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blazse koneszki 

FOHÁSZ 

A höbörgöklol menta inog, Uiain, ennen 
<i gonoszságuk épp elég büntetésnek 
KÖIÍWIIKJRS nekem in ítélkeznem, 
hisz éppen i"s.ik hogy élnek 

Ay.\ képzelik, hogy vezetőért; szüléitek, 
mini Mózes és a próféták, 
dc uralkodni magukon sem képesek, 
úgy cipelik bűneik koloncul. 

A d d meg. Uram. hogy lehetőleg 
sose kerüljek az útjukba 
nho) Ök balia mennek, 
éri menjek |obbr;i. 

Fordította Ács Károly 



esterházy péter 

HRABAL KÖNYVE* 

Az ember sok eszközt használ 
egy cél érdekében; Istennek egy 
eszköz szolgál - sok célra. 

( G u s t a v T h e o d o r F e c h n e r ) 

Az ember metalorákban beszél a világról: „ e z vakmerő
ség és felelőtlenség." Ahogy az afrikai közmondás lartja, a 
szavak szépek, de tojni a tyúkok tojnak. Az Úristen min
denhaló volt, egyel nem tudott, nem tudott szaxofonozni . 
Nehéz volna elsőre megmondani, miért. Annak idején nem 
Figyelt a szorgalmas belgára, Adolphe Sachsra, a klarinét
tal elintézettnek vélte a problémát, nem volt az az érzése, 
hogy volna valami lyuk a hangszerek sorában. 

Mini minden élőlénynek, neki is becsvágya volt önmaga 
meghaladása, de lévén ő a legek lege, e vágyai csillapítani 
nem kevés körmonlonlság és szilajság kellett. Minden
eseire vonzotta az, mii nem ludott. Végül is ebben találha
tó az egész teremtés mozgatórugója (az első mozgató). 
Az igazság mindig konkrét, állapította meg - már későb
ben - egy német: az Úristent az történet vonzotta. A törté
net. Történetet akart. 

Végtelen, kíméletlen, egykedvű ragyogás vette körül, 
égi Szahara, kristály, szimmetriák és harmónia, amelyre 
pusztán ő maga kívánt árnyékot vetni - repülőn, ki utazott 
már s nem akkor szundított el , amikor nem kellett volna, 
tudja, mi az a sötét, mely, így érezni, jön velünk - , vehe
mens síkok, megfagyott táj, habzó, mozdulatlan larajlás, 
dicsőség. Fragonard-felütel, jegyezte meg finomkodón v a 
laki, és az Úr bólintott. 

Vagy mint egy agykéreg. Ennyi eszem van ide, ezeknek, 
dünnyögte (az előkészítés eme fázisában). Vagy karfiol. 
Világkarfiol. Van Rómában - lesz: ám itt hiába értünk 

2 egy 6 * a legjobb elmékkel, akik azt javasolják, emlékezzünk 
a jövőre és bizakodjunk a múltban, hiába, a nyelv eukli
deszi , a logika: szokásjog; az amúgy is szegényes magyar 
igeragozás bágyadt próbálkozásai emlékeztessenek, 
mondjuk így finoman, az „összes halmazok halmaza" -
problématikára, jobb későn, mint soha - , van Rómában, a 
zs idónegyedben egy kis trattória vaJami földöntúli cavotfio-
re-vai, főként az angyalok illatával vetélkedő pihekönnyű 
besamel-mártás. említessék. . . 

A történet története pofonegyszerű: mert a történet föl 
tétele az idő, s az idő föllétele a halál, az Úristennek e lsőd 
legesen a halált kellett megteremtenie, és e célból terem
tette az embert. Az embert az Úr tehát a halál unlermanjá-
nak teremtette. Ehhez nincs is mii sokat hozzátenni. É rde 
kes apróság, hogy ezt - minden ember halandó - az e m 
berek rendszerint nem fogják föl vagy csak lassan. Min 
denestre így lett az ember az isleni önismeret eszköze. ( E z 
az Isten említett plebejussága, és innét az angyalok igaz, 
nem általános, de fel-feltörő urifius irigysége. - Eukl idész-
hez kapcsolódva, jegyezném meg érintőlegesen, h o g y . . . 
hol is kezdjem?, emlékezhetünk, a kozmikus tér csöndje 
Pascalban rémületet kellett, pedig az Isten közelségét is 
érezhetnénk, gondolhatnánk arra, hogy az Isten nyelve az 
önszeretet nyelve, azaz a hallgatásé, ,.itt szűnik meg -
egyre távolabb a szótól - az igazságot szennyező és 
csonkító tisztátalanság és töredékesség," , ,,a végső igaz
ság egyszerre foglalja magában a múltat, a jelent s jöven 
dőt" . De hová is akartam kilyukadni? Igen: hogy az ember 
megjelenésével ennek a csöndnek vége lett: Urunk presz 
tízsét féltették az embertől az angyalok, kiknek nyelve hall
gatás és beszéd közt jelöltetett ki, egyesek mormolásnak, 
mások üvöltésnek írják le, csöndeske zummogásnak vagy 
szenvedélyes nyögésnek. V a n , aki ezt a matematika nyel 
vével azonosítja, különös tekintettel arra a fokozódó ten
denciára, hogy a matematika, ..a forma és jelenlés hatal
mas építményei" egyre távolodnak a nyelvtől, a matemati
kai jel és a szó közti hidak mind gyöngébbek, majdan le
omlanak, és az omlás robaja, mások szerint gyöngéd s u -
hogása; ez az angyalok nyelve. Georgina Stone - nem 
Anna nagynénje! - angolszász javasasszony (a századelő 

és a kél világháború közti Európa történelmi megsemmi
sülésének és művészeti Örökségének, egy térhez- idóhöz 
kötött humanizmus megvalósulásának és elmúlásának 
krónikása) véleményét idéztem, Sück Ö d ö n Mihály avatott 
kör í tésében. . . 

Az Úr gyönge mosollyal várta, hogy bekövetkezzék az, 
ami minden ember életében be kell következzék: hogy rá 
jön, a halál fennhatósága alatt áll. Ide ér el Anna is az imá
jában: szemében döbbenet, a végességé. Az Úr úgy d ö n 
tött, Anna kedvéért megtanul szaxofonozni . Majd valami 
ringatós bluest. Nem az üdvösségért - nem szívesen ma
szatolt bele az Atyja dolgaiba - , csak úgy, a nő jókedve v é 
gett. 

- Kisütök egy kis húst - mondta az anyja. Nem, ó nem 
éhes, egyébkent is dolgozik, hagyják békében. Tudta, hogy 
anyja tudja, hogy akkor majd állva, valamikor délután, hi 
degen bele fog enni a lábosba a maradék káposztából, 
szájáról a paprikás szaftot a kezébe, majd kezét a nadrág
jába törölve. 

Jó l ösmerte Bella R. S. Sa New York- i avantgárd zene 
kritikus vakmerő dolgozatát a szaxofon metafizikájáról, 
amely sajálos módon (talán nem függetlenül attól a keser
ves úttól, melyet Sa , vigyázat! férfi!, bejárt, elzüllött Puerto 
Ricó-i szülök gyermekeként menekülvén a gazdag szom
szédhoz) a Szaxofon szerepe Lukács Ontológiájában 
szakdolgozatból nőtte ki magát, mintegy önmaga árnyékát 
átugorva, az azóta híressé-hírhedlé vált mottóval: a legki
sebb Lukács is nagyobb a legnagyobb Lukács-tanítványnál. 
(Okvetlenül megemlítendő még a szakirodalomból az 
1969 óta a svájci Bottm ingenben élő Jaroslav Lae - bece
neve, mely azonban nem v é d a halállal szemben, utalva 
Lae cseh börtönökben szerzett asztmájára, „a nagy A c h " -
alapvetése: A hosszú lélegzetvétel (szusz) elviselhetetlen 
könnyűsége - Adolphe Saxtól Dexter Gordonig.) 

S a kilejezésével: a blues csak temetni tud - hozzávéve 
azt az archaikus szokást, hogy egyes közösségek táncol
va temettek, így például a hármas aszimmetrikus lükletésü 
s ic l l lano eredetileg gyásztánc volt (Bach: Erbarme Dich 
kezdetű a Máté-passióból, illetve ennek hegedű-zongora 
szonáta változata, c-moll . B W 1017), amelyet még a 16. 
században is ellejtettek a nyitott sír körül, a spanyol főurak. 
A szaxofon a Nincs? Kezdetben vala a logosz, végezetül 
a szaxi? A szaxofon biszexuális? Az Úr legyintett. 
És magához kérette, miután ténylegesen beleevett, egy 
kicsikét, a szókerykáposztába. lejföl nélkül ette, de ez lény-
lég maradjon köztünk, a szeráfok főnökét, hogy tanítaná 
meg szaxofonozni . 

Nem jutottak dűlőre. 
- Vaskalapos pecsovics! - dühöngött az Úr. Amúgy is 

undorodva nézte a lefittyedő és állandóan mozgó szájal -
mert ahogy minden trombitás, a szeráfok főnöke is szünte
len az ajkát edzette. 

Fölrendette magához akkor az Úr mind a szaxofonosok 
elejét. Pénz nem számított. Különös kór ütötte föl a fejét a 
Földön. Jöttek össze -v i ssza a nagy szexofonosok (volt, aki 
visszamehetert, Csekasz in például, Vi lniuszba, vagy L a -
ederach Fertőrákosra, Dancso, ki tudja, hová), jött Johnny 
Hodges , Earl Bostic, T a b Smiih a kalapos Hawkins, Sonny 
Snitt, Art Repper, Arthur Blythe. Illinois Jaquet , a c levelan
di J o e Alexander, Benny Carter, Lester Young (minimai 
art!), éjjel a Will iamsburg-hídon gyakorló, hajókürtökkel 
beszélgető Sonny Rollins, a nagy Dexter Gordon (v issza
jött?), az excentrikus Albert Ayler, akit az East Riverból h a 
lásztak ki, a Brooklyn-híd Congress-street pillérénél (sem
mi kétség, az ősz pamacs az állán). 

A z Úr Charlie Parkért választotta (a címet J . Cortázar 
adta meg). Mikor az Úr elé került, „ B í r d " arcán még ott voll 
a mosoly, magamagán is nevetett mini mindig, és a Dor -
sey Brothers show-műsorának egy viccén, a T V előtt ülve 
érte, így szoktuk mondani, a halál, 1955. március 12-én. 
Chariie Parker az Urat Brúnónak szólította. 

- Há -há . Bruno barátunk hűséges, akár az asztma. - A z 
Úr elővett egy csomag Gauloise- I , az üveg rumot még 
várt. 

- J ó ideje nem találkoztunk már - mondta gyöngéden az 
Úrislen. 

- T e mindig csak az időt s z á m o l o d . . . Elseje, másodika, 
harmadika, huszonegyedike. T e mindenre számot akasz
tasz. - Charlie fölnevelett, ahogy csak ő tudott: leli szájjal, 



valahonnan a foga és az ajka mögül. - Elveszleltem a s z a -
ximal. 

- De hogy veszíthelled el? - Rossz kérdés volt. 

- A metrón. A biztonság kedvéért az ülés alá lettem. Re 
mekül utaztam: tudtam, hogy ott van a lábam alatt, teljes 
b i z tonságban. . . Élelem egyik legrosszabb szaxija volt; 
meglátszott, hogy Doc Rodriguez játszolt rajta, teljesen e l 
vesztette a lormájál a lelki oldalon. Maga a szerkezel nem 
voll rossz, csak hál Rodriguez már a hangolással is tönkre 

tud tenni egy Slradivaril. 
Akkor már senki nem meri Charlienak hangszert köl

csönadni, mert vagy elvesztette, vagy rögtön lönkreletle. 
Bordeaux-ban elvesztette Louis Rolling szaxijál, azt a s z a -
xil pedig, amit Dédéelől kapott az angliai turnéra, három 
darabba törte, Össze-v issza verte, taposta. Ki tudja, hány 
hangszeri vesztett már el, lört össze vagy tett zálogba. É s 
mindegyiken úgy játszott, ahogy szerinlem csak egy Isten 
tud altszaxizni, feliéve, ha már lemondott a lantról és a fu 
voláról. 



Ezért voll íll. Az Úr ekkor elövelte az üveg rumot, s mint
ha csak villanyi gyújtottak volna: meglepetésében Charl ie-
nak fülig szalad! a szája, és csak úgy ragyoglak a fogai. I l 
lák. Parkerban kevés tanítói szenvedély lakozol!, de azért 
az alap dolgokal megmutatta. Üvöllve magyarázott, legyin
tett, polákat vágott, mégis volt mindebben valami figyelmet
lenség. Az Úr nem sértődön meg, figyeli. 

Brúnó! Ez nulla! A nullánál is nullább. Nulla nullovics. tlyen 
nulla nincs is, kitalálni nem lehet. . . Felejtsd el a tüdődet! 
Gyomorból, fogd már fel! - Nagyokat sóhajtott közben, mint 
aki ereje végén jár. - Lelógod! Eléfogsz! . . . Ujjrend, Brúnó! 
mit csinálsz?! Lopd le, lopd le az ujjrendel. . . T o v á b b . . . 
Húzd bele magad a csőbe! . . . Harapd! Harapd, ne s z o p d . . . 
Hajlítsd! Ne tülkölj, hajlítsd a hangol, mit csinálsz?! oklávol 
ugorj, Brúnó! menj rá a harmóniára! ugorj, az íslenit! 

- Na! - horkani az Úr. 
- Bruno, ilyen a mesében v a n . . . Miből van a te kezed? 
- Megkérlek, „Bírd", ne üvöltözzél velem. 
- Már hogy az Úristenbe n e . . . 
- Hát ez az. 
- Jól van, nyugodj meg, Bruno . . . Ne gondoljál semmire, 

verd ki a fejedből a hasonlatokat... A z ötletek a hangszerből 
következnek, az igazi öllelek hangszeres természetűek... 
végignyomatjuk előbb az indulókat... aztán kocsma-buli
k a i . . . az összes szar virtuóz dolgokat tudni kel l . . . dögösen, 
Bruno . . . nem mintha könnyű volna, szellemi kvalitás és me
legség. . . szét kell marcangolni az időt. . . 

Az Ur tudta, hogy ez (esz: baj. Kevés emberrel találkozott, 
akit ennyire izgatott minden, ami az idővel kapcsolatos.. . 
Cincinnatiban történt, még jóval a párizsi út előtt, úgy negy
venkilencben vagy ötvenben. Nagy formában volt akkoriban 
Charlie, és az Úr csakis azért meni el a próbára, hogy ől hall
gassa meg Miles Davisl. Mindnyájan lelkesen játszottak, elé
gedetlek voltak jól öltözöttek, szívesen játszottak, egy csép
j é t se türelmetlenül, s a hangtechnikus elégedetten intege
tett, a kis ablak mögül, akár egy boldog pávián. És pontosan 
abban a pillanatban, amikor Charlie szinte már úszott a bol 
dogságban, egyszer csak abbahagyta a játékot, ököllel meg
ütött valakit, majd igy szólt: - Ezt most holnap jálszom. - A 
fiúk kővé meredlek, csak ketten-hárman játszottak még né
hány taktust, minlha lassan fékezne a vonat, Charlie pedig 
egyre csak a fejét verte, és azt ismételgette: - Ezt már ját
szottam holnap, rettenetes, Miles, ezt már játszottam hol
nap . . . 

- Én beérem az abszolút térrel és idővel - mondta az Úr. 
- Ugyan, Bruno. Tér és idő, ezek szavak a saját néző

pontod kifejtéséhez, mi?! Bruno! A nézőpontodról van szó! 
Anyag vagy enwgja?! Hát nem mindegy, Bruno??! M i ? l , 

Ittak, azután CnarHe haltan beszélni kezdett, hogy tudja-e 
az Úristen, hogy mi az á jelzálog, biztos valami rettenetes 
dolog, mert valahányszor a jetzálogról beszélt a faterja, a 
muterja a haját lépte végül pedig összeverekedtek, és így 
aztán végtelen volt otthon az idQ. de a zene kiemelte őt az 
időből, illetve ha tudni akarja a z Ur , hogy igazában mk érez, 
azt mondhatná, hogy a zene belehelyezte az időbe, de akkor 
(öl kell tenni, hogy ennek ez időnek semmi k ö z e . . . hál, hogy 
úgy mondja, ohozzájuk. . . És hogy őt minden oldalról s z o 
rongatja az idő. mert az nem zsák, amit tele lehet tömni. 

- Bruno, i >a mindig ügy tudnék élni, mini azokban a per 
cekben, amikor já tszok . . . V a n fogalmad, hogy mi minden 
beleférne másfél p e r c b e . . . É s akkor az ember é v s z á z a 
dokig is elélhetne, nemcsak é n , hanem Dédée, te meg a 
fiúk is mindnyájan; ha rájönnénk a nyitjára, ezerszer to
vább élhetnénk, mint ahogy mosl éldegélünk az órák miatt, 
a percek ás a holnaputánok tébolya miatt . . . Figyeljél már. 
Mutatok valamit, B r u n o . . . A z állóból ki kell hozni a szomo
rút, magától nem jön ki, térdelned kell, Bruno, könyörög
nöd, é r ted?! . . . Tudod , hogy hívom én ezt? , .Lassú halál" -
Lempó. . . hangszert fújni, annyi mint énekeln i . . . 

- Elvesztetted a csövet. 
- N e félts, Bruno, itt van a kezemben, láthatatlan.. . 
S z é p lassan végigmérte az Urat, egytől egyig, aztán el 

kezdte az A m o r o u a - l , azt az Alamo-témát, szétvetette a 
lábát, mintha imbolygó hajón á l lna . . . Csak a torka hátsó 
részéből dörmögött, durva torokhang effektusokat keltve, 
aztán felbődüfl a hangszer, mini akit megsebeztek, hör
gött, levegőért kapkodott, ahogy „ E r r ő l " Henderson mon
daná, úgy improvizált, mint a szél , gyorsan mozgott, hol le

begett, hol előre hátra hajladozod, olyan hangokkal, me
lyek a föld közepéig hatoltak, vagy addig szárnyaltak, míg 
a hang álható ereje megtisztította az eget a fellegektől. 

Hiába. Az Úr tudta (,.tudta") előre (, ,előre"), hogy ez 
lesz ( „ lesz" ) . Hiába minden, a zenéhez nem pénz kell, 
nem hangszer, nem tehetség, a zenéhez elsődlegesen idő 
kell. Az örökkévalóság pedig nem idő. A végtelen az nem 
valamennyi. Kezdődik, az örök piszkalúra. 
E z a történet helye, gondolta, ez a hirdetés helye. Kész . 
Történet? Kérdések. Mi a történet? E g y történet van? Min
den történet az enyém? Csak az a történet az enyém 
amelyben megváltozom? Rossz szokása szerint, láto
másszerűen, megértette az ellenségeit, a gyűlöletet is. az 
mdulalol, mely oly váratlan hevesen csapolt ki a szerete
tekből, megértette az árulásokat, az irigység tombolását 
és gyöngéden a kevély ulmi pallérlegényre pillanloll, min
denki szeretetét akarta, az jutott az eszébe, hogy Einstein 
is U'mban született. Látni egy történetet és benne lenni, 
nem ellentmondás ez? Az íróra nézett, nem leli okosabb 
Mégis, az időbe való belépés lehetőségét nem akarta 
végérvényesen föladni. Nem akart ebbe beletörődni. Mit 
lehel ő, ki mindent tehet? Mélabúsan megállapította, sem
mit, a mindenen túl semmit. Semmit, semmit, semmit.. -
Miami fölölt végigsöpört a szeszélyes hölgy, a Lucy hurri
kán. Élvezte ezt az ósdi fölfogást önmagáról, ezt a Z e u s z -
parafrázist. Előre velem árnyékom. Messziről semmi sem 
érdekes; közelről érdekes, messziről szép. Közel lenni, 
messzi lenni. 

Parker hirtelen akkorát fújt a szaxiba, hogy az egész 
mennyei harmóniái tönkretette és abbahagyta. Az Úr egy 
kicsit félt tőle. {Ekkor Charli , ,B i rd" Parker természetesen 
már angyal volt.) És látja akkoron az Úr , hogy Charlie 
egyszerre ledobja magáról a takarót, mely rajta voll , és lát
ja az Úr, hogy ott ül anyaszült meztelenül a karosszék
ben,a lába felhúzva, az álla a térdén, ő meg csak vacog 
de kacag is, tetőtől talpig pucéran abban a mocskos ka
rosszékben. 

- Milyen meleg van - mondta Charlie. - Bruno, nézd 
csak, milyen kedves kis forradás van a bordáim közt. 

Etég jól ismerték már egymást, és egy meztelen lérfi az 
csak egy meztelen férfi, de az Úr hirtelenjében nem tudta, 
mit csináljon, hogy ne gondolják róla, hogy megbotránkoz
tatja Charlie viselkedése. Charlie persze jól tudta ezt, és 
teli szájjal röhögött, és illetlenül leihúzva tartotta a lábal, a 
nemi szerve a szék peremén lógóit, akárcsak a majom az 
állatkertben, a combját pedig gyanús foltok tarkították, ami 
az Ural mérhetetlen undorral töltötte el. Gyorsan betakarta 
Chartiet, de ó csak kacagott, és szemmel láthatóan na 
gyon botdog volt. 

- N e kapkodj, Bruno. Six months ago. SÜT, sax, sex. 
Határozottan kellemes. Bruno. Az ördög v igyen el, Bru 
n o . . . Csodálatos a p léhpipa. . . A z előbb azt hittem, hogy 
szeretkezek, amikor játszom raj ta . . . Ne legyél féltékeny, 
fásultabban já tsszá l . . . 

- Mit játsszam? 
- Azt játsszad, amiben hiszel. Azt a zenét csináld, ami

hez te kellesz. N e zihálj, a hangszer ziháljon. Csak s z u 
szogjon a kezedben a cső. Mint egy kis állatka, ziháljon, 
Örüljön a melegnek. Madárka. Ornitológia. Fásultabban. -
Fölnevet. - A z igazság bevonul, the trulh is marching i n . . . 

Az Úr közelről Charlie Parker szemébe nézett. Hol látta 
már ezt az iszonyatol, amit ő is csak a tükörben, hol né 
zett rá v issza szomorúság, rémület és tudás így, a tekinte
tet egymás közt felosztva, a meghódított területekhez úja
kat szerezve , majd elvesztve? Igen, órákat tudott állni ab 
ban a kis benyílóban a bécsi Kunsthistorisches-ben, ahol 
az Önarcképek függnek, és csak a lekinleteket, a szeme
ket figyel le. A sajátját ismerte föl bennük és az édesanyjá
éi . Ezt Rembrandt mutatta meg neki, azt, hogy örökölte az 
édesanyja pillantását. 
A z a kis Teher, elcsúszott feslékpötty, az az , ami az e g é s z 
ről beszél . Az Úristen szerette az anyagot, megengedhette 
ezt a nagyvonalúságot magának. Agy , cavolfiore, tej, F ra -
gonard. Charlie Parker, a beleg angyal . 

