogy anyagi okokból sokan szólistá-
kat szerződtetnek. Természetesen, olcsóbb egy 
zenészt angazsálni, mint egy kvartettet, és ebben 
rejlik a probléma. Amíg ez a probléma fönnáll, a kü-
lönbség a vérbeli szólisták és az angazsált szólisták 
között nem szűnik meg. 
Én például szóló koncertet adok, de ápolom a kvar-
tett, duó és trió zenémet is. Az Artista legújabb 
három lemezb ő l álló albumában négy zenekar, 
azaz közel 160 zenész szerepel. Senki sem vetheti 
hát a szememre, hogy nem tudok kvartettben fel-
lépni. 
Szóló zenét azért játszom, mert szeretem ezt a m ű -
fajt. Szerintem ez egy nagyon kihívó m ű faj, néha 
igen nehéz, és jócskán igénybe veszi az embert. 
Engem vonz a kihívása. Remélem, a jöv őben több 
zenész pártol majd át a szólisták táborába. Más 
kvartettben játszani, mert ha valakinek rossz napja 100 



van, a többiek zenéjükkel kihúzhatják, de ha szóló 
zenét játszik és rossz napja  van...  
Egyszer például sehogy sem tudtam elérni egy ma-
gas hangot, és szinte belebetegedtem. Ki kellett 
várnom a kell ő  pillanatot. Senkire sem támaszkod-
hattam. 
Azt hiszem, sok zenész téved, amikor azt mondja: 
„Á, ez nem jazz"; az is lehet, hogy a dolognak anyagi 
háttere van. Véleményem szerint itt arról van szó, 
hogy nem ismerik el a szóló zene fontosságát. 

J. F.: 
Sokat játszott Európa-szerte. Mi a véleménye az 
ottani kreatív zenéről? 

A. B.: 
Úgy érzem, bolygónkon kreatív id őt élünk. Vannak 
problémák, az biztos, de az optimista, pozitív alko-
tásnak sok jelét látom úgy Amerikában, mint a világ 
minden táján, Európát is ideértve. Azt hiszem, az a 
felfogás, hogy csupán az amerikaiak, vagyis az 
amerikai néger zenészek tudnak improvizált zenét 
játszani, rasszista nézet, és az emberek lebecsülé-
sén alapszik. 
A kreatív munka mindenütt megtalálható. Az alkotó 
egyénnek sokat kell dolgoznia, és következetesnek 
kell lennie önmagához. 
Remélem, hogy a jövőben több megbecsülést érde-
mel ki a világ alkotóinak tarka serege, függetlenül 
származásától, és attól is, hogy n ő-e vagy épp fia-
tal... Azt hiszem, tágítanunk kell látókörünkön, csak 
úgy tudjuk majd értékelni azt, ami a legszebb tájéko-
zatlan Földünkön. 
Ami az európai rögtönző  zenészeket illeti, természe-
tesen, sokan vannak, akiknek a zenéjük rendkívül 
kreatív, éppoly kreatív, mint bárki másé, mint pél-
dául Paul Rutherfordé, Dudu Pukwanaé, Derek 
Baileyé, Dolar Brandé és sorolhatnám a neveket 
egész nap. Ez viszont nem jelenti, hogy Európában 
minden zenész „kiemelked ő " zenét játszik, bármit is 
értünk ez alatt. Ugyanígy Amerikában sem nyújt 
mindenki kiváló zenét. 
Az emberek különbözők. Amikor kreativitásról be-
szélünk, mi valójában embereket emlegetünk. Véle-
ményem szerint az lenne a legjobb, ha képesek 
lennénk egy személy alkotását túl szigorú bírálat 
nélkül elfogadni. Még azén fölfogásom is irreleváns 
a „kiemelked ő" kreativitásról. A jelen pillanatban, 
mivel úgy sincs semmilyen kultúra, mindenkinek jo-
got kellene adni arra, hogy azt csináljon, amit akar, 
és hogy ezt becsüljék is meg. 

J. F.: 
Milyen az alkotó zenészek helyzete Amerikában? 
Még mindig olyan nehéz, mint néhány évvel ezel őtt, 
vagy javult? 

A. B.. 
Ez elég nehéz kérdés. Amerikában a politikai és 
kommunikációs nevelést oly alapos és rafinált mó-
don végzik, hogy alig akad ember, aki igazi alkotó-
munkával foglalkozhat. A rengeteg rádióállomás alig 
sugároz jó zenét. A televízióban egyáltalán nincs 
kreatív zene. 
Ijesztő , hogy mennyire természetellenes módon 
végzik a reklámozást. Odalökik a zenét — a rockot, 
vagy ahogyan ők hívják, a jazz-rockot — és a vég- 
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érzéküket. Különben sincs érzékük, mert Amerikára 
éppenséggel nem mondhatjuk, hogy felvilágosult 
ország. Az utóbbi húsz évben, a reklámozáshoz 
szükséges új techika fejl ődésének köszönhetően ál-
landóan rosszabbodik a helyzet. 
A kreatív zene kedvelő i elszigetelődtek. Ha mosta-
nában javult is a helyzet, azért nincsenek illúzióim 
Amerikával kapcsolatban, hisz sokat nem javulhat, 
mert Amerika Amerika marad. A tény az, hogy Ame-
rikában a kommunikáció lényege homlokegyenest 
ellenkezik a kreatív zene lényegével. Nem, mintha 
Nyugat-Németország vagy Olaszország kiváló ze-
nei közeg lenne, de Amerikában a zenének szinte 
lehetetlen nagyszámú közönséget teremteni. Re-
mélhető leg javul majd a helyzet, de ez hosszú folya-
mat lesz. 