A z én végtelenem, gondolta, a teknősbókáé. A z a vég 
telen idő, amíg Achilleusz utolér. Mindig van tanú. KilŐI is 
hallotta ezt? 

* Részlet a regényből 



miroslav krleza 

KARACSONYÉJ 

Mii reggel elesek és plasztikusak voltak a dolgok, 
s adakozónak ígérkezett a Karácsony. 
Mint egy rég voli, rég holt mesében 
minden olyan könnyű voll és jó volt-
Élesek és plasztikusak voltak a dolgok 

A Karácsony ma reggel részeg csauszként bokázott, 
boros torban vigadoztak a tárgyak. 
s piros pántlikák loboglak, mint a zászlók. 
Illalos, égö karácsonyfa 
úszol! legelső gondolatomba, 
mikor a tárgyak boros torban danásztak. 

De hazugság voll mindez, csalás voll , 
és hunyó fényű gyermek képzelet! 
Mert én egész álló nap szürke ködben bolyongva 
csak áztam és fázlam 
és sirattam valamit, mi nem létezetl 
Halolt volt. halotl gyermek képzelet 

Egy sápadi ember került utamba, 
bortöncelIából szabadult kísértei. 
Szemei mint n haldoklóé, égtek. 
S zúgott a város minden harangja. 
E szegény gyerek 
hajának selyme, arcának hamva 
szürkévé leli és fehérré lett, 
s a sápadt ifjú lörien, belegen, 
tépetten, őszen, búsan, reménytelen 
azok sorába lépett. 
kikel az emberek holtaknak vélnek. 
A színek ma kétségbeejlön szürkéllnek. 
őrülten fehérlenek, 

s a városra köd ül. mini komor madársereg. 

S a város pezseg. . 

Mészárszékekből vérbüz árad, párolognak a meleg letérnek 
Vásári színek kavarognak, kacagás gurguláz! 
Bengáli tüzek égnek, lobog az acetilén, 
az egész vásár láncol, mini részeg Szilén, 
harangok, nök, mészárszékek, latyak, 
s az egész lármás menet a domb felé halad, 
hol szfinx gyanánt trónol a kaledrális. 
valaki láthatatlan üzi e sötét árnyakai-
Gigászi harang kong. s az éjben száll a hang, 
áldozatait nyeli a fekete katedrális, 
hol kórus kantál tálogva. süketen, 
s térdek koppannak hideg köveken 

Zeneszót hallok s részeg kacajt a zöld tapéta mögött, 
s hol karácsonyokra búsan emlékezem — 

O , hová letlek azok a finom, lakkos kis masinák, 
és kőkockák, és labdák, és hajók, 
paprikajancsik, ólomkatonák? 
Hol ez az egész pöttöm álomvilág, 
hol maharadzsák élnek s Aladinok, 

s remekkel küzd 
a bolond Don Quijote? 
ö , mi lelt. rni letl a karácsonyi mesékkel? 
Bennem a Magány jajveszékel, 
s szélfolyt színek patakjai onlja a tört lalema, 
a laterna magica 
Es minden üres és fekelo, 
gyászos komédia. 
Es minden nyomorult. 
és üszkös, és kormos pernye. 
Ellobbanl labdák, 
széllörl masinák, a hajók elsüllyesztve, 
kihunytak a mesék és maharadzsák, 
a lámpást nincs mi életre keltse. 
S minden csak volt, ami volt 

A szobára egy nagy fehér 
töröli szárny hajolt. 

Csend. 

Jön a szomorú, halott, szent gyerek, 
kezében sárga viaszgyertya remeg. 
Szeméből láng csap. álom lobban. 

O . drága fiú! T e volnál ez valóban? 

Az álom mérgez, nem ragyog. 
Igen! Szent Gyermek, 
ez én vagyok! 

Furcsán tekint rám ez a kis halolt. 
a szava izzik mint a szén, 
és mini a vas fagyott. 
Furcsán lekinl rám ez a kis halott. 

Azokból a jó öreg sublótokból. 
melyeken follok táncollak mini a kígyók. 
s melyeken lámpavilág siklóit 
melegen, sárgán minden áldott este. 
ó, hova hulltál? 
Lelked a feketeség megette, 
te haldokolsz ezen a szent napon. 
Ö, ez a vörös kávéház-unalom, 
hol semmi honol, és sír a gáz, 
a lelked megetle. hiába kiabálsz, 
mert rothadt álom minden s rossz fájdalom. 
O . ez a vörös, üres unalom, 
s a sülét mezők, sáros barázdák. 
melyek lehúzzák a futó bolond láttál 
mint súlyos ólomkolonc. 
Nincs menekülés, hiába fúlsz, bolond! 
Ez a körpálya, mely nekünk adatott. 
bármit hazudnak bús pályaudvarok, 
hol nagy gépek nyögnek és pislog a zöld fény 
i bűvölt sínek kígyózó ezüstjén. 
Hiába lendülel, görcs, dühös kiáltozás, 
hiába rángás. őrület, változás, 
a leggyorsabb rapid is koporsó, semmi más. 
Es nincs vonal, nincs mentő alkalom. 
O , hova hulltál 
ezen a szenl Karácsonyon'' 
Igy zokog a lenéi halon gyerek, 
kezében sárga gyertyaláng remeg. 
és engem szégyen sújt, és könny, és fájdalom. 
S valahol kintről, poklok tüzében 
hallani vélem. 
egy hang szól, iszonyú, tört, rekedi , 
az istenről, ki értünk születeti-

Ez a hang zavaros, részeg és rekedt, 
a szobámba tör, 
s mondja, mondja a báva énekel 
í mennyek királyáról, 
(d Betlehemben ma megszületett. 

Ez az ének vad, részeg és rekedt. 

Aca Károly fordítása 



ács károly 

KARÁCSONYI LÍRA 

A költészet réme. a szó, 
ez az ősi bibliai kém, 
ott köröz pár centire 
bükkfa -Európám 
(íróasztalom) fölött." 

- egy ízig-vérig mai költő, Vojislav Despolov egészen új 
versének szavait kell ideírnom (a napokban (ordítottam), 
mintegy bevezetőül, s be nem vallotlan tán védekezésül , 
önmagamtól is, úgynevezett ,.tudatos lényem" beidegzé
seitől, pontosabban előítéleteitől védelmezve azt, amit 
mondani készülök, vagy tán a magam bátorítására, nem 
tudom, de lény és való, hogy egy merőben szokallan, 
egyszersmind a világon legtermészetesebb szerkesztői 
fölkeres, mármint hogy egy lap - hosszú pályafutásom 
során először! - karácsonyi írást kéd lólem, tökéletesen is
meretlen terepre csábított és olyan - számomra is megle
p ő - fölismeréseket hozott lölszínre, hogy csak úgy kapko
dom tőlük a fejemel. Igen, védekeznem kell, és bátoríta
nom magamat, hogy talán mégsem leszek reménytelenül 
anakronisztikus a fiatalok lapjában és a X X I . század kü
szöbén, ha múltamat löltúrva lényem legmélyéről (onnan, 
ahol még „élnek a gyerekkori lények", ahogy egy régi ka
rácsonyi versem, az 1948 karácsonyát őrző T é r b e n é s 
időben pontosan rögzítette), szóval a ,.legalsó fiókból" 
megkísérlem előkotorni legszemélyesebb karácsonyi é l 
mény - és ihletanyagom rejlett, bujkáló, de a legmostohább 
körülmények közi is meglepően szívós és csíraképes lírai 
magjai. 

A vallási külsőségekkel még gyerekfővel, 15 -16 éves 
koromban szakítottam, volt idő, amikor még igazi „ lenini" 
kommunistának ís tartoltam magamat, de a mifelénk dívó 
. „ha ladó" konvencióval, mely a karácsonyt, mint családi, 
népi ünnepel , képmutató módon lagadta vagy „nem velle 
é s z r e " , intimen sohasem békültem ki: nekem a karácsony 

mindig ünnep volt, békés vagy zaklatott, nyílt vagy négy lal 
közé zárt, otthon vagy idegenben töltött - a családi bensó-
ség. az élő hagyomány, a hovatartozás meghitt jelképe. 
Vagy a lájdalmas nosztalgiáé. S ha az ember hajlamos is a 
megalkuvásra, a vers nem hazudik. A szó. ez az ,.ösi bib
liai kém" ligyel és leleplez. E g y lutó szemle december 
végi „szellemi termékeim" fölött akaratom ellenére is 
meggyőzött: karácsony Iája kezdeltŐI fogva a lírai bőség 
és oldoilság korszaka voll költészetemben, mondhatnám: 
kegyelmi idő, a szkepszisek, kételyek, görcsök, gállások 
felfüggesztésének ideje. Ennek a kegyelemnek köszonhe-
lem-e, vagy a szokásos év végi pánik lazílolt a lékeken és 
csökkentette a mércét, nem firtalom, de az bizonyos, hogy 
ilyentájt mindig könnyebben futott a tollam, gyorsabban és 
többet írtam, mint máskor (hogy jobban-e, az már más kér
dés). Az érzelmi töltet mindenestre kimutatható: ekkor Ír
tam a ragaszkodás, a vágyakozás, a barátság verseit, s 
persze a lemondáséi (Neked m o n d o m , S z a b a d k a ; Mág
lya ; ó s z ü l ö k o r o s z t á l y o m ; Emlék, té lben ; A k ö z b ü l s ő 
v i l á g b a n ; Csa lád i ö s s z e a d á s ; H. G y . - n e k ; K o s z t o l á n y i -
h o m m a g e ; Té l ikert ; V e r s e i m végére stb.), de ez a kará
csonyi hangulat hozla föl a leküzdhetetlen távolságok, az 
egzisztenciális idegenség lírai felhangjait is (Köl tő inkog 
n i tóban ; T ü z p r ó b a ; L é n y e g ; ö t miniatűr ; E p i l ó g u s 
stb.). Ekkor íródott vagy tucatnyi lírai vezércikk a lapok újé
vi számaiba, s jónéhány .,év v é g i " interjú, nosztalgikus 
emlékezés stb.. de még versfordításaim közt is - véletlenül 
vagy szándékosan? - karácsonyi termés Ducic egy 
egész sorozata, Crnjanski Ithakája. Andric E x Pontója , 
Cesaric, Raickov ic . . . 

No de hadd ne folytassam: kívülálló számára mi sem 
unalmasabb az efféle ^magán-irodalomtörténeteknél". In
kább néhány szól az Uj Symposionnak kiválasztott kará
csonyi versről: a lialal Krleza írta valamikor az I. vi lághá
ború éveiben, s a fialal Ács forditorta 1948 karácsonyán, 
belgrádi magányában, ugyanakkor, amikor az alábbi sorok 
is születtek (a föntebb idézett T é r b e n és Időben egy ké
sőbb kihagyott s most újra fölfedezett szakasza) : 

A távolságot mérem 
a kuszán verő éren; 
szeretnék hazamenni, 
s mindent. mindent feledni... 

Legyen ez az én suta kis adalékom 1989 karácsonyi lí
rájához . . . 



szögedi szabó béla 

KARÁCSONYI VERS 

nagyapám telem 
misekönyvének barsonyíedele 
ma meg íellelhelo 
ma meg Íellelhelo 
a dióín alatt 
barsonyíedele akar 
a megkopott homlok 
a megkopott homlok 
itt az alkalom hogy leugorjunk a mélybe 
de honnan 
de honnan 
ugorjék az ember itt 
csak száraz akácok sütkéreznek 
bamba kollosok nyargalnak 
elmosódó udvarok sárgödreiben 
szamárbörbe bujtattak a Holdat 
van még valamicske idö 
kigondolni a sápadt karácsonyt 
a gyufaárus kislány telemével 
nagyanyám a padláson elt a galambokkal 
megtanult turbékolni 
még halála elötl 
meg halála előtt 
milyen szaga lehel a Holdnak 
olyan szaga van akár a kecskelurónak 
tetszetős ámde 
állni kell soká még 
kalapot szorongatva 
sáros cipőben 
sáros cipőben 

c z i i o k f e r e n c 

VERS PRÓZAHANGRA 
Újholdkor pálinkáztunk barátomnál 
Fiam született. Ültünk a kertben. 
Beszélgettünk dolgainkról. 
Festményt néztem sokáig. Holdfénynél. 
Jóslalszeríit. Történelmit. 
Akár leláncolt Prométheusz, 
egy pillanatra visszafogott Ós Erő 
kínlódott a vásznon. 
A többi már csak dekoráció. Odaillő. 
Szakadt part. Mélység. A tér sürü. 
áthatolhatatlan kékje, 
idő-tér öskozmoszi jelenléte. 

Az emberek tele félelemmel, gyűlölettel. 
Történelem. Ma. 
Nem szeretem a jelen időt. 
Talán ezért lettem költő. 
Újholdkor pálinkáztunk barátomnál. 
Fiam szülelelt. Beszélgettünk 
Mondtam elköltöztünk 
Kicsi a fizetés. Megélni . Túlélni. 
Ez foglalkoztat. Átélni nem. 
Csak a szépet. 
Muzslára minden szombaton indul a busz. 
Fiam születeti. Bánátban 
hátsózsebből kel fel a nap. 

MARADJON BEFEJEZETLEN 
Lehetséges, hogy menetelni fogunk; 
úgy, mint férj, feleség és g y e r e k e k 
Lehetséges, a kényszer dióbarna 
köpenye alatt, réti földeken; 
Lehetséges, köveken és tengereken ál 
a Szüz-Bika csillagfátyla alatt, 
de lehetséges, csak a zöld lombok alatt. 
E g y parkban; férj. feleség, gyerekek. . . 
Menetelni esküvőre, 
menetelni csalódásunkban, 
menetelni boldogságunkban; 
menetelni, akár gyenge kis szigetek 
az óceánban, 
mert habzik már Világ-anyám szája, 
Mohol-anyám zsiroskenyér-foltos 
báli ruhád, terítsd szépen rája; 
meri menetelni fogunk 
befejezetlen 
és maradjon a vers is 

akár az ember . . . 

PRÓZAVERS HAJNALBAN 
Hajnalonként találkozunk Buszon. 
Munkahelyig ringat -zötyögte! 
a társas közlekedési eszköz 
Álmos tekintet, püffedt arc. 
Egyébként szép. 
Beszélni szeretnék vele. 
Mesélni regényekről , életről. 
Megszabadulni, megszabadulni 
- mondanám. 
Kérdezné - lehet? 
Igen. Ajánlanám Lorcál, 
Baudelaire-1 virágaival-
Jacques Prévert-t Barbarával, 7 
és Adyt vérbajával. 
Párizst, az álmokat. 
A látást a hitet. 
Mondanám: Én nem e g y istenben hiszek, 
de E g y erőben. Egy akaratban. 
E g y szerelemben. 
Vigyáznék ne legyek prózai. 
Munkahelyig ringalja-rázza 
ébredő lestét a busz. 
Püffedi az arca, egyébként szép. 
Főállásban könyvkötő, 
másodállásban A N Y A . 
Hajnalonként találkozunk. 
Munkahelyig ringai -zötyögtél a busz. 



németh istván 

SZENVEDEJE ESTJE 

Nem értettem ezt a kifejezést se , mint annyi mást mond
juk a Miatyánkból, de háborgás nélkül elfogadtam. O lyan 
nénikék szájából hallottam a Szót , akiknek a meséit, 
nemcsak „gyermekmeséit" , hanem felnőtt meséit, azaz 
igaz történetért is delejes figyelemmel hallgattam. A s z e n -
vedeje estje a Karácsony előtti nap, a karácsony böjtje 
vol l . Várták a bethlehemesekel. Nem tudhatom, hogy a 
szüleim mennyire várhatták őket, én nagyon. Annyira, hogy 
talán a torkom is kiszáradhatott közben. Ültünk a kemence
padkán, a fehér falú szobát egy petróleumlámpa fénye v i 
lágította be, s a kinti neszekre figyeltünk. Nem beszélget
tünk, csak ültünk és vártunk. Olyan csend volt bent, hogy 
hallani lehetett az óraketyegésl . A szoba tiszta és ünnepé
lyes volt, ugyanolyan egyébként, mint máskor, most vala
hogy mégis más. Hiszen tudtuk, hogy Szenteste van . E z a 
tudat belengte a szobái , igen, belengte valami tiszta áhí
tattal. É n kifelé figyeltem, a külső zajokra. Pedig nem vol 
tak külső zajok, csendes téli este volt. kint hullott a hó, nem 
nagyon járkált az utcán senki, mindenki otthon üli és vára
kozol! . Mégis a külső zajokra figyeltem, arra, mikor érkez-

B nek az ablakunk alá a bellehemesek, mikor kocoglalják 

meg az ablakot, s mikor hangzik föl a szavuk: beengedik-e 
a betlehemesekel? És nem volt hiábavaló a várakozásom, 
mert odaértek a mi ablakunk alá is, bekopoglak, és nagy 
lábdogobás közben be is jöttek. És ott a szoba közepén el 
játszották a bellehemesdil.Elénekelték a Csorda pásztoro
kat. S ledőltek mind a betlehem köré, mint az igazi pászto
rok. Szőrével kifordított bekecs volt rajtuk, hegyes bárány
bőrsapka a fejükön, pásztorbot a kezükben. S bajusz voll az 
orruk alá ragasztva. Megengedték, hogy egész közelről 
megnézhessem a betlehemüket. Bene egy gyertya égett, 
s megvilágította a jászlat, benne a Kisdeddel. Aztán fölke
rekedlek és elmenlek. Hirtelen nagyon üres lett a szobánk. 
Nem mertem megszólalni, mert ha megszólaltam volna, a 
hangom elárulja, hogy sírással küszködöm. 

Ennek az estnek a szépségével , misztériumával csak az 
éjféli misére való ballagás ért föl. A sötét utcákon csak a v i 
harlámpák fénye imbolygott, mégsem ebben gyönyörköd
tem, az töltőit el elmondhatatlan jó érzéssel , hogy köztük 
vagyok én is, hogy a szuszogó felnőttekkel együtt ballagok 
a templom felé. 

Sokszor megírták a betlehemesekel, a szenvedeje est
jét, a Karácsonyt, a vigíliál, a karácsonyi szokásokat, a 
Luca székét s mindent, ami a Karácsonyhoz, a karácso
nyi szokásokhoz fűződik. É n utoljára gyermekkoromban 
éltem át a Karácsonyt. E z nemhiába voll a gyerekek s z á 
mára a legjobban várt ünnep. Hiszen akkor jöttek a betle-
hemesek. akkor lehetett éjféli misére menni, akkor kártyáz
tak a felnőttek éjfélig dióra, akkor hozta a Jézuska a kará
csonyfát. 

Most már, annyi év elteltével, bízvásl mondhatom, hogy 
gyerekkorom legszebb ünnepe a Karácsony volt. Később 
nem azért lordullam el tőle, mert felnőné vállam, mert „ko 
molytalannak", „gyerekesnek" tartottam, hanem mert azt 
hittem, hogy egy sunyi névcserével folytaiható az egész . 
Hogy a Télapó azonos a Karácsonnyal, hogy a Télapó a 
felvilágosult ember Karácsonya lehet. 

Pedig nem azonos. Valamit leiadtam magamból, valamit 
elkótyavetyéltem, valamit elárultam. A didergő kisdedei 
kiemellem a meleg jászolból, s egy hideg kókoporsóba 
zártam. 

apró István 

MIÉRT NINCS? 

Valahol, valamikor, valakik elvetlék tőlem, mindenestől 
kigyökerezlek körülem, minlha sohasem is lett volna, minl
ha legalábbis nélküle születettem volna. Lerágták, lúggal 
suvaszlották le rólam, mini csontról a húst és az lettem, az 
maradiam, ami izmok, erek, inak nélkül a váz : szánalmas, 
vicsori borda- , lábszár- és koponyatákolmány. 

Miért nincs nekem Karácsonyom? Miért nincs nekem, 
nemzedéktársaimnak, le- és felmenőimnek, ismerőseim
nek, ezerfelöl fenyegetett, nyomorgatott családjainknak? 
(Mert a barázdában örökkön rezzenésre kész nyúlnak 
sincs? Mert a kutyákkal hajszoll , remegő inú. habzó szájú 
rókának sincs?) 

Valakinek ludnia kell, hogy miért vetlek el tőlünk, miért 
kényszerileltek bennünket fennhéjázó, lenéző megtaga
dására még alig belúző nebulókorunkban éppen ott az is 
kolában (és onnan kezdve persze másutt is), ahol e g y é b 
ként a tudomány, a z igazságosság, a költészet szentségé
re nevetlek bennünket. Nem csak erre. mert szeretnünk 
kellett a békél , embertársainkat, pengeélesnek és téved
hetetlennek tudni a tudományt, változtathatatlannak az igaz
ságot, amelyet fejünkben sulykoltak, mégis hangos, fülre
pesztő indulókban injekciózták belénk a gyűlöletei, a fegy
vercsörgést, a véres, vért követelő dogmákat, a sohasem 
bizonyított axiómákat, és biztosra, halálbiztosra igének a 
Kánaánt. Csi l logó nikkelszögekkel verték ki lelkünk min
den zugál - megannyi biztos pont, megannyi mozdíthatat
lan bizonyosság. A hazugság szitáló pora azonban fátyol
ként lebegett a fényes szögek közölt, ahogy nőttünk, fára

dó pillánkra rakodott, száraz , repedezett lett tőle kezünkön 
a bór, lógunk alatt is az csikorgott. Mire felnőttünk, puha, 
alattomos, elevenen süppedő dünék között lézenghettünk, 
s csak messziről, üresen, süketen kongtak az ígéjelek. 
Sehol semmiféle Kánaán, csak a hazugság, a szónokok 
fröcskölő nyálától egyre inkább elsárosodó buckái, lapá-
lyai és már-már közhelyszerűen, de annál valóságosab
ban: szívünkben a keserűség. 

Ki hát a lolvaj, kii szorítsak falhoz, védtelen kisded mód
jára karból kitépett, kegyetlenül szekérre hányt, v innyogó 
lelkünk megcsonkításáért? Ki a bűnös, hiszen innen, közü 
lünk, egyenesen a családi tűzhely mellől lopták el, sz ipo
lyozták ki. lapították semmivé, talán ama tűzhely egykori 
melegével együtt! 

Csonka lelkem tudja: nem vádolhalom a családom, hi 
szen éppen így, közösen leltünk nincstelenek, együtt vál 
tunk egyenként, ki-ki magában - magányosokká. Vádo l 
hatnám talán az ostoba és durva tisztel, aki egykor a se 
regben akkurátus alapossággal túrta ál képeslapjainkat, 
leveleinkel december vége felé (nem mindenkiél. csak az 
én és zágrábi barátom fiókjai), karácsonyi üdvözletek után 
kutatva, de nem teszem, nincs értelme. A munka akkorra 
már elvégezlelett - nem talált ilyen képeslapol. É s keres
hetném a barbár bünösl , a durva lelkű losztogatól a törvé
nyek, rendeletek és szónoki beszédek megalkotói, szajkó-
zói között, de ez is reménytelen. Az erkölcsi, bölcseleti és 
anyagi csódhalmaz sokkal kézzelfoghatóbb vonatkozásai 
ban is az. 

Nem keresem hál tovább. Erői gyűjtök inkább gyökere
szakadt lelki békém v isszaszerzéséhez, tovább próbálko
zom, hátha a kigyulladó csillagszóró valamely isteni szik
rája újra lángra lobbantja a családi tűzhely lábbal tiport pa 
razsát - nekem is, gyermekeimnek is v isszaadva csonka 
lelkünk helyett a teljességet, fel lengzósebben a boldogsá
got s annak igaz, szeplőtelen ünnepét, a Karácsonyt. 



géber lászló versei jelentéktelen 

mint ünnepnapon 

mini ünnepnapon a varos 
mint holdtöltekor a tenger 

egy erölletell köhinlés 
egy faág 

és oly jelentéktelenek 
gyalogsétáim is. . . 

mint mikor a kisbaba 
ha sír 
fölveszik 
és elhallgat 

hallgatok 

jelen-
leien 

„Tudjak: nem voltunk említésre méltók 
s utánunk sem jön semmi lényeges." 

B Brechi 

a kis vörös pókok amelyek itt 
le-föl mászkálnak éjjeli lámpámon 
az a szelet kenyér amelyet 
reggelire hagylam 
s az olvasmányaim mind 
s a munkám 
s a pénzem 
minden amit látok amit láttam 
amii éreztem amil érzek 
minden olyan jelentéktelen 

. ahogy a hold elmosódik a vizes égen 
ahogy esö után a nap süt 
ahogy a gyerekek futkároznak 
az aulók zúgnak 
ahogy egy vizes fapadon ülök a parkban 
s az ujjaimat számolom 

estefelé kamenicáról 

az ég alatt a háztetők a hegyek 
és a ködleple fák 
erről a hold arról a nap 
sölélkék és bíborvörös 
most hú esik a hegyekben 
és hófehérek mindenütt a fák 
a mozdony zakatol csak zakatol 
azután a kutyák ugatnak 
a ruhaszárító kötélen a csíptetők 
haszontalanul lógnak 
járkálok mint a kei recben az állatok 
hová menjek 
valahol épp havazik de itt csak a 
por lep és a hamu és este lesz és reggel 

a teraszon 

ahogy a hulló 
esöcseppben a fény 
bennem is úgy 

pléhcsalornák háztetők 
falevelek 
adnak hangol 

azután mindig 
inasképpen 
hallgatok 

s másképpen 
tűnök 
el 



balázs attila 

KIS JEGYZET A 
KARÁCSONYFA ALÁ 

Mondhatnék itt természetesen újéviét is, vagy nelalán 
más otrombaságot, de akkor nyilvánvalóan mellébeszél
nék: mert én éppen a karácsonyfára gondolok. Eltökélt 
szándékom pár mondattal szaporítani a karácsonyfa an 
gyalhajas, csillagszórós esztétikáját. És ha ezzel a kis 
jegyzettel nem is helyezek olyan íajsúlyú művel a távolodó 
gyermekkor, mindenki távolodó gyermekkorának oltárára, 
mint azt tette például angyalhajas, csil lagszórós és hópely
hes Fannialekszander-filmjében Bergman, talán mégis si 
kerül egy picit lendítenem a karácsonyfa néha elvitatott 
ügyén , azaz . létjogosultságán. 

A csillagszóró képzetkörében mentegetőzhetnék azzal , 
hogy a karácsony világszerte a béke. békesség és szere 
tel ünnepe, ezért jutott éppen eszembe, meg azért is, mert 
éppen ott áll a szobám sarkában, azaz „angyalhajú" kislá
nyom szobájának kiválasztott sarkában a bizonyos kará
csonyfa, de valahogy elcsépeltnek érzem a világbékére 
való hivatkozást, még ha nagyon szépen hangzik is. Ked
ves böngészők, ez nem külpolitikai, és nem is belpolitikai 
jegyzet! 

E n csak azt akarom mondani, hogy a karácsonyfa na 
gyon szép. Kiváltképp ez az én karácsonyfám nagyon 
szép, de ezzel valószínűleg nem mondtam semmit, mert 
az emberek nagy többsége hasonló érzéseket táplál a s a 
ját karácsonyfája iránt. Es csakugyan: én nagyon kevés 
igazából csúnya karácsonyfát láttam életemben! Még 
azokban a gyors mozdulattal lemetélt, sebtében felvatlá-
zott, kicsokoládépapírozott lenyőágakban is találtam vala
mi meghitt szépséget, amelyek józan ésszel aligha mond
hatók szépnek. Igen, bármily furcsán hangzik: valamiféle 
művészi szépséget. Bár a karácsonyfa-art még nem foglal
ta el a megfelelő helyet a művészettörténetben, Ime java
solom, javasolom például szakértő, „fogalomalkotó" kollé
gámnak, Sebők Zoltánnak a karácsonyfa-művészet elmé
leti körvonalazását. Sebők Zoltánnak szintén „angyalhajú" 
kislánya van. Hogy ennek de laclo mi köze a témához, 
mindjárt elmondom: 

Érzésem szerint a karácsonyfa elsősorban feminin 
vonzerővel bír. A kis karácsonyfa engem mindig csinos, ta
karos, angyalhajú kislányra emlékeztet. Fannyra, kevésbé 
Alexanderre. Apró csengettyűi úgy szólnak, mint az ideges 
óvó néni elől elbújó cukorfalat óvodás kislányok kuncogá-
sai. A gyertyák fénye csodálattól kikerekített szemű kislá
nyok szemfénye. A szaloncukor édessége egész lényük 
édessége. A csíllagszörók, pedig szikrázó pillantásaik, ha 
nBtalán nem találnának mást a karácsonyfa alatt, csupán e 
csorba jegyze kecskét. 

A magasabb, sudár karácsonyfák ugyanakkor kecses 
serdűlő lányokra asszociálnak, akiknek szintén gyertyáié-
nyű a tekintetük, cukros az ajkuk - ós szintén szikráznak, 
ha valamilyen oknál fogva valamivel nincsenek megelé
gedve. 

A karácsonyfák tehát szépek. Sajnos, szebbek, mint az 
emberek többsége. Mert ha nincs csúnya karácsonyfa, 
csúf ember azonban akad bőven, mág ha mégoly okos is. 
E z a vonal azonban kiröpítene bennünket a karácsonyfa 
témakörből és sok szomorúságot hozna az emberek fejé
re. Márpedig a karácsonyfa alatt nem illik úgy álldogálni, 
mint az, akit a szomorúfűz alatt vidáman megrugdostak, 
ugyebár? 

Mindenesetre káromkodni most nem szabad, mert a ka
rácsonyfa ágai közt angyali gondolatok bujkálnak. Nem tu 
dom, mi ihletett arra, hogy éjszaka meglessem a kará
csonyfámat. Talán gyanítottam valamit? Sejtelmem beiga
zolódott: 

A z én fám körül Wim Wenders angyalai álltak. Az éjsza
ka Wenders kiszorította Bergmant. Az angyalok, akárha az 
ismert Rilke-versből léplek volna ki: 

A szája mindnek méla, bágyadt, 
a lelkük fényes, végtelen, 

. S valami vágy (tán bűnre vágynak) 
álmukban néha megjelen. 

Ettől mérges lettem. Bűnre vágynak az én karácsonyfám 
alatt?! Fogtam a söprűt és szétzavartam őket. 

Hideg, deres, angyallalan reggel virradt rám. 
Üszkösen meredeztek felém a csillagszórók. Csonkán 

és fékeién, akár egy lezuhant vadászgép szénné égeti pi
lótájának ujjai. De e z már megint egy harmadik téma. 

Vagy éppenséggel az elsó számú. Karácsonyfámon 
„angyalhajba túrnak a lezuhant vadászgép szénné égett 
pilótájának ujjcsonkjai"? 

Mi vagyok én? Költő? 
Keresem az identitásom a karácsonyfám alatt. Ajándé

kul nem tette oda valaki? 

Tökrészegen fekszem a karácsonyfám alatt. Szép kis 
ajándéka vagyok saját magamnak. Fölöttem kígyózik az 
angyalhaj, csilingelnek a csengők; sziporkáznak a díszek; 
égnek a gyertyák - ezüstösen dalolnak az angyalok. 
Számban mézes lokhagyma ízét érzem édesen, kesernyé
sen. Nem tudok mozdulni, de ez az én lírai kisfilmem! 

Ezért ez a kép így most szépen kimered. 
Hullanak rám a fa tűlevelei. 
Most nincs senki, csak a karácsonyfám és én. 
Fényképezkedünk kettesben. 
1898 vagy 1989 lele? 

b a r t h a g y ö r g y 

1954 
bízunk verseket írnak ma is és olvasnak 
hallgatnak is mint rég elvesző időkben mondd 
még 35 évvel ezelőtt is 1954-ben 
de 1954-ben A-bombai lobbanlotiak saját hadseregük fjeiért 
olvasom kísérlet voli 
hát kísérleteztek nem verset írtak 
35 évve l ezelőtt 
jogosan borzadok 35 évesen 
fokozatosan elbizonytalanodok 
eleve gyanús az isten is a mindenre elszánt 
prédikátorok mosdatlan hűvös szóáradatában 

MEGÖRÖKÍTETTEM 
tavaly nyár óla képes levelezőlap 
bal felső sarkában 
ülök az égszínkékben 
sehová nem megyek 
semmit nem teszek 
holnapom mások viszik 
arcomra naponként 
nem záródnak ábrándok 
csak megtöri jóslatok 

SEJTELEM 
hat napig 
érik a ludas 
a hetediken kihulló 
mag 
a halál 



sinkovits péter 

Mutamur 

i . 
Kezdetben kicsiny volt a világ. Hófödte utcákon derengő 

fény-éj. Frissen rejt tej illata. A kályhában parázs, a tálakon 
árnyak. Kisgyermek a paplan alatt. Anya mesél. 

Elkésett szán csilingelése horkantó lovakkal. 
Tudtuk, idővel jégcsap-olvadó tavasz lesz, 

2. 
Nagymama mondta: ,,Ha repülni akarsz, vegyél muta

mur port." 
Hetek múlhatlak el. 
Egy napon - mint rendesen - elindultunk a sarki boltba 

Nagymama lassan csoszogol l , idónkénl meg-megáll l . én 
előrefutottam, bevártam, leálllam megligyelni valamit, utá-
nafutoitam. Valahol az utca közepén azl mondlam: ..Nagy
mama, én repülni akarok!"' 

Nagymama kenyerei veti. cukrot, s a kalácshoz vaníh3-
rudakat. 

,,Kérek tíz deka mulamurt" - fordultam határozottan a 
boltoshoz. Az a nagymamára nézett, azután énrám, majd 
megint a nagymamára. , .Éppen kilogyott" - mondta ké
sőbb, 

Többel nem kerüli szóba a dolog. Tudlam, ha megint 
nagyon repülni szeretnék, már megérkezik az újabb szá l 
lítmány, vagy Összekaparnak valamennyii a részemre a 
fiók aljából. 

3. 
Ö s z volt a Hargilán. 
B. P., kísérőm, újságíró, óvatosan vezelett az esö áztal -

la úlon. Fenyvesek, odavetett laházak. A hegyoldalon Bol 
hái látom leereszkedni. 

..Mindjár Farkaslakára érkezünk" - mondta B. P. 
Szemerkélt az esö, kékes párában bolyhódzotl a táj. 

eslbe húzódott a délután. Az izmos Iák mikénl ha folyóból 
léptek volna ki. nyirkosán dőllek a szűkülő ég felé, 

Falucska közeledelt. A helységnévtáblán ez állt: S z e m 
lélek. 

Hazafelé ballagó favágók süvegelnek meg bennünket. 
Eligazítanak, merre lolylassuk ulunkat. 

Hátranézek: lassú, szikár, meglonloü leplekkel halad
nak. Valami szilárd bizonyossággal. Időtlen vonulás - ez 
nem a múlt terhe, s nem a látomásos jövő kérdőjele - ma
ga az öröklét. A vállukon nyugvó szekerce jel valaki s z e 
mében. Aki érti, tudja, mi történik. S ami történni log. 

4. 
„Mindenek az Egyellenból erednek, és Mindenek az 

Egyeden felé tartanak" - így vallották egykoron. 
Az ifjú Anselmus könyvéi maga mellé téve a földmély 

hangjait ügyeli, a mozgó faágak muzsikáját kottázza. A bo
kor (elől csilingelő hang, s lám. a bodzavirágban Serpenti -
na mosolygós arca, Salamander lánya. S aláhullnak az 
idók ósrengetegében. 

Vízililiomok közöli aszlrállestek. Hiniázó tündérek, tün
döklő nimfák, tigrisugráshoz készülődő szőrös manók. 

Idővel - ideiglenesen - eltűntek mindahányan. Az erdő
kéi ma már megbízhatóan ellenőrzik. 

,,A Legfelsőbb Igazság kívül is. belül is. a mozgóban és 
a mozdulatlanban is létezik." Távol - mégis mindenki kö
zelében. Tehát: sehol és mindenütt. Gyarló a csalatkozás, 
mert ellenőrizni akarja az ellenórizheletlenl. 

A lom és világűr - egyre megy. H a fáj a vállam, valahol 
még fáj valakinek. Csillag ütközések - rákdaganat-fejlődés 
egy lálhatallan nagy szervezetben. 

Csak az ostobák ismernek mindent. 
, ,Én sohasem nyilvánulok meg a balgák és az értelem 

nélküliek előtt." E z a rejtezés az igazi arcod. Ha lámánk -
az már a hétköznapok hitetlensége. A kimerített ismeret. 

5. 
A kancsóban bor. 
Amúgy a megkövetelt, kétségeket kizáró szolgálat. Ma

radjunk hát ennél, Mi hát az ellenszolgáltatás reményétől 
mentes adomány? Végezni kötelességünket? A Nagy 
Összefoglalás ismerele. látása nélkül? A személyes (ela
dása Teirántad? 

Hej. ha egyszer bejuthatnánk egymás birodalmába. . . 

6. 
Tekercsnyelő Ezekiel kisétált o városból, s akkor a Ke -

bár folyó leled megnyílt az ég. 
„Amikor mentek, hallottam szárnyuk suhogását. Olyan 

voll , mini a nagy vizek z ú g á s a . . . " 
És nem lordullak meg, csak mentek. 
Nem féllek, mint azok, akiket tövisek vesznek körül és 

skorpiókon ülnek. 
És fénylett minden, mini maga a lüz. Mint az érc. 
És csak jöttek-mentek, akár a villámok. 
És valakinek a hangját hallotta, aki beszél i . 
Nem ludni pontosan, kikről voll szó, mely nép fiai hulla

nak majd a porba, a lazítást megállítandó gyanús küldetés 
merre veszi útját. 

„ N e lélj tőlük, s ne remegj előttük, mert hiszen lázongó 
nemzedék e z ! " 

Ezekiel , erre azért mégis mondhattál volna valamit! . . . 

7. 
Titokfejtő úljuk után a kikötőbe érnek az agyagnaszádok 

is. 
Nincs más: megkapaszkodni az ég lelógó, foszladozó 

rojtjaiba. 
Avagy : az ég mögé ügyelünk; leikapaszkodni a repülő 

szerelvényre. 

b o z s i k p é l e r 

ÉSZAK-BÁCSKAI HAIKUK 1. 

Állapot 
Lágy kuss van most itt. 
Pontosan nem tudni mi 
- lyen allaliomos. 

Megújulás 
Tavasz már nem lesz. 
Ében téli tájjá vált 
lelkem, mint időnk. 

Vifiszakézböl 2. 

Visszakézböl ha 
pofon csattan, versemen 
rimbilincs kattan. 

1988 eleje - 1989 szeptembere 



kontra ferenc 

HÁROMKIRÁLYOK 

C s u p á n néhány nap válaszlotl el bennünket a karácsony
tól. Tálkákban csirázlalotl búza zöldell! az ablakokban. Hó 
szitált az álmos utcára. Szürke bundás felhók súrolták a 
fák hegyéi . Szánkót húztak a járdán a gyerekek. Már úgy 
tűnt, hogy ez a decembert délután is olyan egykedvűen telik 
el, mint a többi, amikor 

megszólaltak a harangok. Felreb
benlek a magtár körül bóklászó lekele madarak. A lém-
hangok üzenete keményen belehasított a zimankós télbe. 
A felhangzó kis- és nagyharangok ismerős zenéje egyér 
telmű jelekel szórt a fehérbe burkolózott falura. A harang
szót a legbelsőbb szobák lakói is meghallották és megér
tették valaki eltávozott az élők sorából. Az első hírharang
ban az elhunyt neme is benne foglaltatolt: nő volt. Ilyenkor 
önkéntelenül is összerezzent mindenki, és csendben lérle-
vonulva számba vélte magában, kik is jöhetnek számítás
ba; kiket ért szél az utóbbi hónapokban, kikel forgatlak 
magaleheletlenségükben az ágyon hónapok óta, avagy ki 
unia meg az életéi úgy. hogy meg sem várta az elszólílást. 
A harangok nem kérdezlek, csak hangos szóval e lköszön
lek mindenkitől: a kongatásnak súlya volt, 

zuhant 
lefelé a 

házakra. Egymást kérdezgették az emberek, hogy ki dobta 
fel a talpal, ki fordult fel. kii rántott le a mennyország, ki 
patkolt el, kit unt meg az asszony, ki krepált be - mindenki 

a maga szóhasználatával fogalmazta meg ugyanazl a kér
dést, lehetőleg titkolva rejlett félelmei, hiszen a borospo
harak mellett még a halált sem szabad igazán komolyan 
venni, a kétségbeesésnek pedig ilyen helyen még a lát
szatát is kerülni kell. Senki sem tudott a kérdésre válaszol 
ni, csak találgatni leheléit, mert még nem terjedi el a hire, 
ki az illelö. A harangozó akkor húzta meg először a kötele
ket, aztán órák múlva újra. 

A boltból hazaleié tarló asszo 
nyoktól tudtuk meg, hogy Péterek kislánya szenderült örök 
álomra, 

és egyszeriben még hidegebb lelt az ulca. A lovak 
lehelele meglátszott a levegőben. Csikorgott a hó a lábunk 
alall. Hiányzóit az égről 

egy csillag. Csóváltuk csak némán 
a fejünket, hiszen Péterrel egy osztályba jártunk annak 
idején. Mind a négyen jó haverok voltunk, a cseresznyelo 
pástól a májusfaállílásig összekötőn bennünket annyi év 
csínytevése és vagánykodása. Később Péterek fiatal h á 
zasokként a szomszédságunkba köllözlek. Szemlátomást 
jól megvoltak, de ugyanakkor egészen furcsa pár lellek, 
nemigen jártak sehova, hozzájuk sem igen járt senki. Már 
annak idején is egészen véletlenül tudtuk meg. hogy ö s z -
szeházasodtak. Mi, egykori barátai jóban-rosszban, per
sze nehezlellünk rá, hogy még egy tisztességes legény
búcsút sem voll képes összehozni, de még tudatni sem ve 
lünk, hogy ,.bekötötték a fejét": valahogy a magánügyeil 
mindig is szégyenlősen magába fojtotta, pedig nem voit 
éppen zárkózolt természetű soha. Személyes sértésnek 
vettük, hogy bennünket kihagyott valamiből, pedig valamikor 
egyült barangoltuk be a vidéket, együtt lörtük össze a F i -
tyóját egy lakodalom illuminait éjszakáján. Egyik napról a 
másikra megfeledkezett mindenről, hátat lordítva cimbora-



ságnak és kocsmának, egyszerűen lélrevonuli az újdonsült 
arával. Tulajdonképpen meg sem lepett bennünket, hogy ök 
ketten Rózsával így egymásra talállak, hiszen régtől is
merték egymást. Gyerekkorukban a házuk áleltenben volt. 
Meg is leledkezlünk róluk. Sokkal érdekesebb dolgok kö
tőitek le a figyelmünket. Azt is közömbösen vettük tudo
másul, hogy megszületett a kislányuk, Amálka, 

aki immár 
előttünk feküdi egy koporsónak aligha mondható, arany 
csillagokkal keretezett kis ládikában. A díszes teher tár-
gyacska beleolvadt az udvar havába. Nemcsak a sajnál
kozás üli komoran az arcunkra, nemcsak részvétel érez 
tünk, hanem lelkiismerel-lurdalásl is, amiért nem látogat
tuk meg őket. Őszintén sajnáltuk Pétert, és egy kicsit z a 
varban voltunk, mert tehetetlennek éreztük magunkat, ho
gyan tehetnénk ezt jóvá. A fehér ládácska látványa aka
ratlanul is mindenkiben bűntudatot ébreszt. 

mert tényleg nem 
leheteti segíleni. Pétererre tekintettünk, akinek tplylon 
könny fulotl a szemébe. Nem is azon lepődtünk meg. 
minlha ez nem lett volna természetes, hiszen az asszo 
nyok zokogva énekeltek, a pap is sz ívhez szólóan beszéli , 
de mi tudtuk, hogy Pétert másmilyen fából faragták 

nem pi 
tyeredért el gyerekkorában a tanító pofonjaitól sem. Aztán 
nemegyszer keveredtünk kemény verekedésbe a s z o m 
széd faluban, olykor csonlok törtek, lülek repedtek, rugós 
kések csattanlak a földre a kicsavart kezekből. Sokszor 
Összetűztünk e g y - e g y rátarti bandával, mert gyakran meg
esett, hogy valamelyikünk olyan lányra vetett szemet, aki 
már loglalt voll . De ennél apróbb ürügy is okot adhatoll a 
verekedésre. Pélert nehéz voll kihozni a béketűrésből, de 
ha egyszer ülöll , annak nyoma maradi, és lilkon lalán még 
élvezle is, hogy minden pofont v isszaadhat . . . 

de elérzéke
nyülni sohasem láttuk. A koporsó előtt már semmi sem 
szégyen. Mosl az egyszer semmi sem számii . Megszólal 
tak a harangok. 