J. F.: 
Manapság néhány kritikusnál divattá vált az a nézet, 
hogy csak az az igazi kreatív zene, amely szakít a 
tonalitás, ritmus stb. törvényszerűségével. Hogyan 
viszonyul Ön az ilyen kritikához? 

A. B.: 
Badarság. Charlie Parker kreatív zenész, akit saját 
zenéjének törvényszerűsége vezérel. Elért az alko-
tás lényegéhez. Horowitz is, aki különben előadó 
zenész, egyúttal alkotó is, aki a saját maga által ki-
dolgozott formák törvényszerűségeihez kötődik. 
Kreatívnak mondható, amit így létrehoz. 
A free jazzhez én sohasem tartoztam, az én zeném 
valami mást érzékeltet. Mégis, általában a free jazz 
zenészek közé sorolnak. Az improvizálásnak több 
módja van, egyike, persze, a nyílt improvizálás. 
Manapság egyáltalán nem tisztelik az alkotás, a 
kommunikáció, a szellemi élet és a módszeresség 
törvényszerűségeit. Nem értek egyet azzal a felfo-
gással, mely szerint az alkotó a semmib ől indul és 
egyszeriben létrehozza művét. Ez csak egy módja 
lehet az alkotásnak. 
A váltakozó ciklust többek között az identifikáció 
problémája is kíséri. Nagyon kevés ember képes 
felismerni annak a zenének a lényegét, melyet azok 
művelnek, akik előzőleg hat hónapig szaxofonon 
játszottak. A bebopban is van hasonló probléma. 
Sok zenész tudott változatosan játszani, de az nem 
volt zene. Ez már becsület kérdése. 
A szabad rögtönzés rendkívül nehéz, és még nehe-
zebbé válik, ha nem tudjuk hagyományos formában 
eljátszani. Ebben az anarchikus világban zenei kö-
rökben már szokássá vált azt hangoztatni, hogy 
„free", „szabad", „szabad "..., de a „szabad" szó 
tulajdonképpen a zenei építkezés m űfaji felelős-
sége előli menekülést jelenti. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak egy mű-
faj létezik. Például Derek Baileyt és Evan Parkert 
főleg a szabad improvizáció érdekli, de amikor a ze-
néjüket hallgatjuk, más zenei formát is észlelhetünk 
benne, mert ők a zenével való kapcsolatot rendkíuül 
komolyan veszik. 
Bizonyos tekintetben több műfajról is beszélhetünk, 
de minden műfajnak meg kell hogy legyen a maga 
szempontja. 
Jómagam, ha alkalmam van, mindig változtatok 
a zenei összefüggéseken. Azért, mert minden össze-
függésnek sajátos dinamikája van, és a zene változa-
tos spektrumával kapcsolatban kű lönböző  formai 
problémák vetődnek fel. Azt hiszem, hogy eldbb- 102 
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utóbb eljutunk arra a pontra, amikor a zene tör-
vényszerűségének, fegyelmének és szabályainak 
fontosságát újra tanulmányozni kényszerülünk. 
Természetesen ez attól függ, hogy kit mi érdekel. 
Engem például a rendszer érdekel a legjobban, és 
erről nem mondok le, mert azt az alapot keresem, 
amely meghatározza egy adott nyelv vagy rendszer 
fontosságát. 

J. F.: 
Az interjú folyamán feltűnt, hogy Ön alig használja 
a „jazz" szót. Hogyan tekint erre az elnevezésre? 

A. B.: 
Szerintem a „jazz" szónak kommunikációs és sze- 
mantikai értéke van, magába foglalja azt, hogy 
milyennek látják a fehérek a néger valóságot és 

alkotást. A legtöbb fehérb ő rű  részére, különösen 
Európában, a jazz állásfoglalást jelent. 
Lényegtelen, hogy Louis Armstrong volt az, aki el ő -
ször használta ezt a szót, vagy Dizzy Gillespie, aki 
azt mondta: „A mi zenénk bebop". 
Más szóval, amikor jazz zenészr ő l beszélnek, tudat 
alatt úgy érzik, hogy az alacsonyabb szint ű  mint az 
úgynevezett „klasszikus" zenész. Közben megvan 
a koncepciójuk a jazzrő l, hogy ezt a zenét így vagy 
úgy kell előadni. Azt mondják: „ez a fickó jazzt ját-
szik", vagy: „ez a tag nem játszik jazzt" — habár 
mindketten, mondjuk, néger zenészek, és bizonyos 
tekintetben néger zenét alkotnak. Egyikük alkotását 
csak azért nem ismerik el, mert az, amit játszik, 
nem jazz. 

fordította csilik péter 
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