és elindult a szárnyszegett, fekete sereglet 
a habfehér tájban. A lemeló a falu kél lóutcája között volt. 
Idegen szemmel talán furcsa módon a futballpálya és az 
iskola szomszédságában. A z egymásba lépő nyomok utat 
laposlak a hóban, közben lehullt a csokrokból és koszo 
rúkból e g y - e g y erővel nyíllatotl, korai nárcisz és lulipán. 
Mintha gyönge harmaton ál közelítettünk volna a lekele 
földkupachoz, amely ormóllanságával sehogy sem illett a 
téli tisztaságba, szenny volt az életen. Rút göröngyök ké
pében kopogott a deszkán a halál. Varázsló, segíts! 

Aztán új
ra csend lett. A z emberek jobbára begubózlak a vackukba. 
Készüllek csendben az ünnepre, és elfelejtettük mi is a te
metést. Alacsonyan jártak a felhók a falu felett. A disznóto
rok ideje volt. Nem múlt el olyan nap, hogy valamelyik 
barátunk, rokonunk udvarában lel ne visított volna a hízó. A 
hentesek kövér ujjai közt újra meg újra elóbuggyanl egy -
egy véres húsdarab. Vöröslött a hó az árkok partján, kásá
ra mállasztotla a sánc vizét a forrázóvíz. 

A másik ulcába 
voltunk hivatalosak mind a hárman. Nagyobb család lé
vén, négy disznó látta kárál a népes tornak. A nagy hasú 
mészáros bőszen parancsolgatott a húshegyekkel megra
kott, hosszú asztal mögül. Felcsavarozta a darálói, egy 
más után gyömöszölte a zsíros darabokat a gépbe, amely 
válogatás nélkül nyelt mindent, mini valami mesebeli to
rok. A z alsó szál kolbászt az egyik kisgyerek nyakába 
akasztotta, és beküldte az anyjához a konyhába, hogy 
„süsse meg a kolbászom", és egyéb pikáns üzenetei is 
vollak, pirospozsgás képén ragyogott az öröm, hogy jó 
szaftosakat mondhat, miközben a gyerek tétova értetlen
séggel bámulja. Vacsora közben is ő vitte a szó l , hatalmas 
gyakorlata volt abban, hogy magára vonja a ügyeimet. 
Nem hiába járt házról házra disznót vágni, tudott is min
denről, ami a faluban történi. Érdekes módon legjobban a 
gyerekeket szerette bosszantani, nagyokat röhögött, ha 
zavarba hozza őket azzal , hogy mit hoz a Jézuska , miköz
ben lehetetlen dolgokat, csúnyaságokat sorolt föl, amiről 
persze tudták a gyerekek, hogy azt ugyan nem hozhatja, 
mindenesetre komolyan (ontolóra vetlek a csúfolódó böllér 

minden szaval . Közben kettesével hordla a gazda a bori 
az asztalra. 

Harsány jókedvvel indullunk haza, beleüvöltve 
és elnyújtva az éjszakában valami érzelmes nótát. A temető 
melletl vitt el az út. Legleljebb egy idegennek leheteti s zo 
katlan dolog ilyen vészjósló helyen mászkálni éjnek idején, 
de nem nekünk, hiszen olt állt a közelben az iskola épülete 
is, ablakaiból egy csillag ragyogóit v issza. Az elsó cigaret
tát hajdan valamelyik kripta márványának árnyékában 
szívluk el, a temeló egyáltalán nem a rémség és félelem 
színiere voll , hanem a tiltod dolgok örömeié. Napközben 
meglehelősen forgalmas úl vitt arrafelé, de este sem nép-
lelenedett el teljesen a környék. A disznótorból hazalelé 
menel sem lepődtünk volna meg azon, ha eselleg találko
zunk valakivel, még azon sem, ha valamelyik haverunk 
izellen Iréfát kiagyalva, lepedőbe csavarva ugrik elénk 
egy lejla mögül, egyáltalán nem, 

de azon annál inkább 
megrökönyödtünk, hogy lényt latiunk valahol távol, a sír
kert sölél mélyén, ahova a hold se világil, ahol a görön
gyök gonoszul kopognak, ahova talán még az elköltözői
tek is visszajárnak, ahol a legfrisebb hantok vannak. Egy i 
künk meglorpanl: 

az imbolygó fényesség hosszú csíkot 
húzotl elénk a reccsenő, jeges úton. amely szeszélyesen 
kanyargott a kiszabott parcellák közötl. Furcsa látvány! 
Akkor már mindhárman tépelődve álltunk a szokatlan je
lenség láttán a temető kapujában. Gyanakodva, lürkészöen 
pillantollunk egymásra. Szó nélkül lendültünk befelé, ó v a 
tos léptekkel a márványbirodalom rideg lénye felé. 

közben 
minlha egy pillanat alait elillant volna a lesles vörösbor 
mámora, a szeszt felszippantotta elménkből a magányos 
éjszakai fény, amely egyszerre jelentett tilkot és kihívást, 
próbatélell a bátorságra. Tekinlelünkben visszatükröződ
tek a jégtócsák égilestjei, az éjszaka egyetlen sötét csilla
ga, amely nem vezet sehova, mert a halál birodalmában 
dőreség egy távoli fényes pont után osonni: 

óvalos lépteink 
közepette arra gondolhattunk titokban, ha valaki mosl lát
na bennünket, nagyon nevetségesek lennénk. De a játék 
komolyra fordult, és nem lehet feladni. Lopakodva halad-
lunk (ovább a sírok közöli a fényesség (elé, közben nem 
tudlunk szabadulni a gondolattól, hogy valaki mégiscsak 
beugrat bennünket, nem ismerjük még csalafinla szándé 
kát, végül lehet, hogy csúnyán rászed bennünket, aztán 
fennhangon mesélheti faluhosszat, hogy az a három balga 
bedőli neki. 

A gesztenyefák ágai kísértetekként feszültek 
fölénk a magasba, vészesen zizegtek a rideg sötétségben. 
Szellő hordott mellellünk néhány kései falevelei, amit még 
az ősz felejtett ott. Egy ciprushoz értünk, és mögüle hirtelen 
elóbbukkant 

a rejtélyes fényesség. A kis Amálka sírjánál 
találtuk magunkat. A Iríss hanton egy karácsonyfa állt tel
jes pompájában, rajta a gyertyák lassan csonkig églek, kö
zülük jó néhányat már eloltott a szél . Valamelyikünk elő 
vette a gázöngyújtóját, és a kihunyt gyertyák újra fellob
banlak, megvilágítva a kis keresztfán a nevel, és hogy él hat 
hónapot; 

neki is volt karácsonyfája szenteslén, mini min
den gyereknek, éppen neki miért ne lehelett volna, ha meg 
nem is érhette az elsó karácsonyát. Csillag alakú korona-
dísz ragyogott a fenyő letején, fényes aranyszálak futottak 
az ágakon körbe, 

és mintegy varázsülésre minlha megele
venedtek volna a megfagyott nárciszok és tulipánok, a lel
keden márványtömbök sem tűnlek olyan komoraknak, 
mintha a ciprusok is ünnepélyesebbek lettek volna. Ami 
addig vészterhes suhogásnak tűnt, az sem a denevérek 
vérszomjas csapata voll , csak az ágakra rakódott hó szitált 
az elszáradt koszorúkra. 

Jég csillant meg a kereszten: élt 
hat hónapot, s mosl letekint ránk a magasból, lalán látja a 
szemünkben visszatükröződő, vezérlő csillagot. Mert igazi 
ünnep van a temető aprócska jászolánál. Fűszálak z e n g e 
nek dallamot. H a volna kincsünk, mosl a lábunk elé szór 
nánk, mini egykor a Betlehembe érkezők. De mi csak meg
álltunk egy percre, azlán indultunk hazafelé. 



szabó benke róbert 

LAMPAOLTAS 

Egyre melyebb egyre nehezebb 
Köágyban álmok súlya 
Köágyon jégpárna 
légpárna alatt márvány imakönyv 
Márvány imakönyvben rég eltűnt imák 
Rég eltűnt istenekhez 
Rég letűnt istenekhez 

Köágyon gazdátlan amulett 
Köágyban mélyre suiiogoti névsor 
légpárnában mosolyában megfagyott szirti sas 
Lelke rég elszállt 
Rég eltűnt istenekhez 
Rég letűnt istenekhez 

Köbarlang falán ós mosoly 
Os mosolyban szélen szárított 
Csontok kongása 

Lépésről lépesre közelebb 
Lépésről lépésre közelebb 

Öleléséi várva várom 
Hófehér kezét látva latom 

Dj fiút vár a köágy a barlang mélyén 
Szépet szőkét kék szeműt 

kinek szemében színi sasok százezrei 
kinek hajában örökéltü tengerek moraja 
kinek kezében boldogok a haldokló halacskák 

Köágyban álmok súlya 
Egyre nehezebb 
Temetése szép szertartás 
Hisz csak új mosoly szuietik 
Mely úgyis elér 
Reg letűnt istenekhez 
Reg eltünl istenekhez 

a téma 

a nevedet sem tudom s akarok itt 
neked mondani valamit 
milyen reménytelen dolog 
szerelem nyáron a hűvös kapualjakat 
a kerekes kútban lehütolt dinnyét 
a hirtelen jövő záport 
ősszel a meleget télen a hidegei 
szeretem tavaszi estéken az utcai 
lámpa alól a fák halványzöld 
leveleit nézni 
de hol is kezdeném 
az ég és a föld 
a nappal és az éjjel 
már nem téma 

vicei károly 

(TARINÉ BENEDEK 
MÁRIÁHOZ) 

Hajnalban véget ért a C s e n d e s éj című zenei összeállí
tás, „hogy jó lélekkel keljünk útra, hogy békesség, nyuga
lom legyen körülöttünk . . . " Az lán tejeskávé következelt, 
majd vizit, s kolbásznyi húrok pendülóse. 

Leverő a reggeli élmény; közeli rokonom haláláról érte
sülök egy Maupassant-regóny utolsó lapjain. A rokon egy 
magányos, öregedő festőművész, aki reménytelenül bele
gabalyodik grófné szeretőjének felcseperedő, hasonmás 
leányába, kibillen egyensúlyából, s egy (karácsony táji?) 
éjen átgördül testén az omnibusz kereke. 

Már december elejétől elszivárog hozzám az Ünnep, 
amely talán már mindenszentekkor, halottak napján kez
detét veszi . Olyankor rokon és ismerős néniket autóztatok 
a város temetőibe, virágaikai nyalábolva andalgók mel
lettük a sírok között, rendszerint süt a nap, mélyre leszívom 
a lagyos levegőt, megtisztulok, új erőre kapok a csendes 
jövés-menésben, a felíratok folytonos olvastán, még mi 
sem gátol, hogy visszatérjek az éleibe, s alkotással, kicsi
holt szeretettel, becsüléssel bástyázzam magam körül a 
mulandóság ellen, és egyszerre megtelek tervekkel, re
ménnyel, hogy sorsomon meg fordítani tudok. 

Ünnep az egész december, majd farsangjával a tél, vol
taképp ünnep az egész élei, ha jó , ha van hozzá egészség 
meg különféle más -ség és -ság. 

Szevasz Marcsu, Pistuka, Teréz , Lenke, Zsóka! 
Vajon új-e már az év, mikoron levelem odaér hozzátok? 

Most, amikor írok, a Kisded meg csak épp hogy megszü
letett. Könyökömnél, a polcasztalka sarkán piros plasztika-
pohár sós vizében a gyermekkor örök karácsonyfájából áll 
egy (enyógally, alatta ezüstös fóliába csomagolt dióstorta, 
azon és körüle mandarin meg ennek a héja szerte. 

Anyám gondoskodásának köszönhetem ezt a barátsá
gos enteriőrt, aki tegnap egymaga jött látásomra. Sírva lé
pett be a folyosóra, kértem, ne könnyezzen, most se, meg 
sémikor, olyankor én se lehetek közömbös. Azt mondta, a 
hosszú várakozás nyugtalanította s ríkatta meg. A felügye
lő belessékelt irodájába, hogy lolelbe leiepedhessünk. 
Végre azt a hírt kaptam, hogy kislányom is eljön nemsoká
ra, január első vagy második csütörtökén. 

Tegnap tehát böjti vajas bableves lehetett ebédem, fo
nott kaláccsal és mézes mákos csíkkal. 

A békesség napjait enyhe, olykor napsütéses idő vezet 
te be , így a z átlagosnál több fényben lehetett részem. Egy 
őr végre méltányolla óhajomat, s kaptam tőle padlóron
gyol ; lénylő, tiszta immár a zöld műanyagpadló. A henge
res fűtőtestet pedig agy hatalmas citromsárga törölközőbe 
bugyoláltam, ez lágyítja, szelídíti, szobásítja a kamrát. A 
helyiség képernyője, változó dísze az égbolt, különösen 
naplemente idején, amikor szürkéből rózsaszínre vált a 
bodros felhők színskálája, peremükön meg fénylő, ezüstös 
fehérre, miközben a derült ég csöpp kék tavacskáját fogják 
közre, s mindezt fémkeret szabdalja téglalapokra. 

Nyilván vasalás és sütés-főzés közben figyeltél, Marcsu, 
a hangokra, melyek áradnak moslanság is. Zümmögő, cs i 
lingelő melódiák andalítanak, halleluják, avemariák, rikalö 
slágerek, kónnyeztető zenés üzenetek hangzanak fel. Mél
tósággal zeng Haydn Messiás-oratóriuma, a Tannen
baum, s az, hogy „ . . . lejött hozzátok". 



Mindent átértékel az ünnep érzékenység: szokott, unt 
emberi gesztusokon most meghatódunk, nő a slágerintel
mek hatásfoka: „Szeressük egymást, gyerekek!" Operett
nek vége -hossza nincs, operett az egész világ. Attól tartok, 
férfiallanul fogok viselkedni, ha ezután még felcsendülni 
hallom az A v e Mariát. 

Valami gyermeteg, ám jótékony elérzékenyülés azt hiteti 
velem, hogy valamennyi barát, félismerós és emberséges 
idegen - az egész világ szeretele rám irányul, főként azon 
a kis dobozon keresztül, amely zenét, gondolatokat, érzel 
met sugároz. 

Gyermekek, meghallgattátok Andersen meséjét A s z e 
g é n y g y u f a á r u s kis lányról? Gondolgatok mindannyiatok
ra; egyik álmomban Lenke és Zsóka egy és ugyanaz a 
személy volt, pizsamásán, esti leiekvés előtt megmostam 
a lábát. 

A Képesben jó volt a narkós interjú Hódi pszichológus
sal. Kíváncsi vagyok a 3 + 2 muskátlizenészekkel folytatott 
teljes beszélgetésre, remélem, eljut hozzám a szövege l 
tartalmazó Sympo. 

A november 4-i p edinás" Képesből próbáljatok egypárat 
szerezni nekem. Erdekei, reagált-e a leányka a regénye 
kapcsán közöli nyill levelemre, illetve a még november 
4-én hozzá intézett nagy mórelú képes levelezőlapomra. 

Zoli barátom ma érkezett levlapjának az az egyik talá
nyos közlése, hogy levizitelt nála, s lapot is, levelet is írt ne
kem meg üdvözöl egy adai lány. Ha B. Magdiról van szó , 
menthetetlenül beleszeretek. De bizony nem jött tőle eddig 

semmilyen iromány. Zoli lapja pedig december 11-én, az
az két héttéf ezelőtt kelt. Mindenesetre az új esztendőben 
alighanem Magdinak fogom írni az első levelet. 

J a , visszatérve Pityuka narkós cikkére; a beszélgetőkkel 
egyformán vélem, hogy a kerge növényevők, hogy ne 
mondjam: a „vegetáriánusok" saját gondolataiktól, a gon
dolkozástól menekülnek, s így erkölcsük sincs, nem ria
doznak az ármánytól se. 

Forgatom A Könyvel , várom, hogy rábukkanjak a Sioni 
Versezetre." 

Pista, anyám nem találja fel magát könyvtáramban, jó 
lenne, ha segílenél neki, amikor módodban áll. Apránként 
valamennyi Adyt bekérem - tőle és róla, továbbá a festé
szeti impresszionizmus és szürrealizmus albumait, de min
denekelőtt a német nyelvkönyveket, öt-hat van belőlük, 
plusz a kél kéziszótár meg némi eredeti szépirodalmat is 
hozzá. 

Tőletek pedig kölcsönbe kérném az És és a Mozgó friss 
számait, amiket anyám folyamatosan kivisz majd tőlem, 
amiként be is hozza . Esetleg Forrásról is lehetne szó , meg, 
ha akad, valamilyen német nyelvű sajtó. 

H a ébren kitartok Szilveszter éjfélig, Rátok is gondolok 
majd, valamint a világnak szóló koncert idején, délben. 

Ölel benneteket barátotok, 
Karesz 

Szabadkán, 1987. december 25-én, pénteken 

v ö r ö s i s t v á n 

FARKAS KULLOG 
A KÖZELBEN 

I 
Ha az ember már két éve 
nem ejtett el medvét, 
kezdi rosszul érezni magát. 
Az erdőt járja még ősszel 
is, a lombtalan, friss avarú 
erdőt 
A fonások vizében átfagy 
a keze, 
reggel a tócsák befagyott 
tetejét a sarkával 
beszakítja. 

Pedig ismer minden helyei. 
A szarvasok erre szoktak 
elvonulni máskor. 
De most csak az éhség nézi 
szúrós szemmel, 
egy faikas kullog a közelben. 

A farkasok. És az első 
szitáló hó. 
Ilyenkor szabadul ki 
a nyárra megkötözött 
istenség a barlangjából. 
A fogak istene. 
Vonyítása, minta 
larkasfalkáé. 
ó , ha erről egyszer legalább 
beszélni lehetne! 

n 
Gyűlöletes az a sátor, 
ahol a sámán a szobrokat 
őrzi. 
O d a rajta kívül senki nem 
teheti be a lábát, 
és ha Ő belép is, a függönyök 
utána gyorsan összecsapódnak. 
A bőrök, az ágak takarta 
homályban mi lehet? 
Sokszor csak hortyogás 
hallatszik ki onnan naphosszal. 

m 
A fiatal vadászoknak 
könnyű. Mit törődnek 
ők egyébbel , mint a 
vaddal. 
Mennek a medve, a szarvas 
nyomában, a letörött 
gallyakat ügyelik, 
és nem töprengenek soha 
arról, hogy volt-e valaha 
olyan állat, amilyenről 
az ősök meséltek. 
Volt -e valaha 
az a fánál is magasabb lény, 
akinek az agyarából 
a máig legjobb 
nyí lhegyeink készüllek. 

IV 
Unalmas, hosszú tél. 
A palák befagyott 
A vastag bundák alatt, 
amit magunkra terítünk, 
elszaporodtak a bolhák. 
A gyerekek persze vidáman 
csúszkálnak a jégen. 

Az asszonyok dohos gumókai 
vermelnek ki a földből. 
Én magam egy kövön 
ülök, színes kavicsokat 
zúzok porrá. 

Közeledik a hideg-ünnep. 

V 
Két napja nem ettem semmit. 
A feleségem egy fiatal 
vadász sátrába költözött. 
A fiaimat meg se ismerem 
már, olyan mindegy, 
hogy melyikük az, 
ha kiabálva 
a töbhiekkel a barlangok 
felé tódulnak. 
Mintha mindig füst 
szállna a szemem előtt. 
Kékes, köhögteiő füst, 
amilyen a vizes 
gallyakról száll fel 
arüzbőL 

TI 
Ez a pici . prémes állat 
már jó ideje hozzámszegődött. 
Pedig nekem se igen 
van mii enn i 
De úgy látszik nem is 
ilyesmit var tőlem 
Morogva a lábamhoz 
dörgölődzik. 

Vajon miféle istennek 
véíhel engem? 
És én őt. vajon mért nem 
kergetem el? 



VII 
Mi az az öregség? 
Zubogó víz? vagy 
befagyod? 
Az istenek közelléle? 
A föld démonának 
nyirkos lélegzete? 

Pedig a sorom jobban megy 
mostanában. A vadászok 
íjakat hordanak hozzám, 

•és én húrjukat, fájukat 
javítgatom 
Bizonytalan mibenlétét 
az öregség úgy látszik 
segítségül adja. 

vm 
A sámán meghalt, 
és lö tudja, miért, 
engem vezetnek a sálrához 
Vörös festék borítja 
a testéi, állatbörbe 
csavarják. 
A gödör fölött, ahová 
leeresztik, varjú torkát 
vágom el. 
Varjú vérét csorgatom 
a sírra. 

Al ig várom, hogy a sátrába 
bemehessek és a szobrokat 
lássam. 
De vajon mivel magyarázom 
majd nekik 
az ottlétemet? 

EK 
Megnyitottam a sátrat mindenkinek, 
mégse jön be szinte soha senki. 
Erre a dologra nehéz nevet találni. 
Ez egy még ismeretlen, a 
többinél hatalmasabb 
isten. 
A kíváncsiságra rakódó zúzmaráé 

X 
Az ünnep. 
Reggel óta énekelek. 
Mindenki láncol. 
A gombafozetet egy 
öregasszony adla elém, 
és én egy húzásra kiiitam 
az ivókültből. 

Az istenekkel most tanulok meg 
beszélni. 
Holnaptól újra bezárom 
a sátrat. 

XI 
Tavaszodik. 
A hegyről itt is, ott is palakok 
szaladnak le. sárgák, mint 
a méreggyümölcs leve. és annyi 
kavicsol sodornak magukkal, 
hogy aki beléjük gázol, 
egy darabig biztos nem tud 
lábra állni. 

A nagy mohatelepek 
megszívják magukat vízzel. 
A tavalyi édesgyökér 
ilyenkorra ehetetlenné válik. 

xn 
Most minden öszi, téli 
isten remeleségbe vonul. 
A szobrokat befelé fordítom, 
arccal a falnál heverő köveknek. 

Napok óta esik. 
A füst bentreked a sátorban. 

v r n 
A lörzs vadállatok támadása 
után. 
Gyerekek nélkül, de ugyanannyi 
kiabálással. 

Az öregasszonyok kimerészkednek 
gyógyfűért az eidöszélre. 
En vizet hozok a savanyú 
forrásról. 

Ha most lenne időm, 
összetörném a szobrokat. 
De az embernek ilyenkor 
soha nincs elég ideje. 

XIV 

A barlangok felé tartunk. 
Mindenki engem figyel. 
Tönt többen 
már körülállják az áldozókövet. 
Haragos vörösre festve az 
arcuk, Teher csíkok a 
mellükön. 

„Ha az ember már kél éve 
nem ejtett el medvét 
kezdi rosszul érezni magát." 

Az áldozókÖ körül állunk 
mindannyian. Csontok, 
állkapcsok restékes szilánkjai 
a barlang bejáratánál. 

„Egy farkas kullog a közelben." 

Kőkések kerülnek elö, 
de sehol az áldozati állal. 
Kökések kerülnek elő. 
Közelebb lépek a többiekhez. 

.Az istenekkel most tanulok meg 
beszélni." 

Két fiatal vadász lép hozzám. 
Kékre festik a karom. 

J \ gödör fólolt 
varjú torkát vágom el." 

„Két fiatal vadász lép hozzám." 
„Vajon miféle islennek 
vélhetnek engem?" 

„Az áldozókő körül állunk 
mindannyian." 
.A szarvasok erre szoktak 
elvonulni máskor, sárgák, mint 
a méreggyümölcs leve." 

„Mintha kékes füsi 
szállna a szemem előtt." 

„Mosl minden őszi, léli 
isten remeteségbe vonul." 
„Ó. ha e n ö l egyszer legalább 
beszélni lehetne!" 



u r 

bala jános 

KARÁCSONY - ÚTMUTATÓ 

Karácsonyhoz csak tisztán, meglisztultan volna szabad 
közelednünk. Karácsony az Ünnep, a mindannyiunkban 
rejtőzködő gyerekkor ünnepe, az évtizedek szűrőjén fehér
re és illatosra tisztult ünnepé, ami ulán vágyakozunk, amit 
újra megtalálni, meglelni, magunkban melengetni szeret
nénk. Karácsony nókül nincs gyerekkor, és fordítva: gye 
rekkor nélkül sincs Karácsony. (Igen, így nagybetűsen, 
mert Karácsony csak egy van, ami visszatér, rejtőzködik, 
elmarad, majd újra visszatér, csilingelve, hóhullásban, bé
kével a szívekben, Weöres Sándor éjmólyból fölzengő, 
csinglingling száncsengőjével , főidobbanó négy nagy lová
val , csöndzsákjával és a békével, ami az Ünnepből és a 
versből árad lelénk.) 

Karácsonyra készülni kell. Szertartásosan, apránkénl. 
Földíszíteni lelkűnkel az ö r ö m befogadására. Még ha pilla
natokig tart, akkor is. Örömre, békére, szeretetre. Újra kell 
tanulnunk ezeket az érzésekel , meg kell találnunk jelenté
süket, igazi értelmüket. Lelkünkbe kell befogadnunk őket. 
Alázattal és nyitottan, ö r ö m , béke, szerelet. Mennyire 
megtépázott szavak, kilorgalotl, meggyalázott jelentések. 
Évszázadok hazugságai , félremagyarázott tartalmak ho
mályosították el jelentésüket, s most ott tartunk, vagy ma
gunkévá lesszük újra, a Karácsony alapeszméjében is 
megtalálható gondolatokat, vagy eltűnünk, kiveszünk. 

Készüljünk Karácsonyra, értsük meg misztériumát, hogy 
.az Ige testé lón", az következett be, amire oly régóta vár
tunk - a megbékélés kezdete Isten és ember között, mert 
egyszülött Fiát közénk küldte, hogy az tanításával megmu
tassa az egyetlen járható utat: a béke és a szerelet útját. 

Most, amikor létünk már-már végveszélybe került, bele 
kell kapaszkodnunk mindenbe, ami megtarthat, fönntarthat 
bennünket. Kapaszkodók az ünnepek is, mert gyerekko
runk világát hozzák magukkal, azokat az éveket, amikor 
még minden végtelennek tűnt, amikor még nem kelleti 
gondolkodni egy -egy szón , nem kellett odafigyelni minden 
egyes mondatra, hogy helyesen építsük föl, magától jött, 
magától értetődő volt minden. Azt a kort idézik az ünne
pek, amikor még anyánk szava volt az irányadó, és ő s z a 
vait évszázadok, talán évezredek mélyéről hozta magával, 
adta tovább biztosan, nekünk, akik már csak dadogón, 
zagyván használjuk, ha egyáltalán használjuk, és vajon 

'ész-e, akinek továbbadjuk? Ha lesz is, az a nyelv már nem 
az a n y a n y e l v lesz, hanem egy megcsonkított, Összeke
vert, romokban heverő építmény, amin egyre több az ide
gen gyom, s mint az összedől i tanyákat a gaz. úgy lepi el 
az emlék-nyelvet is egy másik, alattomosan, észrevétlenül 
terjeszkedő nyelv, és gyerekeink majd csak néhány konok, 
félbolondnak tartott öregtől hallhatják azokal a szavakat, 
amiket nagyszüleik még magabiztosan használlak és ér
tettek. 

Segíthetnek az ünnepek, mert olyankor újra közelebb 
kerülünk egymáshoz, s ha közelebb vagyunk, halkabban is 
beszélhetünk, mert igazán a halk, csöndes beszédet ért
jük, nem a kiabálói, a türelmetlent. Közelebb hajolunk egy
máshoz, talán meg is érintjük egymást, talán meg is értjük 
egymást. Karácsony, és az ünnepek: összetartanak. Mert 
az ember nem tud meglenni egyedül. Hogy igazán éljen, 
értelmet találjon, tartoznia kell valakihez. Családhoz, nép
hez, kötődnie kultúrához, hagyományokhoz. A vallás: ha
gyomány is. Eleinktől kaptuk, sokszor semmi mást nem 
tudlak adni, csak a hitel, mert semmijük nem maradt (a ta
tárok miatt, a törökök miatt, a Habsburgok miatt, a . . . ) . 

Karácsony a legszebb ünnepünk. S minden kísérlet, ami 
vallásosságától megfosztani akarja - meddő próbálkozás, 
mert elsősorban az, s csak azután családi, vagy akár álla
mi ünnep. J é z u s születése nélkül nem lehelne Karácsony 
sem. (Véleményem szerint az ősi , pogánynak nevezett téli 
napfordulón tartott ünnepségeken is tulajdonképpen az 
emberiség a Megváltó szülelésére készült, előre látta an 
nak az eljöveteléi, akinek a föllámadását a tavaszi napfor
duló ünnepei jeleztek, s a keresztény világ Húsvétként tisz
tel.) 

J é z u s születése, mint egész későbbi élete példaadó: ha
bár királyként várják és tisztelik, megváltói jósolnak sze 
mélyében a próféták, ő a szegények világát választja meg
testesülése színhelyéül. Pásztorok köszöntik, jószágok 
melengetik. Semmi pompa, semmi dísz, csupán egy csil 
lag (egy üstökös), ami elvezeti a háromkirályokat a Kisded
hez, s egy angyal jelenése, aki a pásztoroknak tudtára ad 
ja a Születést. 

Nekünk is Igy, pompa és külsőségek nókül kellene el
lünk, és munkálkodnunk a hétköznapok sorában képes
ségeinkhez mérten jól, hogy az ünnep ritka pillanataiban 
igazán érezni és megérteni tudjuk a munka érteiméi, s 
hogy minden dolgos napunkkal lélekben az Ünnep eljöve
telére készülve tudjuk: Karácsony értünk van , mi pedig 
egymásért vagyunk, s ha sikerül békével és szeretettel ki
tölteni életünket, akkor sokkal nagyobb esélyünk lesz a 
megmaradásra is. 

17 



bogdán József 

A magányról karácsonykor 

Manapság sok mindenről írunk, beszélünk, például a 
gazdaságról , a politikáról, de nagyon kevesel az ember 
egziszlenciális problémáiról. Általános vélemény, a psz i 
chológusok megállapítása, hogy az emberek nagy többsé
ge ijesztően magányos. Egyedül van akkor is, ha a család
ban vagy társaságban él. A látszólagos jókedv és gondta-
lanság mögött, ott az elfojtott kiáltás: „Egyedü l vagyok 
nincs, aki megértsen!"' Úgy élünk mint egy üvegházban. 
Látjuk és halljuk egymást, de minden személyes kapcsolat 
nélkül. Miért van ez így? Az ember sajátságos teremtmény. 
Nagyon igaz az, amit Ady Endre egyik versében ír: „ M i n 
den ember lenség, észak- lok, titok idegenség". De úgy 
gondolom, ennek ellenére is létrejöhetne az igazi, s z e m é 
lyes kapcsolat az emberek közölt, ha nem lenne egy nagy 
akadálya, amit úgy hívunk, hogy önzés . V a n egy szemüve 
günk, amelyen keresztül mindent úgy nézünk, ahogy mi 
akarunk. Az elszigeteltség persze magányössághoz vezet. 

Amikor az ember egyedül van , akkor nem tudja elhall
gatni az ilyen kérdéseket, hogy: ki vagyok én tulajdonkép
pen? Mit jelent az , hogy személyiség és egyéniség v a 
gyok? Hogyan szabadulhatnék ki elszigelelIségemből? 
Mindenki szenved attól, hogy csak önmagának él, aki e l 
zárkózik mások elől, önmagát rövidíti meg, 

A baj gyökere ott van, hogy elrejtsük igazi valónkat -
mások és magunk elől is. A jó modor, a tapintatosság, az 
érintkezés íratlan, de kötelező szabályai lehetetlenné te
szik, hogy az egyik ember igazán közel kerülhessen a má
sikhoz. Nem nyerünk bepillantást egymás lelki világába, 
nem tudjuk terhünket lerakni, nem tudunk megkönnyeb
bülni. 

Itt a karácsony, tele sajátságos illattal, fénnyel, boldog
sággal. A z emberek ilyenkor találkoznak. Kell, hogy talál
kozzanak! Egyik társam mesélte a következőket: ,.Amióta 
meghalt édesanyám, a karácsony olyan nap, amelytől fé 
lek. Félek egyedül maradni emlékeimmel. Menekülök. K e 
resem a feledés lehetőségét. Az elmúlt karácsonyon még
is valami rendkívüli történt v e l e m . . . 

Mentem utcáról utcára a kihalt városban, ügyel sem vet
ve , merre járok, amikor valami rosszullét fogott e l . . . A z -
ulán úgy éreztem, mintha az egész Tejút lábaim elé hullott 
volna. 

Vállaimon súlyos köpenyt éreztem. O lyan Mikulás-féle 
kinézésem voll . Könnyedén mentem házról házra, s ki tud
ja , hogyan, ajándékot osztogattam. Gyermeki öröm árasz 
totta el egész lényemet. 

Amikor magamhoz lértem, hideg szél csapott meg, és 
könnyek folytak végig arcomon. Egyedül voltam a hideg 
éjszakában. Lehajtott fejjel indultam hazafelé. 

Azon a karácsonyesten mégis csoda történt. Egészen 
piciny csoda. A z utcasarkon egy másik magányos ember 
fordult Telem. Egymásra mosolyogtunk, majd együtt róttuk 
az utcákat . . . " 

Ú g y gondolom, velünk is csoda történhet e z e n a kará
csonyon. Keressük fel beteg, elhagyatott, valamilyen hiány
ban szenvedő társunkat, és ajándékozzuk meg őket mo
solyunkkal. 

lábadi károly 

DRÁVASZÖGI KARÁCSONY 

A z evangéliumok igen kurtán írják le J é z u s betlehemi 
születéséi. Málé mindössze egyetlen mondatban (Ml 1,25) 
adja elő. Lukács szövege (Lk 2,6) sem bőbeszédűbb: ő 
két mondatban beszéli el. Ezért nem csoda, hogy a korai 
egyház sem tulajdonított különös szerepel a vallásos kul
tuszban Jézus szülelésének. Január 6-án emlékeztek 
meg róla, de akkor is a hangsúly királyi megjelenésén, az 
epiphaneian volt. Igazából I. Gyula pápa nyilvánította 350-
ben december 25-él a Megváltó születésnapjává. E nap 
lájéka ugyanis már évezredek óla lonlos ünnep volt na
gyon sok nép számára. A rómaiak például a Salurnalián 
ünnepelték a napfordulót. Csak fokozatosan vált népsze 
rűvé a Jézus születése-téma. amit elsősorban képi ábrá
zolásokon, műalkotásokon lehel jól nyomon kövelni. A 
szájhagyományban is minden bizonnyal hasontó törvény
szerűségek uralkodtak. Végül is a népi vallásosságban a 
szülelés misztériumai a vallási év legkiemelkedőbb és leg-
lombosabb eseményévé avalla a jámborság, amil a nép
költészeti vizsgálatok is alátámasztanak. Az ünnephez és 
környékéhez szőtt gazdag népi szokáskör javának kiala
kulását a korai középkor homályában kell keresni. 

A régi kalendáriumok az esz lendö ulolsó, az ünnepet 
magában íoglaló hónapját karácsony havának ismerték. 
Bod Péter (1712-1769) például úgy tudta, hogy a hónapot 
,. Ka rácson ról, amely ebben a hónapban esik" nevezték el. 
A névadással kapcsolatban még hozzáletle: ,.a szót larag-
lák a magyarok a diák szótól: incarnalio, megtestesülés, 
carnatio, s abból rontották a szól : Karácson' ' (Bod Péter: 
Magyar Alhenas. Bod Péter válogatott művei. Magyar Hír
mondó, Magvető Könyvkiadó, Budapesl , 1982. 113.1.). 
Bod Péter, aki különösen az irodalom körül szerzett ma
gának érdemeket, szószármaztatása téves. Az elnevezés 
valójában szláv eredetű, s elsődleges jelentése forduló
nap, amely a téli napforduló kezdetére utalhatott, ugyanis 
egészen a X V I . századig az évkezdet karácsonyra esett, 
amíg a naptárreform kovelkeztében lett január elseje.vég-
leg az évkezdés napja. Tulajdonkeppen ennek a lénynek a 
következménye, hogy a korai karácsonyi szokások néme
lyike (ólomöntés, jósló eljárások, alakoskodások) átvándo
rolt újévhez. Legtöbbje analógiás jellegű voll , s azon ala
pult, mintha hajdan a rómaiaknál és más régi népeknél, 
hogy az év kezdetén végzett cselekmények egész eszten
dőn át megismétlődnek, az első nap eseményei a követke
ző időszakban visszatérnek. 

Annak ellenére, hogy a Drávaszögben a X V I . s zázad 
ban a reformáció diadalmaskodott, a katolikusok kisebb
ségbe szorultak, s az új vallás papjai igyekeztek mindená
ron irtani a katolikus egyházi tanításokból sarjadt népszo 
kásokat, mégis jócskán maradtak fenn szokáselemek, 
amikel végülis nem lehetett megsemmisíteni: 

December 24-én tartják bóvedet, azaz karácsony vigí-
liáját. E napra az egyház böjtöt hirdetett. A hústól mind a 
katolikus, mind a relormátus lakosság megtartotta magát: 
az asztalra már a mull században is mákos és diós csík
tészta vagy hal került. A X V I - X V I I . században több dráva
szögi települést éppen jó vizafogó helyeiről tartották szá 
mon. Ennek a halfajnak pedig már a középkor óla nagy 
becsülete volt a böjlös világban. A hal ugyanis nem vélet
lenül kerüli a böjlös asztalra. A korai kereszténységben a 
halábrázolás a vízzel való keresztelésre emlékezteiéit, 
ugyanakkor Krisztust is jelképezte. 

A bőved esti étkezések alkalmával néhány ételféleség 
sohasem hiányozhatott a megterilett asztalról. A nélkülöz
hetetlen alma nagy valószínűséggel a középkori bún-ha-
lál-megvállás értelmezést jelenítette meg. A mellé teli ke
nyér ,,a mennyből alászállott élő kenyér" , azaz J é z u s jel 
képe. 



A gazda az almái a vacsora végeztével annyi felé szelte, 
ahány tagú a családja. Aki evetl belőle, varázserői szivolt 
magába, mert „Aki eltéved, bárhol álljon meg egy percre, s 
kéri Jézus l , hogy vezesse el azokhoz, akikkel együtt ette 
az almát bóved este, abban a pillanatban eszébe jut, hogy 
merre kell neki hazamenni" (Lábadi Károly: D r á v a s z ö g i 
népi ka lendár ium. In Lelünk, XVI I I . év i . 2. sz . , 1988. 
306 1.) Aki olyan almaszeletet kapóit, amelyikben a mag 
megsérült, egész évben betegségre számíthatott. 

E g y másik almát annyi felé vágtak, ahány jószága volt a 
gazdának: ezt azért cselekedték, hogy az állatok egész 
éven át szépen fejlődjenek. 

A méznek jelképes ereje volt: a bele mártott és elfo
gyasztod fokhagyma a családi hajléktól távol lartotla a go 
noszt. A pár falat mézes kenyér még arra is jó voll , hogy 
könnyebben megbocsáthassanak azoknak, akik bánatot 
okoztak. 

A keresztény ikonográfia a diót is Krisztus-jelképnek 
tartja. Az édes mag Krisztus életei adó természetére utal. s 
e jelentéssel tarthatott rokonságot az a drávaszögi hiede
lem, hogy a mézbe mártogaloll bóved esli dió megőrzi a 
liataiságol. 

Az ünnep vigiliáján elfogyasztott sült töknek olyan halasi 
tulajdonítottak, hogy egész éven át megoltalmaz a loroklá-
jáslól. 

Az aszlal alá szórt szalma J é z u s születésének körülmé
nyeire utalt: mivel a szülőknek nem jutott szállás, Mária 
istállóban szülte meg fiát. A szalmából pár szálai kapott 
minden háztállal. A fennmaradót a kolyos (lájszó: kotlós) 
alá rakták, hogy jól kikeltse a tojásokat. 

A múlt században az a szokás járta, hogy az öregembe
rek december 24-én fölballaglak a hegyre, s jól megrázták 
a gyümölcsfákat, hogy jobban teremjenek. 

Nem vitatható, hogy ezek a hiedelmek, előképeik lóképp 
a kereszténység előtti, naplordulóhoz illeszkedő pogány 
szokásokból táplálkoznak, s az egészséget , bőséget és 
termékenységet voltak hivatva biztosítani. 

A gyermek folklór a jeles napot kél mondókában emle
geti (L. Lábadiné Kedves Klára: G y l n g y e t - g y ö n g y ö l a s z -
s z o n y á n a k . Drávaszögi (allalusi) népi mondókák és gyer 
mekjátékok. H M S Z , Eszék, 1989. 39.1.): 

Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisüll-é már a kalácsom? 
Ha nem sült ki a kalácsom. 
Nem kell nékem a karácsony. 

Vagy : 
£//öff a karácsony, 
Bhetném kalácsom. 
Szalma volt a lovam. 
Úgy mégnyargalttattam, 
Hogy lerogyott alattam. 

Tekintélyes réleget képviselnek a karácsonyi köszöntők, 
s ezekből akadt a Drávaszögben is, amiket bóved este a 
falvakat járó kántálok mondtak el. A karácsonyt köszöntői 
tek, amiért a háziak ajándékokkal, a felnőttekéi itallal, a 
gyerekekel dióval, száraz (aszalt) gyümölccsel, kaláccsal 
vagy pénzzel jutalmazlak meg. 

A kántálok e g y - e g y háznál előbb beköszönlek: 
Szerencsés jó estét kívánunk kigyelmeteknek. 
Valamint az egész házi népnek. 
Egy kis énekkel tiszteletet tennénk. 
Ha a házigazdának terhére nem lennénk. 
Teccik-e vagy nem? 

Ha elutasító választ kaplak, az ablakon bekiabálták: 
Aki a kantáiét be nem fogadja. 
Küldje el az Isten taliga tolásra! 

Bebocsátás esetén a kántálok elmondták, elénekelték 
köszöntőjüket. Zenetörténeti különlegességként maradt 
fenn a Kiss Lajos gyűjtötte sepsei református karácsonyi 
köszönló. Eléneklése előtt a gyerekek tisztességludóan 
engedelmet kértek a köszöntésre: 

Szöröncsés joestét, uram, kigyelmennek! 
Én a kigyelmetek házát megtisztelném, 
Egypár vers énekkel a házigazdának 
Terhére nem lennék. 

A tetszik-e vagy nem? - kérdésre adolt: Tetszik! - v á 
lasz ulán láttak hozzá a régi ének elmondásához 

Szivemnek titkos rejteke, elment csendes hejre. 
Testemnek belső részeji: izak. inak. erek. 
Induljatok, viduljatok 
Tagjaim, minden tétjeim! 
Hol vagyok már. sirófimok, avagy si.nbimok? 
Sok. számos sereg angyalok, a mennyei karok? 
Ma szülétek a Megváltó, kit Mária, 
Szülőanyja törül gyenge n hácskába-
Panaszképen foházkodik: .ij^n szánakozik. 
Hogy urának s szent fijának lőcsühejhel fogadtatik. 

A köszöntés tulajdonképpen hármas tagolódású; a be 
köszöntés ulán a valóságos, ünnephez kapcsolódó rész a 
köszöntő formulákkal átszőtl rész áll, majd ennek elhang
zása után a kántálok versben köszönlek el: 

Örülj és örvendezz. Istennek serege. 
A bűnös Ádámnak maradt csemetéje! 
Vesd el gyászruhádat, mejbe vagy öltözve. 
Végy Őrömet most, és ne légy keseredve. 
Mert a Jézus Krisztus, a Világ megtartója, 
Eljött, a bűnöknek megszabadítója, 
Mert aki az ő nevét híjába nem veszi. 
Az egek egébe örökőssé teszi. 
Szívemből kívánom. 

Az ének értékél az adja meg, hogy Kiss Lajos kimutatta: 
egy XV I I . századi dallamot őrzött meg, amelynek változa
tai a sárospataki diák-melodiárumokban maradtak lenn. 
Eredeti dallama az 1651 -bői ismert Canlus Catholici lapján 
van lejegyezve a Beala immaculala karácsonyi éneknél (L. 
Kiss Lajos: K ö s z ö n t ő k a Jugosz láv ia i magyar n é p z e n é 
b e n , in: H ITK . IV. év i . 11-12. sz . T Újvidék, 43-B4.1 . ) . 

Karácsony vigíliája időjósló nap is volt: ha december 24-
én sütött a nap, jó termésre leheteti számítani. 

Az ünnep előestéjén a karácsonyfaállítás szokása a Drá
vaszögben, sőt a nyelvterületen sem túlságosan régi: A 
feldíszített fenyőfa megnevezése német mintájú tükörszó, 
ami már azl az utat is kijelöli, amelyiken a karácsonyla-állí-
tás szokása érkezett hozzánk. Az irodalom úgy tudja, hogy 
az első karácsonyfát Brunswick Teréz grófnő állította 
1825-ben. A fához, akárcsak az ünnepkör többi tárgyához, 
szimbolikus jelentés tapad, ami színién nem előzmény 
nélküli, hiszen a fenyő mint kozmikus jelkép régibb kultú
rákban is megjelent. Az örökzöld az istenanyái, J é z u s any
ját jelképezi, a fán csüngő diszek az égitestekéi, a gúla 
alakban égő gyertyák az eszlendő növekvő-fogyó világos
ságát, m[g a csúcson álló csillag a Megváltót, azaz Jézus l . 
A z elrendezés a mitológiák világfáinak rendjét követi. A 
Drávaszögben a feldíszített fenyő a századforduló táján 
karácsony elmaradhatatlan tartozéka voll. 

Karácsony napjához csak néhány időjárási regula kötő
dik: Fehér karácsony, fekete húsvét mondásnak az a je 
lenlése, ha e napon havazik, húsvétkor jó idő lesz. A s z ó 
lásmondás fordítottjában is hitlek: Fekete karácsony, fehér 
húsvét. Azt tartották Drávaszög-szerte, ha ezen a napon 
megsüti a nap a gyümölcs Iákat, akkor sok termést hoznak. 
Karácsony napjától kezdve a gazdasszonyok nem fóztek 
babot újévig, nehogy kelésesek legyenek. Más gyűjtések 
szerint (1. Penavin Olga: Népi kalendárium. Forum Könyv
kiadó, Újvidék, 1988. 161-162.1.) például Kőben azt hit
ték, ha karácsonykor nyávog a macska, szerencsétlenség 
történik. V a g y amilyen nemű embert láttak először e n a 
pon, olyan nemű lett a baromfi. A napos idő jó bortermést 
jósolt. 

Hogy karácsony az év ünnepei közül a legszivósabban 
tartja magát, abban közrejátszik: olyan ünnep, amelyik a 
legtöbb ősi szokást ötvözte magába. Azokat a tradíciókat 
őrizte meg, amelyek ezt az ünnepet a család, a szeretet, a 
megbocsátás napjának jelölik ki, s eredeti jelentéstartal
mától olykor távolabbra sodródva ezeket a képzetekel 
még fel tudja idézni. A néprajztudomány egyik legjobban 
feltárt jeles napja. 

A Drávaszögben a reformáció lecsiszoló szándéka elle
nére ugyancsak reges régi képzeteket őrzött meg a kará
csonyi néphagyomány. A születés misztériuma, az ősi 
napforduló képzele ma is a gyertyák fónyóben-metegsó-
gében az Élet tanújelét Igén. Családi ünnep kovásza, amit 
zölddel, a feldíszített fenyővel köszöntenek. 



jung károly 

KARÁCSONYFA, 
TÜSKEKARÁCSONYFA, 
LÉCKARÁCSONYFA 

,,A karácsony legújabbkori családi ünnep jellege (kará
csonyfával, ajándékozással) nálunk is, mint más európai 
paraszti kultúrákban, eléggé újkelelű." A mondat Dömötör 
Teklától, a magyar szokás- és néphilkutalás két esztende
je elhunyt nagyasszonyától származik, s elképzelhetően 
meghökkentené hagyományőrző közösségeink tagjait, 
hisz a jugoszláviai magyarság lakóterületeit nagy vonalak
ban fedő néprajzi atlaszvizsgálali kutatópontokon feljegy
zett nyilatkozatok szerint a karácsonyfa emberemlékezet 
óta ismeretes. Nos, az emberemlékezet fogalma a folklór
ban sajátos jelenség, alig egy -kél nemzedékre vezethető 
v issza, ezért lűnhel a mai vagy tegnapi adatközlők számá
ra úgy, hogy a karácsonyfa örök idők óla létezik, minden 
karácsonykor ott díszeleg, ajándékokkal terhesen, a tisz
taszoba kilünlelett helyen. Hasonlóképpen van ez a nép
hagyomány törléneli emlékeztével is: a falu halárában elő
forduló romok, régiségek eredetét a helybeliek szinle ki
vétel nélkül a törökökhöz kötik. Ami régi. azt biztosan a tö
rökökhöz társítja a népi képzelet. 

Nem is azzal az elképzeléssel szándékozunk az aláb
biakban rövid szemlél tartani a karácsonyfa-kérdéskör mű
velődéstörténeti és néprajzi irodalmának néhány áttekin
tés fölöli, hogy a népi emlékezetet megcáfolni kívánnánk: 
ez meddő vállalkozás lenne, s aki ilyesmire vállalkozik, 
aligha is értheti meg a néphagyomány megnyilatkozásait. 
A pillanatot tartjuk alkalmasnak arra, hogy egy irodalmi fo 
lyóirat karácsonyi számában emlékeztessük az olvasót a 
karácsonyi ünnepkör ma már Európa szerte jellegzetes 
rekvizítumára, az eredéi kérdéseire, valamint a Bácskában 
még nemrégiben is ismeri, sajátos helyi megnyilvánulásaira. 

Á kérdés irodalmában tallózva alapjában véve jól meg
rajzolható az az út, amelyen a karácsonyfa-állítás szokása 
elterjedt a magyar nyelvterületen. A források mindegyike 
egyetért abban, hogy először a németség körében terjedt 
el, s onnan kerüli ál hozzánk, a szokásos jó évszázados 
késéssel . Eredete valószínűleg a középkori német miszlé-
riumjátékokban keresendő, a XIII. században már bizonyít
hatóan állítottak karácsony estéjén gyertyákkal díszített 
fát. E z azonban nem tartható a mai értelemben veit kará
csonyfának, mert hiányzik vele kapcsolatban az ajándéko
zásra való utalás. A z egyik forrás tudni véli, hogy a kará
csonyfa és a ráaggatott ajándék együtt 1632 karácsonyá
tól keltezhető: Lindau városában egy ott felépüli svéd s e 
besüli katona (mert sikeres gyógyulása éppen szent kará
csony napjára esett) hálából gyertyákkal és ajándékokkal 
díszített fenyőfát állított a város temploma elé. E z aztán 
annyira megtetszett a helybelieknek, különösen a gyere 
keknek, hogy azután hagyomány alakult ki belőle. E g y má
sik forrás a XVI I I . s zázad legelejéről, 1708-ból idéz egy 
levelel, amelyben Liselotle von Pfalz lotharingiai hercegnő 
emlegeti a hannoveri udvarban felállított díszes és kivilágí
tott puszpángfát. E g y biztos: ebben a században már e l 
terjedhetett a karácsonyfa-állítás szokása, hisz Goethe is 
emlegeti 1774-ben megjelent Wertherében a gyertyákkal, 
édességgel , almával díszített karácsonyfát. Ugyanennek a 
századnak a végén, 1793-ban Schiller, a másik nagy n é 
met költő már általában elterjedt szokásként ír róla. Ennek 
az esztendőnek karácsonyán maga is állított karácsony
fái . 

Ami a magyar adatokat illeti, a források egyetérteni lát
szanak abban, hogy Magyarországon először Brunswick 

Teréz állított karácsonyfái 1824-ben, majd sorrendben a 
Podmaniczky-család egyik bajor eredetű nőtagja 1826-
ban. A Bezerédi -családban 1834-ben, a Hunyady-család-
ban 1655-ben állítottak karácsonyfát, slb. A városok közül 
Brassóban 1830 táján, Szegeden pedig 1850 Iáján jegyez 
ték fel az első karácsonyfa-állítási. Szűkebb pátriánk ka
rácsonyfa-állítási szokásával kapcsolatban egészen pon
tos szabadkai adattal is rendelkezünk: Völgyi Lajos ismeri 
mull századi szabadkai „k isdedóvó" eddig kiaknázatlan 
kézikönyvében olvasható az az adal , amely szerint óvodá 
jában 1859-ben tartott először karácsonyfa-ünnepélyt. 
Előtte olyant sohasem látott. Azt is közli, hogy erre egy 
szerzetes tanár buzdílotla. {Megjegyzendő, hogy minden
képpen egyházi hatásra kell gondolnunk, hisz az irodalom 
már eddig is tudta, hogy , ,Jáky Ferenc osli plébános, a gról 
Hunyady-család egykor házipapja, 1855-ben a falu iskolás 
gyerekei számára rendez karácsonyfa-ünnepélyt" , ahogy 
Bálint Sándornál olvasható. H a jól meggondoljuk, a s z a 
badkai polgárság tehát nem is maradi le olyan nagyon a 
korlrendjei mögölt.) Úgy látszik, a X IX . század derekán a 
szokás tovább terjed, ezt bizonyítja a Résó Ensel Sándor 
gyűjteményében olvasható adat 1862-ból: „Sáros megyé
ben a jómódú földesurak alsóbb rendű cselédeik számá
ra is készíttetnek karácsonyát, nagyot, melyet zöld ágaival 
egy ember alig bír vinni, s ezek ágain a fenn leírt c i l ráza-
tokon kívül nemesebb ajándékok is függnek." Ennek elle
nére Petőfi sohasem hallott róla, s az irodalomban először 
Jókai Mór egyik művében bukkan fel, 1866-ban. 

Érdekes viszont, hogy az emlíletteknél is legalább har
minc esztendővel korábbi adatot idézhet egyetlen forrás: 
Déryné Széppataki Róza emlékezéseiben rejlik az az 
adat, hogy Jászberényben az apja, Schenbach József , a 
köztiszteletben álló gyógyszerész , 1793-ban már állíttatott 
karácsonyfái: „Itt is úgy az idősebbek kártyához ültek, a 
gyermekek pedig szobájukban utasíttattak, hol a számukra 
fölállított Krisztuska fája és a kis Bellehem körül - mit az 
anyai kéz számtalan csillogó képecskékkel s mindenféle 
cifra dolgokkal fölékesített - ugráltak, örültek." (Déryné 
egyébként 1793. december 24-én, lehal karácsony böjt
jén, vagyis Á d á m - É v a napján született, amikor a kará
csonyfát állítani szokás.) E z a korai magyar adat és a mű
vésznő német származása nagyon jól bizonyítja azokat a 
megfigyelésekel, hogy a karácsonyfa-állítás szokása ne
mei hatásra terjedt el a magyarság körében, nyilvánvaló
an akkor, amikor egyfajta gesunkenes Kullurgutként a főú
ri körökből a szokás alászállt a polgári otthonokba is. A 
felsoroll adatok azonban semmiéppen sem utalnak a ma
gyar társadalom legmagasabb köreitől az egyszerű pórné
pig terjedő általános szokásgyakorlatra, inkább azokat a 
gócokai jelzik, amelyekről írásos (vagy irodalmi) feljegy
zés maradt az utókorra. Vagyis : néhány főúri család és né 
met (vagy németes) kultúrával rendelkező város polgársá
ga (pl. Jászberény és Brassó) meghonosította a szokást a 
maga közegében. Ezek az adatok tehát voltaképpen azt 
húzzák alá. amit Rapaics Raymund, a nagy magyar b o 
tanikus megállapíthatott: a karácsonyfa-állítás „kimondot-
lan keresztény-germán szokás, ahol a német hatás hiány
zik, ott ma sem állítanak karácsonyfát, hanem például az 
angolok fagyöngyöt (Viscum album) használnak karácso
nyi dísznek." 

A karácsonyfa (melyet a kelet-közép-európai agyon 
ideologizált valláslikvidátori buzgalom nálunk például „ú j 
évi (enyó"-nek titulál, annak ellenére, hogy a karácsony 
előtti hetekben már toronymagas halmokban árulják a pia
cokon) korántsem voll mindig lenyő a történelem folya
mán. A lenyő csak a X IX . század lolyamán váll általános
sá, azokon a területeken is, ahol nem, vagy nem elsősor
ban honos. Fel jegyzések szólnak arról, hogy a karácsony
fa szerepét kezdetben betöltötte a puszpáng, a tiszafa, a 
pálmaág, sőt a cseresznyeág is. H a idevesszük a Rapaics 
által emlegetett lagyöngyöl , nem lehet nem észrevennünk, 
hogy szinle minden felhasznált fa (és termés) valamilyen 
szerepet játszik vagy az egyetemes emberi népi hiedelem
világban vagy pedig a népi gyógyászat tulajdonit neki 
(általában a farmakológia által napjainkra már igazolt) gyógy
hatású E kérdés taglalása azonban nagyon messzire 
vinné ennek az alkalmi áttekintésnek a gondolatmenetét. 
Magyarországon például a fönlebb emlegetett pndma-



niczky-család sarja, Podmaniczky Frigyes leljegyezle. hogy 
az első karácsonyfa-álliláskor nem is állt fenyő a rendel
kezésükre: ,,A ház úrnője német szokás szerint kívánta 
megünnepelni a karácsonyestet, ám az 1820-as évek d e 
rekán a fővárosban egyáltalán nem lehetett hozzájutni fe
nyőfához, még apró gallyakhoz sem. így az első kará
csonyiak papírból készüllek." Hála a készülő Magyar Nép 
rajzi Atlasz gyűjtéseinek, ma már ludjuk, hogy szűkebb 
hazánkban sem a fenyő voll az általános karácsonyfa, 
hanem a sokkal egyszerűbben beszerezhető más ágak: 
Kupuszinán a bürök, Tordán gyümölcság, Csanlavéren 
száraz ág, Doroszlón galagonyaág, stb. Az ágakat löbb-
helyürt papírral (színessel vagy lehérrel) is bevonlak. A 
források alapján megállapítható, hogy a lenyó karácsony
fák általánosabb elterjedése a mi vidékünkön legkorábban 
a századforduló utánra lehető, Topolyán például az első 
ilyen karácsonyfái 1908-ban állították föl a katolikus temp
lomban. 

Hangsúlyozni kell isméi, hogy a fenyő karácsonyfa, vagy
is „a németek felől lassan beszivárgó fenyöíakullusz", 
ahogy a Topolyáról elszármazott Zöldy Pál amatőr népraj
zos fogalmazóit, nálunk is elsősorban polgári otthonokban 
és egyházi körökben hódított, a falusi, hagyományőrző kö
zösségekben csak bizonyos késéssel honosodon meg és 
vált napjainkra általánossá. A karácsonyfa-állításnak volt 
azonban egy másik, csak Bácskára jellemző és jól adatol
ható szokása, amelyet az alábbiakban ismertetünk a leírá
sok alapján. 

Borús Rózsa írja topolyai szokásmonográfiájában: „ A 
szegényebb családokban a karácsonyfái a hossz útüskéjű 
koronaíaággal oldották meg. Váglak néhány ágat, meghaj
lították, alul-fölül összekötötték, esetleg beleslették vagy 
bevonták papírral." Ugyanitt olvasható, hogy a fenyőfát 
még a jobbmódú házakban sem díszítenék. Nos, ennek a 
koronakarácsonyfának ennél bővebb leírásával is rendel
kezünk, éppen az előbb említett Zöldy Pál jóvoltából. A 
szerző századfordulós topolyai emlékei alapján írja le ezt a 
sajátos karácsonyfa-állítási és -készi lési szokásl , ezért ér
demes lesz kissé részletesebben idéznünk.: „ A karácsony
fá t . . . a koronafának és sövénynek lehetőleg első éves és 
sok tövist nevelt ágaiból állították ö s s z e . . . a lövis fő szere 
pet játszott, mert azokra akasztották, szúrták a d íszeket . . . 
tehát a sokiüskés ágakat kellett levágni ." Az elkészítés le 
írása is pontos: ,,A karácsony előtti hetekben az apa szem
revételezte a karácsonyfának figyelembe vehető ága
kat és levágta. Általában három ágból készítették, de kel 
lőből is lehet. Az ágakat napokig kell pihentetni az istálló
ban vagy kamrában. . . és közben naponta többször is kell 
hajlítgatni, tömi az ovális fe lé . . . ha három ágai hajlítunk 
oválisán, hogy végeik egymást ér intsék. . . akkor hal bor
dát, oszlopot kapunk, kellő számú tövissel, ha kél ágat haj-
Iftgatunk, akkor csak négy bordánk lesz . " Az így elkészült 
karácsonyfái viragcserépbe, alkalmas fazékba vagy ládá
ba állították, mellé tették két oldalról a lucabúzát. Zöldy 
emlékezete szerint a koronakarácsonyfát főleg a szállási 

családoknál állították, de mint föntebb láthattuk, ez a gya 
korlat általánosítható a szegény családokra a városban és 
környékén. 

A korona- vagy más néven lüskekarácsonyfa azonban 
nem csupán Topolyára és környékére volt jellemző a s z á 
zadfordulón és századunk első évtizedeiben. Móra István 
1913-ban megjelent jeles napi áttekintéséből tudjuk, hogy 
ilyent a szerző Horgoson már 1686-ban láloll, de Zentárói 
is voltak adalaí nagyjából ugyanebből az időből. Zöldy a 
Milleneum körüli időkből emlékszik a lopolyai koronafa ka
rácsonyfára, 1910-ból is vannak adalai, s mini Borús R ó 
zsa könyve mulatja, a gyakorlat később is hosszú ideig 
megmaradt, úgy lűnik, legalább a második világháborúig. 
Az Állasz anyagának gyújlésekor jegyezlek fel olyan ada-
lokat, hogy Topolya, Horgos, Zenta mellett Kupuszinán is 
ismert volt a tüskekarácsonyfa, Pacséron ugyancsak, s 
maga Zoldy emlegeti még Nagylényt, ahol még 1939 körül 
is ezt állították karácsonykor a szegények. 

Annak ellenére, hogy a felsorolt adatokkal a tüskekará
csonyfa ellerjedlsége és felállításának gyakorlata b izonyá
ra egyáltalán nem teljes, mégis jelzi, hogy nagyjából Kö 
zép -és Észak-Bácska egyes községeiben volt ismeri a 
múlt század második felélői századunk negyven-ötvenes 
éveiig. 

Végül meg kell említeni a lécből rótt karácsonyfát is, 
amelynek használatáról ugyancsak Topolyáról rendelke
zünk adatokkal, mégpedig két leírásban is. Borús Rózsát 
idézzük: ,.A tehetősebbek vettek a piacon toronyszerű, iá 
ból készített alkotmányt, amelyei krepp-papírral bevontak, 
s erre aggatták a fügéi, aszalt szilvát, almát, diót, guráblit, 
szentjánosi és a különböző cukrokal: szaloncukrot, med
vecukrot, bocskorszíja!, sárgacukrot, krumplicukrot, s tb ." 
Zöldy Pál szerint: ,,Barkácsoló emberek vékony lócekbf 
készítetlek három- és négylábú toronyszerű állványokat; 
oldalait apró szegekkel verték körül, s azokra lehetett 
akaszlani a díszekel: a torony tetejébe vert szegre gyertyái 
is állíthatlak. A lécekel színes papírszalaggal vonlak be, s 
ez már maga is ünnepélyes külsőt adott a kezdetleges al -
kolmánynak. Fillérekért árulták." 

Ha lehal az összefoglalásunk elején idézett mondatból 
indulunk ki, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a ko
rona- és a léckarácsonyfa állítása is minden bizonnyal ké
sei, a mi esetünkben XIX . századi kelelkezésű szokásgya-
korlal, s kialakulása is elsősorban a parasztság és a ta
nyasi lakosság anyagi helyzetével magyarázható, vala
mint azzal , hogy a németség által elterjesztett íenyőkará-
csonyfa egyeduralma csak jóval később julotl el tájainkra, 
amikor az egyházi és a polgári rend azt elfogadta és lehe
tővé vált rendszeres megvásárolha lósága is a karácsonyt 
megelőző hetekben. Ha az eddig rendelkezésre álló ada 
toknak hinni lehet, akkor a bácskai polgárságnál minlegy 
fél évszázadra volt szükség a fenyő karácsonyfa első 
megjelenésére és fokozatos bevezetésére, a parasztság 
esetében pedig ez az átfutás - Déryné adatához képest -
jócskán meghaladja az egy évszázadot is. Az egész kará
csonyfa-kérdés művelődéstörténeti és folklorisztikai v izs 
gálata azonban további kutatásra vár, hisz ezzel a kérdés
sel sem a jugoszláviai magyarság néphagyományai v izs 
gálatakor, sem pedig a magyar művelődéstörténetben -
mai, modem szempontok alapján - voltaképpen senki sem 
Foglalkozón kimerílően. Az itt elmondottak is csupán kira
gadott adatok a nem elsősorban karácsonyfakérdéssel fog
lalkozó egyéb munkákból. 

(Összeloglalásunk az alábbi irodalmon alapul: Borús Rózsa: Topolya 
népszokásai. Újvidék. 1961. 60-91 az Rapalcs Raymund: A magyarság 
virágai. Budapest, 1932 147-148: Bálint Sándor: Karácsony, húsvél. 
punkösd. Budapest, 1976. 33-35: Bálint Sándor: Az esztendő néprajza. 
Budapest, 1943. 13-15: Supka Géza: Kalandozás a kalendáriumban. 
Budapest. 1986. 57. Tátrai Zsuzsanna: Interetnikus kapcsolatok a jeles 
napi szokásokban. HŰK 64 - 65. (1965). 347-348: Kom lázár Lajoa: A mi 
fenyőiáink. Népszabadság. 1984. 12.24: Fejér Gyula: Karácsonyról kará
csonykor. Népszabadság. 1985. 12. 24.: Od boga sunca do deda-mraza 
(A Neue Züricher Zeitung nyomán.), NIN. 1984. i. 8.; Völgyi Lakja: Kará
csonyfa-ünnepély. Budapest, 1969: Zöldy Pál: A szegény ember kará
csonyfája. 7 Nap, 1972 1.21.: Móra István: Jeles napok Néprajzi Értesítő, 
1913: GavazzJ. III kivan: Godina dana hrvatskih narodnih običaja. Zagreb. 
1988*. 171-179: Déryné Emlékezései l-ll. Budapest, 1955. I. 40: Soly-
mosay Sándor: A karácsonyié története. Napkelet. 1930.1113-1115: Re
so Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Budapesl. 1867. 
239-240; Dömötör Tekla: Naptári ünnepek - népi színjátszás. Budapest, 
1979 *. 152-156: György) Erzsébet: Karácsonyfa. Magyar Néprajzi Lexi
kon 3.61-62.) 



csorba béla 

„TÖKÖD NYŐJJÖN 
NAGYRA, MINT 
SZENT ANDRÁS 
SZOBRA" 
(Obszcén névnapi köszöntök Te-
merinböl) 

Az obszcén jellegű tréfás névnapi köszön
lók kérdésével érdemben szinte alig fog
lalkozott a magyar folkorisztika. Ennek, a 
még mindig erősen haló prüdérián kívül bi
zonyára az is okául tudható be, hogy gyúiö-
ink, folklorisláink, müvelódéstörlénészeínk 
az obszcén vontakozású szövegeket - külö
nösen, ha e szövegek a Bahtyln állal vásári 
kultúrának nevezett kontextusban jelent
keztek - eleve értéktelenebbeknek, az esz
tétikumot többe-kevésbé nélkülöző meg
nyilvánulásoknak (ártották, 5 bizonyára a 
népi tradíciókon belül is periférikus jelen
ségnek hitték. Pedig szó sincs periférikus 
jelenségről! A szórványosan megjelent szö
vegek inkább csak a jéghegy csúcsát jelzik: 
a még nagyobbrészt kutatásra váró magyar 
népi groteszk tartalmaz kiaknázatlan lehe
tőségeket, érintetlen területekéi. Talán Mi
hail Bahtyin nagy hatású Rabelais-mono-
gráftája (mely köztudortan a középkor és a 
reneszánsz népi kultúrája alcímei viseli) 
előbb-utóbb ösztönzőleg és meglerméke-
nyilóleg (og hatni a magyar (s azon belül a 
jugoszláviai magyar) művelődéstörténetre 
és folklorisztikára is: a késóközépkori városi 
folklór elsüllyedinek hitt magyar Atlantiszá
nak nem egy elemét, motívumát és lordulatál 
hozhatnák fel a magyar népköltészet - Bah
tyin után feltételesen - vásárinak, karneváli
nak nevezhető, és mindmáig alaposan meg 
nem vizsgált rétegeiből. 

E sajátos népi/félnópi kultúrának alapve
lő attitűdje a groteszk ember- és világábrá
zolás, melynek alapja a hivatalos a meg
szokott, a szentesHett énekek ambivalens 
szemlélete. Erre a szemléleti ambivalenciá
ra lalán jobb példákat az itt mellékelt névna
pi köszöntöknél keresve sem találhattunk:, 
őszinte magasztalás és durva leiokozás, a 
szellemi „fent" ós az anyagi „leni" együt
tes vagy egybemosódó képei mind-mind 
ezt az elválaszthatatlan kettősséget hiva
tottak megerősíteni. Lelokozódik, leértékle-
lenedik ezekben a mágikus szózatokban 
nemcsak az ünnepelt személy maga, de a 
vallási- és politikai nagyságok, sót ami még 
fonlosabb, az emberi nem is. mint olyan, 
gondoljunk csak az állalokkal való közösü
lés többszörösen jelzett ,,kívánalmaira", 
,„lényeire". (Persze, az állatszimbolika 
sem egészen véletlen, a szamár, a bika. a 
kutya, a ló emlegetése ilyen összefüggés
ben az emberiség kultúrtörténetének való
jában igen őst tradícióiban gyökerezik, s 
tényleges eredelét tekintve nemegyszer füg-
getlen a lefokozás bárminemű gesztusától). 

A lefokozás-felmagasztalás misztériu
mában kitüntetett szerepel kapnak a geni-
táliák, valamint az ürülék és a vizelet. Bah
tyin a kameváü kultúra eme szentelmónyei-
ról Rableais kapcsán, de általános érvén
nyel, a következőket mondja: ,,A vizelet és 
az ürülök képei éppolyan ambivalensek, 
mint áttalában az anyagi-testi »lenl« képei: 

egyszerre jelentenek leiokozást-megsem
misítést és újjászülelést-megújítást. egy
szerre áldanak és gyaláznak, a halál elvá
laszthatatlan bennük a születéstől, a nemi 
aktus az agóniától." Ugyanakkor, részben a 
lentieket kiegészítendő, a néphilkutatásban 
közismert lény az ürülék, a vizelel és a ge-
niláliák baj- illetve gonoszelháríló szimboli
kája, Ha a névnapi köszöntőket általában 
bajelháriló rítuscselekvésnek és szómágiá
nak lehintjük, hatványozottan igaz kell hogy 
ez legyen az obszcén, exkremenliszlikus 
fordulatokban bővelkedő névnapi jókíván
ságokra. Az exkrementumok babonás, sze
rencsehozó ereje egyébként is, szinte nap
jainkig, közismertnek számítolt. (Pl. akinek 
szerencséje van, arra azl mondják. ..bizlos 
szart evett", de ürülékkel álmodni vagy ürü
lékbe lépni/nyúlni egyaránt szerencsés jel.) 
Egyébként e motívum, bár „visszájáról" 
megfogalmazva, Arany János A nagyidai 
cigányok c. elbeszélő költeményében is 
fölbukkan. Valószínű lehal, hogy ebben az 
esetben is olyan elemről van szó, amely 
nem egyszerűen a leiokozás groteszk 
gesztusakénl jutóit szerephez a köszöntök
ben, hanem tulajdonképpen jóval tradicio
nálisabb mágikus nyelvi „zárvány", immá
ron új lunkcióban. Véleményem alátámasz
tására hadd idézzem Róhelm Gézát: „Az 
álmok és a neurózisok szimbolizmusában 
alig található állandóbb, megbízhatóbb 
egyenlet, mint a pénznek, aranynak excre-
menális jelentése. Ugyanez vonatkozik a 
kollektív pszichikus jelenségekre is; az arany 
mesékben, mítoszokban excremenlális úton 
jön léire. (...) Csillogó tárgyakat minden 
nép gyújt. Becsülik és értékelik az ilyet; de 
ez az értékelés egyelőre nem gyakorlati, 
hanem mágikus jellegű. Az ausztráliai va
rázsló mágikus erejét a zacskójában gyűj
tött kvarckrislályok száma szabja meg. A 
zacskó a valóság, s egyszermind a szimbó
lum, meri hilük szerint ezen kvarckrislályok 
voltaképpen varázslóik hasában, beleiben 
rejlenek. A délkeleti törzsek szerint a 
kvarckristály az istenség excrementuma." 
(Psziché és társadalom. In: A bűvös tü
kör.) 

Természelesn az exkremenlális motívu
mok eredeti jelentésüket az idők során telje
sen elveszíthették, s csupán a humor, a 
groteszk játékosság és a lefokozás nyelvi 
megnyilvánulásaikon! maradlak lenn a kö
szöntökben. Ugyanakkor, különösen a ge-
niiáliák kapcsán, nem lehel észrevétlenül 
elmenni a termékenységei és a férfierőt 
magasztaló mozzanatok mellett: „a te sze
rencséd a lábad között két marékkal va
gyon", „a tököd érjen bokáig", „akinek a 
fasza negyven centiméter" slb. A geniláliák 
megnövesztése a népi groteszk ábrázolás 
egyik kedvelt motívuma, akárcsak az orr
nak szimbolikus phalloszként történő emle
getése. Bahtyin nyomán elmondhatjuk, hogy 
a mai napig szórványosan leibukkanó felfo
gás, miszerint az orr mérete egyenes arány
ban van a férfi nemi szerv méreteivel, lé
nyegében a közös európai tradícióban gyö
kerezik. Ugyancsak Bahtyin remek részlet-
megfigyelése, hogy „a groteszket a szem 
csak akkor érdekli, ha (...) ki akar tömi a 
tesl határai közül." (Vesd össze: „Fusson ki 
a szemed" stb.) 

A vásári kullúra, s azon belül a realista 
groteszk természetesen a legkülönfélébb 
szálakat képes egységes szövetté szőni. A 
különléle kulturális halások szerves egy-
beépülésél szövegeink közül a legszebben 

a „Kedves barátom, eljöttem, hogy föl-
köszönlselek" kezdósorú köszönlővers 
példázza. Az egész szöveget átható fami
liáris beszédmód mellet megtaláljuk az ar
chaikus szómágia bizonyos emlékeit is: 

..Az öreg szarvasnak szarva ágas-bogas, 
Juhászkutyákkal mezítelen ugass!" 
E két sorban a lehetséges összefüggések 

sokasága bukkan lel, kezdve a sámániz
mus emlékloszlányakóni is értelmezhető 
szarvas-motívumtól - amely esetleg vólóly-
versek hasonló sorai ihletlek - egészen az 
antikvitás latin lupercalia-ünnepeinek mági
kus meztelenkedéseig. 

Egyébként töredékes ráolvasás koniami-
nálódolt a „másik" hosszú szövegünkben 
is: 

.Szántsák föl a segged öntött vasekével. 
Öltessék bé sokféle fenével. 
Teremjenek rajta kukacok, bogarak..." 

A vallásos élet ós irodalom motívumai 
(„járjon prosesztól", „Szent András szob
ra", „hitellen Tamás" stb.) mellett külön 
szólnunk kell az aktualizálás immár törté
nelmivé vált nyelv kövületeiről is. A franciák 
többrendbeli emlegetése valószínűvé leszi, 
hogy szövegünk egy része legalábbis a 
XIX. század elején már megvolt. A „régé-
mént franciában" talán a napóleoni hábo
rúk emléke maradi fenn. A „beteg francia" 
emlegetésének a testi ,.lent"-tel kapcsola
tos pikantériája is lehelért {franckor - szifi
lisz). Rákosi Mátyás emlegetése viszonl 
jelzi, hogy e múlaj még a közelmúltban is 
képes volt új elemekkel gazdagodni, s csak 
a legutóbbi években szorult ki végérvénye
sen a népi ünnepi gyakorlatból. 

A tradíció továbbélésének természetes 
letéteményesei a zenészek és a népi szár
mazású mulattatók voltak. A köszöntőben 
emlegetett „Jóska, a Balog" is közéjük tar
tozott. 

Hatással lehelett az obszcén köszöntő 
versekre az elmúlt századok humoros diák-
kötlészete, s a XVIII-XIX. *7fi7W*i ponyvairo
dalom is. Minden valószínűség szerint egy
kori ponyváról kerüli át köszönlónkbe Senki 
Pál, Lófúró Dömötör, Madarász János és 
Eszedlszod Miklós fölemlegetése is. noha 
természetesen az sem kizárt, hogy a szó
beli tradíció az elsődleges a ponyvához ké
pest. Senki Pálnak szabaduló levele éa 
nevezetes tanúit mestersége címmel 
egyébként több ponyvakiadványt is számon 
tartanak a XVIII-XIX. század fordulójáról. 
Egy 1810 körüli nyomtatványban (de bizo
nyára régebbi kiadványokban is) megtalál
ható Senki Pálnak Converttzlója, mely 
1514-dlk Esztendőben (sic!) adatott kl. 
(Az 1514-re vonatkozó utalás valószínűleg 
fiktív, noha igencsak célzatos.) A Convent-
zló többek között a következő részletekel is 
tartalmazza: ..Vótak pedig jelen ezen úri 
betstelen Esküdtek, úgymint: Madarászt 
János, Ló-furó Dömötör, Eszed iszod Mik
lós, néked nyóítz finggal adós. Nyári Bena-
lan. Teli szaró Jakab, seggibe a' nyakad. 
Kert kerítő Oláh, szarik az orrod alá. Kü
szöb nyaló Sándor. Jégrontó Mátyás, Aka
ratos Kelemen, edd meg a' szart melegen. 
Tehén fúró Bálás, rozsdás fogú Takóts, 
Sörke seggű Imre, Nyúl szalasztó Bandi; 
Veréb patkoló Márton, Fosod Dani nyalod 
azt." Valamint: „Azután pediglen elsó dol
god ez leszen, fut a' kutya, lógg a' füle szo
pod azt, árfrof ugrik, nagyot fingik, iszod 
azt. kerék vágás, kengyel vas, szarik a'ku
tya, sodord azt: az én seggem kerék agy, a 



re orrod belé lagy: Szakáls asszony orra 
alatt szopod azt, a' seggiben zsíros kaién 
nyalod azt, - ládd melly szép kadentzia, 
szarik néked a' beteg fíantzia. - eddmeg 
azt absque restantzia..." 
* A szolga- (s részben nemesgúnyoió)tra-

veszlia leni idézeti motívumainak többségéi 
megtaláljuk az említeti temerini köszönló-
ben is Schreiber Sándor Arany János 
..Senki Pál"-ja után kutatva egyébkénl nyu
gat-európai párhuzamokkal hozza össze-
lüggésbe a figurái. (Schreiber mellesleg hi
vatkozik Senki Pál kapcsán a magyar pony
vakiadványokra is, nem tudotl viszont arról, 
hogy hősünk él a népi szóbeliségben. A ki
váló filológus szerint Senki Pál legközelebbi 
rokona Jörg Schau ügyelogyotl szolgája 
(1512 előttről), illetve Radulfus Nemo-ja 
(1290 tájékáról). Ez utóbbinak egyébkénl 

Bahtyin is lellúnó helyei szenlel már emliiell 
Rabelais-könyvében. amikor a középkori 
regullák és életszabályok paródiáit veszi 
sorra. Nem kétséges, hogy a Senki Pál 
szabaduló levele is ennek a középkori mú-
liségű Radulfus (vagy Radolphus) História 
de Nemine-jében (Nemo. azaz Senki, törté
netében) voltaképpen ügyes, szórakoztató 
netében) voltaképpen ügyes, szórakozlaló 
nyelvi játékot úz különféle liturgikus és bib
liai szövegekkel. Hálása a kortársakra oly 
nagy volt, hogy. mint Bahlyin megjegyzi, 
nyomában egyedülálló vallási szekla jölt 
létre, a Secta neminiana, amely hamaro
san kiváltotta a hivatalos egyház némely 
korláton képviselőjének haragját. 

Hogy Nemoból milyen változalos úton-
módon lelt Senki Pál, arra egyelőre meg 
nem adotl választ a filológia 

Mindezl viszont azért lanollam loniosnak 
elmondani, hogy érzékellessem, a sokszor 
jelenlékielennek. értéktelennek vagy talán 
sokak által ízléstelennek tartott obszcén nép
költészet szövegek is megannyi eszme- és 
lárgytönéneti összelüggesl tartalmaznak, s 
olykor talán a kulcsol is megadják egy-egy 
problémakör helyes megoldásához. 

IRODALOM; 
BAHTYIN, MIHAIL: Francois Rabelais művé
szete, a középkor és a reneszánsz népi kul
túrája. Budapest, 1982. 
B O S N Y Á K ISTVÁN szerk.: Jugoszláviai magyar 
népköltészet II. Újvidék, 1986 
D Ö M Ö T Ö R TEKLA: Napiári ünnepek - népi 
szjnjólszás. Harmadik kiadás Budapest. 1983. 
R Ó H E I M G É Z A A bűvös tükör. Budapest. 19B4 
S C H R E I B E R S Á N D O R Folklór és tárgytörte-
nel. II. Budapest 1984. 

TÖKÖD NYŐJJÖN NAGYRA, 
MINT SZENT ANDRÁS SZOBRA 
( T e m e r i n i n é v n a p i köszöntők) 

(Kedves barátom, eljöttem.. .) 
Varga József („Vak Jóska") sz. 1927., zenész 
Gy; Ádám István, Csorba Béla és Hajdú Ferenc 
1979. 1962 

Kedves barátom, eljöttem, hogy fölköszöntselek, 
Hogy égy serbli szarral nyakon öntselek! 
Kedves barátom, szép valóság, nem álom, 
Ezt kívánja neked égy igazi lelki barátod, 
Kinek nyalod a töke(j)il. mikó szarni látod. 
Látom, a szöme(j)id gyöngék, ókumlár köll rája, 
Ezi a szolgálatol az én seggem má régén várja. 
Senki Pálnak szabaduló levele és tanult mestersége úri 

[becstelen 

Úgy, mint Madarász János, Lófúró Dömötör, Eszed-iszod 
[Miklós, 

Akj neked maradi nyolc finggal adós. 
Szalad a kulya. lóg a föle - baszod azt, 
Alkot ugrik, nagyot fingik - iszod azi, 
A szakácsné óra alatt - szopod azt, 
Seggibe van a zsíros kanál - nyalod azt! 
Ugye, komám, ez müió kádéncl(j)a. 
Szarik neked a beteg franci(j)a. 
Bika nádpálcája, szamár furujája 
Járjon proseszi(j)ót a segged lukába! 
Isten éltessen soká(j)ig, 
Még a lököd lé nem ér a boká(j)ig, 
Isten virasszon fő több neved napjá(j)ig. 
Kössön föl a hóhér az akasztófá(j)ig, 
Olt se maradj soká(j)ig, 
Fusson ki a szemed a kútgém fájá(j)ig! 
Áldjon meg az isten, mint eziet a botol, 
Lepjen még a teryü, mint égy gyócsostótot! 
Áldjon még az isten, üssön meg a guta. 
Magatok szemetjin basszon még a kutya! 



Az öreg szarvasnak szarva ágas-bogas, 
Juhászkutyákkal mezítelen ugass! 
Esz(0 nem vártam a goromba íejedtű, 
Mentsen még az isten mind a két szémedtü! 
Ugye. komám, ez égy szép kádénci(j)a, 
Bassza még a picsád égy régémént franciba 1 

Esz(t) kívánom neved napiára. 
Tegyem a picsám a szádra1 

Névnapod reggelin szard lé az inadat, 
Dojjón tol a serbüd. abban mos(d) még magad, 
Tököd nyöjjön nagyra, mint Szent András szobra, 
Fosta lé is soká. szarunk a faszodra 
Névnapod reggelin igyá csaját, 
Csészé(j)ü hasznádd a nagynénéd picsáját! 
Mivel mamma neved napja vagyon, 
Csússzá seggén a fagyon! 
Amennyi szar van a fagyon. 
Mind a fogadra ragadjon! 
Beteg az én kutyám, két szemére nem lát, 
Igyá a seggibü kámforos pálinkát! 
Kedves <János és Pista> barátom, 
Mostmár ne legyél hitetlen Tamás, 
Hátadra szálljon isten áldása 
Hogy járjon hozzád kúdulni 
Az a2 esztergát faszú Rákosi Mátyás! 
Kedves barátom, hogyha valami hibát talász a versembe, 
Dugd az orrod a seggembe! 
Ezt irta a Jóska, a Balog, 
Akinek a seggit nyalod. 
Kívánja neked a komád, a Péter, 
Akinek a fasza negyven centiméter. 

Isten éltessen1 

(Új verset tanútam.. . ) 
Micsutka Erzsébet sz. 1917., kosárfonó és halottöltöztető 
Gy. Csorba Béla 
1983 

Új versel tanútam a neved napjára, 
T e g y e m a seggemet a nye lved csapjára! 
Kecskebékák kuruiryojjak a nevedet, 
Goják vitorlázzák föl azt a furfangos beledet! 
Kedves <János>! 
Tudom, hogy szereted a szépet még a nyerset, 
Fogadd tőlem el hát ezt a kicsi verset! 
Szántsák (Öl a segged Öntött vasekével, 
Ültessék be sokféle fenével, 
Teremjenek rajta kukacok, bogarak. 
Hogy bassza még a kutya azt a présztés lukadat! 
De a2ért né b ízd el magadal ojan nagyon, 
Hogy a neved napja vagyon, 
Hogy a fene egyén agyon' 
Rücskös békák, bogarak vezéreljék uiadat, 
Bassza még anyósod azt a présztés lukadat! 
Szamár nádpálcája, bikának az a hétrőfös furujája 
Járjon valcert a segged lukába 
Ahogy jöttem, úgy mégijedtem, 
Amil tudiam, azt is éfelejtéttem, 
Csak azt tudom, hogy <János> nevenapja. 
Isten éltessen soká(j)ig, 
Hogy ezt a pirosszémü feleséged szeressed tovább is. 
De azé né szomorkodj, hogy szeginyék vagyunk, 
Ha meghalunk, akkó egyformák leszünk, 
Mert a széginy embernek széginy a szerencséje, 
De a té szerencséd a lábad között két marékkal vagyon, 
Kél kézzel irányítod, d e vigyázz. 
Mert jön égy kutya, és bekapja a fejed. 
Mivel <János> nevenapja vagyon, 
Üss é g y öreg disznót agyon! 
Ejöttem. és iti vagyok hogy fököszöntselek. 
Még égy serbli szarral nyakon öntselek 
Ez é g y öreg disznó vágya, 
Még égy százhúsz esztendős béka picsája a szádra! 
Virágot LS hoztam szépet, ragyogósat, 
Még é g y nagy lólászt, a seggedbe valót! 
A fölvilági lótok is csak neked szaijonak. 
M e g a fogyasztásná sok reményt adjonak, 
Tíücskök, békák, bogarak. 
Mindenféle vadalat 

Bassza még a picsádat! 
No de mosmá kifottam a szóbú. 
Remélem, neked is elég van a jóbú. 
De ha valami hibát talász ebbe a versembe, 
Gyugd az orrod a seggembe! 

(„Még fifj)atal vótam. jártam Kaméndínba dolgozni, akkoi 
tanultam-") 

Névnapi köszöntő 
(„Standard" változat) 
Varga József (.Vak Jóska") sz. 1927., zenész 
Gy: Csorba Béla 
1982 

Kedves <Kat icám>, 
Isten éltesse sokáig! 
Adja (z)isten, 
Hogy több számos esztendőben, 
Még égy ötven évig mégérhessük, 
Né ilyen búval-bánattal. 
Örvendetes napokkal! 
Adjon az isten bort, búzát, barackot, 
Kuna farkú malacot, 
Szekeremnek kereket, 
Poharunknak feneket, 
Hogy abbul ihassunk eléget! 

(Toljon, fölvirradt. . . ) 
Bozóki Franciska sz 1913., parasztasszony 
G y Csorba Béla 
1979 

Följött, fölvirradt ma neved napjára, 
Húzzon föl a hóhér akasziófájára. 
Sok varjak jöjjenek prédikációdra, 
Szemed pillájának lapiszkálására. 

(.Ez é g y vicces köszöntő vers.") 

György-napi tréfás köszöntő 
Varga József (.Vak Jóska") sz. 1927.. zenész 
Gy: Csorba Béla 
1982 

Kedves Gyuri! 
Felesigém Juli, 
A zén kutyám puli, 
A tehenem Kul i 
Megszaporodott a Juli. 
Mégkölkedzett a puli, 
Megellett a Kun, 
Bassza még a Gyuri! 



monoszlóy dezsö 

BOSZORKANYDALOK 
Boszorkányégetés 

fúrösszed kilencszer 
meggyógyul "Nagy Eszter 

Ihaj Selymes Sára 
meggyógyult az asszony! 
T íz krajcár az ára 

Éjszaka néha 
máglyán elhamvadt 
boszorkány szeretöm 
Koldos Szép Anna 
szavait hallom 
Szent Gyö rgy napján 
megszólaltak nekem a füvek! 
Megsülögetve megcsigolyázva 
kinpadról vallja ezt 
minlha imát rebegne áhilat 
margarétái fdioszt 
így a hármai 
keserve vére újra átitat 
Holdontúli nászúnkra készül 
tűzben sem olvadó hevünk 
sikoltó örömünk 
fáradt hóhérsereg lesi 

Szentséges Jézus maradj velünk! T o r l ú i a 

T a n ú v a l l o m á s 

Lángszin ludat láttam éjjel 
L idérc az lelkem vagy Vak Pila nénje 

A boszorkányságod 
. nekem igen drága 

majd a varosházán megfizetnek érte 
hóhér öleléssel 
szép máglyarakással 

Rontassál meg István 
minden nyavalyával! 

Hogyan hinak? Kis Ilona 
Az ördögknek csúf biloga 
mikor került a testedre? 
Nem ördögé hóhór vasa 

1 - ' .veinp --i'iari 
ne nézz beléje 
ne nézz beléje 
Elveszejtő vizén 
megyén Púpos Borka 
(Íz ördög kíséri 
szállnak libasorban 
csak szoknyája szélit 
nedvesíti a hab 
ki alája hullik 
pokolmélyben marad 
folyó csalfa tükrét 
holdfény foncsorozza 
csupán hajnal ismer 
a patanyomokra 
a patanyomokra 

Lábtól fejig lóg le a mestergerendán 
bőregér módjára Vastag Bába Lenke 
szőrtől feketéllik 
csak a fara táján van vajjal bekenve 
aki hozzáérne szélszalad a szája 
akire ráhuhog meghal nemsokára 
csontos szerszámjával kilovagol rajta 
az öreg sátánnak legundokabb fattya 
Kékkőtől tejföltől nem nyílik a seb szét! 
Tehenünk elapadt kisgyermekünk megholt 
vádolom vádolom 
Vak Pila boszorkányt 
Púpos Borka társát 
Vastag Bába Lenkét 

B á j o l á s 

Ajaj Selymes Sára 
nyög a féleségem 
mi bajod van kérdem 
nincsen felejtve 
hét gyermek lesz árva 

Főzzél ferdöl 
patyolatos tökből 
juh-szalagból 
ház tetején való mohból 
le mondád filböl 
száraz lóganéjböl 

Hál a gyógyzsirt miként főzted 
csecsemőket megsütötted 
a csuprodba dugtad Őket 
Nem dugtam ha meg is ölnek 

Lusta hóhér hitvány bakó 
eretnek itt a vallató! 
Boszorkány vagy Kis Ilona 
Beismerés a sikolya 

ímok írjad 
szavát toldd meg 
előbb vallott 
aztán holt meg 

dormán lászló ÜNNEP 
(Kudelich Lajos fotóihoz) 

A Nagybaracskai Fotográfiai Alkoló-
lolepen az idén is sokat emlegettük Ku
delich Lajost. Amikor öl-hat évvel ez
előtt közénk került, összenéztünk: senki 
sem hallott róla azelólt, Szépen kidolgo
zott, jól komponált, résztelekben gazdag 
tolókat hozott magával; csodálkoztunk 
is, hogy mosi táljuk először, ól is meg a 
kepeit is. Ceglédről jöll, eredeti szakmá
ja szennl szobalestó volt, de már akkor 
az állami lényképész üzletben dolgo
zóit. A kövelkezó évben a bajai járás ta
nácsainak épületeit, irodáit, iolyosóú. il
lemhelyeit lényképezle végig. Láltelelel 
veit, mondta róla Gera Mihály folóeszlé-
ta. az Alkotótelep szellemi vezetője. Mi
lyen lehet ott a közigazgatás, ahol ilye
nek az épületek, irodák, illemhelyek, ezt 
is Gera mondta. Nem sokkal utána Ku
delich Lajos családostul disszidált. Most 
Münchenben él és a nemetek szobáit 
mázolja. Néha fényképez csak, de ak
kor ismét látleletet vesz. Gorának haza-
küldölt néhányai az ott készüli totóiból. 
Mi a képekel nem láttuk, de Gera mesélt 
róluk. 

Elmondta, hogy Kudelich, amikor ide-

Delaborutum esi 

Macskává váll Fejér Julis 
szomszédasszony nyaka csontját 
a szájában vitte éjjel 
miért vitte? azért vitte 
az ördögök meg ne rontsák 
Tüzievaló tűzön vész el 
delaboratum est 

Varga Gerge l/ lábszárát 
leherapta Virág Ágnes 
kígyóbőrben mászott rája 
tanúsítja három Fatens 
tanúsítja e pecsétjei 
Tüzrevaló tűzön vész el 
delaboratum est 

Nagy Mihálynak a gályáját 
általvonván a gerendán 
porén feküdt alá ö r zse 
hogy ütel a hites ura 
többet immár ne gyötörje 
Tüzrevaló tűzön vész e l 
delaboratum est 

Borjút ellett kétfejüet 
őrs Etelkáék tehene 
arra tévedt Osz Rebeka 
s kezdődött a cserebere 
békahangú bégetéssel 
Tüzrevaló tűzön vész el 
delaboratum est 

Ítélet 

A vízbe vettessék 
ha feldobja a hab 
máglyára veltessék 
hamva széthintessék 
ördög avagy ember 
rá nehogy találjon 
hiába keressék 
Jézus Krisztus neve 
fennen dicsértessék 

jött Nagybaracskára. egy ismeri, nagyon 
jó amatőr lolográtusnak egy nagyon jó 
lanilványa volt, aki arra vigyázott, hogy 
a lony megtelelő szögben essen, hogy a 
portré szépen megkomponált legyen. 
I .iiniumesterének minden energiája ar
ra megy rá. hogy a valóságot széppé 
alakiisa, s Kudelich innen indult. Nagy-
baracskan megtanulta, hogy az életre fi
gyeljen, s aztán nem a lotográfíai stílusa 
változóit meg. hanem a gondolkodása. 
Münchenben nem a látványosságokat 
kezdte lényképezni, hanem a lágerlakók 
életét. 

Ünnep. Karácsony. Együtt a család, 
általában ketten, hárman, négyen, roko
nok, ismerősök, szomszédok. Darátok 
nélkül. Belenéznek a gépbe, vagy vala
hova oldali, mindeneseire fényképez-
kednek. Hagyják magukat Ielényképe2-
ni. A kis karácsonytál úgy kell meg
keresni a képen, pedig nincs elrejtve, 
csak éppen nem hivalkodik, jelzi csu
pán, hogy ünnepről van szó, a szerelet 
ünnepéről. 

Ezek a tolók már nem szépek, hanem 
olyanok, amilyennek lenniük kell. Igazak 



Iránja pelrinovic 

SZÖVEDÉK ÉS KÁPRÁZATOK 
( rész le tek) 

A múllnak mindegyik, még a legparányibb megőrzött tö
redéke is, amely esetleg megelevenedhet, magába foglal
ja az időbeli mindenséget, és képviseli a törékeny és csa
lóka emlékezet tökéleles eredményét. Az idő irreleváns és 
különösebb jelentőség nélküli, mert, ami tulajdonképpen 
érthető és szükségszerű, a z emlékezésnek nincs időbeli 
sorrendje, önmagunk visszamenő megismerésének kihí
vása és élvezete bódító és jól megalkotott csapda, amelyei 
teljességgel lehetetlen kikerülni. A z önéletrajz megírása 
így, úgy tűnik, lehetetlenné válik, mert nem létezik egy min
denképpen szükséges sorrend, az élet megszakíthatatlan 
fonala. Könnyebbnek tűnik terekről, pillanatokról beszélni. 
Valami különleges hézagosság ez . Csak memória. Csak a 
múlt felelevenítése. Csak a múlt megértésére lett kísértet. 
Csak a tulajdon történelem szomorú krónikája. 

Kinek van elég bátorsága ahhoz, hogy lemeztelenített 
testét kitegye a könyörtelen és becsmérlő tekinteteknek? 
Ki áll készen arra, hogy füleit kinyitva hallani merészeljen? 
Ki ismeri születési helyét és idejét? Ki tudja szülőinek ne
vét? Ki mer hallgatni, ha beszélni kellene? Ki meri mind
ezek után elsírni magát? És hová tűntek a kezdetek nyo 
mai? Hová? 

a fe l i smerés fortélya 

Ki mindenki lehettem az elmúlt évek során? Ki lehettem 
az örök távozásra ítélt, lerombolt ábrándok és remények 
között, az érzéki csalódások, és a nemritkán kínos és tűr
hetetlen önvád testetlen világában? Ki lehettem a magány 
mindazon pillanataiban, amikor riadt távolságra álltam a 
valahová való tartozás örök kérdésétől: ki lehettem önnön 
tehetetlenségem béklyójában sínylődve, amikor az ősidők 
óta katasztrofálisan súlyosbító körülményként létező távol
ságot kellett volna állandó jelleggel megbolygatnom és át
hidalnom. Ki lehettem azokon az átvirrasztott éjszakákon, 
amikor zaklatottan és zavartan föl-fölkellem ágyamból 
(vagy fekve maradtam görcsös-mozdulatlan a szoba sötét
jében), és világosan láttam, mintha fényes nappal lenne, 
hogy mindaz, amit addig igaznak hittem, hazuggá, értékte
lenné, értelmetlenné válik, hogy hogyan válik összes vára
kozásom, egyik a másik után, céltalanná és reménytelen
né. Ki lehettem önnön vádló lehetetlenségem és torz félel

mem pillanataiban, amikor teljesen józanul löröllem emlé
kezetemből és felejtettem el Örökre azokat a nyomokat, 
amelyek utaltak a meglévő kétségeim lehetséges megol
dásaira, lezárva ezzel az értékes megoldások leié vezető 
utakat. Amíg tudatosan, gyáván megtorpanva, ifjúkori re
ményteljességgel a feledésbe taszítottam mindazt, ami ön
nön lapaszlalalaim keserűen leihalmozódott hordaléka
ként és lerhekénl akármilyen módon tanúskodhalott volna. 
Mi okból? Ki lehettem az oly kevéssé számításba jöhető, 
csalóka útmutatók elpusztításakor? Ki lehettem akkori
ban? 

Ki vagyok most, annyi év után, ennek az utcának ebben 
a szobájában, az e mögé az ajtó mögé bújtatott asztalnál, 
kezemmel még az éppen lerakotl poháron, nem tudva 
eléggé elmélyülni az olvasás üdvös műveletében? Ki va 
gyok most. tágra nyitott, még álmos szemekkel keresve és 
nem találva a feleletei? Vagy bármilyen jóslaloi vagy leg
alább egy halvány sejlésl , amely rövid ideig tartó, de meg
nyugtató pótlási jelenlene. Mert az egyetlen pontos és jog-
érvényes választ ma lehetetlenség megalkotni, egyedül ta
lán őneki sikerülhetett volna megkísérelni és megválaszol
ni elméjének egy megvilágosodott pillanatában. Legalább 
megközelítően. A halottak hallgatnak, amikor pedig meg
szólalnak, sejtéseik túlságosan zavarosak, távoliak és 
nem egészen világosak. Számomra érthetetlenek. Sokáig, 
túl sokáig voltam könnyelmű és elragadtatott, süket és vak 
minden számára, ami nem tőlem származott és nem ne
kem szólt. Kedvetlenül, indulatosan és felkészületlenül na
poltam el sokáig létfontosságú találkozását annak, amiről 
úgy képzeltem (beképzeltem), hogy én vagyok; annak, ami 
a legvalószínűbb, hogy lehetnék, és annak, ami valóban 
én vagyok. Minden további erőlködés és ellenállás értei
méi vesztette. Bármennyire nyugtalanító és puszl í ló le
gyen is a nappali vándorlás fáradtsága és az éjszakai mar-
cangolás vakrémülete, lehetőségeim hálójában meg kell 
tennem mindent, hogy származásom fájó kérdésére felele
tet találjak. Nem csak önmagamért, mert hiábavaló minden 
más, hisz minden lélek örökösen vándorolni fog, ha nem 
ismeri gyökereit és meghatározott végét. Ki mindenki le
hettem az elmúlt évek során, titkos téveszmékkel táplálva 
életemet? Ki lehettem ama öntudatlan és korlátolt állapot
ban? É s ki vagyok most? 

h e r b á r i u m (1) 

Kővel kirakott ösvények, sáros csapások futnak össze 
és kereszteződnek. Vízmosások és vűlgyteknők váltakoz
nak a mezőkkel. Fény és árny. Sápadozó hold. A pihenő
helyeken éjjeli tűzrakások. Ismeretlen, vágy nélküli az éj
szaka. Vadállatok üvöltése és a bagoly huhogása. Érdek
telenségbe merült emberek. Nyomtalanul tűnnek el roko
naink és hozzátartozóink sírhalmai. Leomlanak a keríté
sek. Eltűnnek a mezsgyék. Moha borít el mindent, őse ink 
sírhantján új facsemeték nőnek. Erősödik a v íz sodrása. 
Jeltelenül keverednek össze a csontok. Koporsóvivők ár
nyékolják be a létezési. Kőhalmok keletkeznek. Apránként 
gyarapodnak. Aztán pedig a víztől iszámos, zsíros agyag
föld. Csatornák, (gy tűnnek el a nyomok, .vesznek el a 
nyomra vezető szálak. Vészterhes kiállások az éjszaká
ban. Vándorlásaink hosszúra nyúlnak és kimerítőek, mesz-
sze még a cél. Ki tudja, mikor és mi okból? Egyszer . V á n 
dorlásaink nem közösek, mindenki egymaga viszi végbe, 
önmagának. És önmagában. És megváltoztatnak a ne
vek. Pedig egyazon az istenünk. A z egekben. A mindenha
tó. Tovább , csak tovább. Keletkeznek és eltűnnek a temp
lomok. Feldúltatnak. Nemtörődömség. Feledés. Tudatlan
ság, öntudattalanság. Létezel is, meg nem is. Az ideigle
nes szállások örök túléléssé válnak. Gyógyíthatatlan és 
végeláthatatlan betegségek. Időszakos enyhülések. Busá 
san megfizetett kuruzslások. Továbbutaznak a rongyos 
poggyászok. Kényszerházasságok köttetnek. Múlt és je
len. A falakat átfestik a z új tulajdonosok. Elhagyott házak, 
beomlott tetők. Megkoronáztatnak a bizonyságtevö törté
nelmi falak. Pillanatnyi óvóhely. Lépések a süket éjszaká
ban. Idegen ágyak. Ja jszó . Csak néha egy -egy ember. S á 
padozó hold. Rövid pihenő. Soha se lesz vége. 

Fordította Rajsli Emese 



horvath Ottó 

(A SZENT CSALÁD) 
MENEKVÉSE EGYIPTOMBA 
( rész let ' a k i járó monológ ) 

Tiziano alapja: 

En voltam az első vonások keskeny ecsettel. 
Fehér egyszarvú A következő napon 
n teremtő keze elkent, 
megkíséreli kitörölni Földet, 
illatos lúvet teríteti fölém 

Az első vonások voltam, a színek 
íeluletei aniatva Ve le (Azzal) 
Izgató gondolatom volt s vele én 
valós, bizonytalansága, 
hogy megszabaduljon fajdalmától Szűnjön 
álmatlanul Hajáért, csípőjéért 
bolondulni, hogy telire a cinegéknek 
a fára 

01 akassza végül. 

Fordította Beszédes István 

zdravko krstanovic 

ISZAAK BÁBEL VAGYOK, A 
BESÚGÓ 
korán megvénültem, 
lám, így halok meg, fiatalon, 
zöldfülűn, jégbe fagyottan. 
mint valami csöppnyi 
szibériai diák. 
egyetlenegy e l b e s z é l é s t 
akartam csak megírni, 
s aztán írtam többet is, 
micsoda melléfogás, 
a lovakat és a lovas
hadsereget is úgy figyeltem, 
mint valami kívülálló, 
ha szemet hunytam volna, 
élhettem volna tovább, 
csupán az a kérdés, 
hogy hogyan? 
az emberek általában 
tévesen ítélkeznek, 
s rám is azt mondják, hogy 
ártatlan vagyok, 
de ártatlan lehet-e az, 
akit Iszaaknák hívnak? 
ártatlan csak a v í z 
én besúgó voltam, 
csupán a vádiratba 
csúszott be 
egy kis hiba: 
én nem Japán ügynöke voltam, 
h a n e m - a z Istené! 

PÁL APOSTOL 
(A. Rubljov Szent Pál ikonja nyomán) 

nem mozdítod a fejed ha szólítalak 
szemed se rebben, csak hallgatsz makacsul 
kezeddel nem intesz hogy hagyjam abba 
menjek tovább, merengve balra tekintesz 
s csak nézed nézed azt amit én talán 
nem is látok észre sem veszek 

milovan danojlić 

NEMLÉTEZŐ ORSZÁG 

miloš kordić 

PILLANAT 
Érezvén, hogy nem bírom tovább, megálltam, 
fogaim közt fűszállal, és a madárra gondoltam, 
amelytől egy örökkévalóság választ el. mert 
mi más is maradhatna, hóval a szárnyaimon. 
Tudom, mindent elveszílek, ha lemondok a 
repülésről (a színt, az eget s a gyerek-
ruhácskát is), amit meg kapok (a dermedt ég 
borát) meg nem ihatom; bár néhány erőteljesebb 
kopogással zörömbölhetnék az ablakon, 
s nyügöt-nyavalyát feledve talán még fölívelhetnék 
a magasba, de minek az a fényes nagy suhanás. 
Ha már egyszer megálltam, bölcsebb tán 
hallgatni, s túlélni mindent. 

Fordította Szűcs Imre 

Ez az ország egyetlenegy másikra sem hasonlít, 
Földjére úgy lépsz, mint az ordas állkapcsába. 
Az utcáin rég elhunyt elődök napoznak. 
S bár már minden elmúlt, kitartón várakoznak. 
A helység vezetője a Helyi Mészárszék főnöke. 
(Kiről sosem tudod, mit bárdol vagy kit csonfoz éppen.) 
- A határsáv minden látható szelete mögöttünk. 
S most a semmiben építünk légvárakat. 
Itt az ideje a hosszú és fájdalmas emlékezésnek. 
Addig, amíg a szavakés az emlékek ki nem fakulnak. 
A rudat határai folyton váltakoznak, eltolódnak 
Az irdatlan kétségbeesés meg ragyogni kezd. 
Konokul hallgat a múlt. A poros folyóiratokat 
Tűzbe vetették, s az ablakokat is bedeszkázták 
Kiálts egy nagyot, ha kíváncsi vagy a hangodra, 
Te, aki az elmart tér és idő foglya vagy. 



herta müller 

UTAZÁS FÉL LÁBON 

(Reisende auf einen Bein)' 

A zivatar előtt kimegyek az utcára sétálni, mondta Stefan. 
Begombolta kabátját. 
A nőknek szél van a bőrükön. Zivatar előtt feldúllak. 

Olyan mély a tekintelük, mintha tudnák, mi fog történi v e 
lük az elkövetkező években. Valamit kockáztatnak. 

A jelzőlámpa pirosat mulatott. Irene át akart menni. Ste
fan megszorította a csuklóját. Autók nem jöttek. 

Félünk az öregségtől, mondta Stefan. Nyakunk meg
hosszabbodik, kezeink kissé megfehérednek. 

A jelzőlámpa zöldet mulatóit. 
Stefan tett egy lépést: 
Leplei bizonytalanok, minlha lábait az égnek támasztot

ta volna. 
Stefan nagyon hangosan beszél i . V a g y a szél fútt mon

dataiba: 
Elővigyázatos vagyok a kulcscsomóval. Nem akarom 

megriasztani ökel. amikor hazamegyünk. 
Stefan körülnézett: 
Fölhajtom a paplant, és beszélek. Vég nélkül beszélek 

olyan dolgokról, amik nem tartoznak rám. 
Stefan ajka nedves vol l : 
Amikor az elsó esőcseppek lehullanak, idegen bőrön 

fekszem. Amikor az ágy melegít, a nők állelszőek. 
Stefan várt: 
Valami azonban nem is olyan kellemes. Amikor csóko

lom őket, a fejükben gyakran suhogást hallok. 
Irene magasan föllűrte ruhája ujját. Ránézett az órára. A 

mulatók helyett a számlapon a végtelen összefüggést látta. 
Rángatózó mozgás, amiben éppen megoszlanak a jelen 

lévő dolgok és a hiányzó személyek. 

A honvágy, amit Irene elvárt önmagától, amit más or 
szágokban, más emberektől ismert, nem jelentkezett. I re
ne gyakran gondolt arra a másik országra. De mégsem 
szorult el a torka. A gondolatai nem zavarodtak össze . Át 
tekinthetőek voltak. Már -már rendezettek. Irene előrevette 
őkel a homloküregébe. Visszaküldte ökel a tarkójába. Mini 
az irattartókat. 

Csak az álmok jöttek és mentek éjszakánként. Áttekint
hetetlenek voltak. 

Reggel az álmok megdermedlek. Mint képek a falon 
függtek Irene arca előtt. Irene előttük állt, nem bennük. 
Még egyszer hagyta óket lepörögni. 

Sokra nem vitték. Néhány arcvonást és mozdulatot indí
tottak meg, ennyi a z egész . 

Ebben sem voll Irene biztos, vajon az arc rezdülései és 
a kéz mozdulatai az álmok meséjéből vagy magukból az 
álmokból keltek életre. 

Irene a tükör elé állt. Megnézte az arcvonásai! és moz 
dulatait, mini ahogy egy bogarat szemlélnénk, amint az 
asztal repedésében mászik. 

Minek kelleti megfordulnia a fejében, amit honvágynak 
neveznek. A z emlékezés száraz maradt. Soha nem fa* 
kasztott könnyel. 

Irénének néha az a gyanúja támadt, hogy vastag ború, 
és sebe egészen behegedt. 

A honvágyát a táj és az állam, a halóságok és a barátok 
között fölosztva igazgatta. Fél életének leltára ez volt: 
csöndes iratok idegen polcokon. Irene elintézettnek tekin
tene. Csodálkozott és tudta, hogy csodálkozik. 

Ami kihúzta lába alól a talajt, az az ihleni voll . Kábán és 
duzzadtan, megérkezés elindulás nélkül, mindig oh volt, 
ahol ő is. Nem volt történelme, az itteninek. Nem volt múlt
ja. Eltol volt tolakodó és végleges. 

Irene okokat keresett. 
Az okok is tolakodók voltak, olyan kábák és duzzadlak, 

mini a következményeik. 
Mint a rohanás az utcákon, olyanok voltak az okok. Áru 

házak és hajléktalanok, háztartások, melyek a lejünkre nő
nek, és a jólét egy mocskos nejlonzacskóban. E z nézett az 
arcába, ahogy Irene álmait a tükörképén nézte. E z hajtottar 
a napokai egymás elé. És nem talált vélkesl . 

Hónapok tellek el, mióta Irene itl él i . A hónapok a nap
tárban rejtőzködtek. Nem volt semmi, ami bizonyíthatta 
volna ókel. Az évszakokat kivéve. 

Soha nem ért véget egy évszak, hogy a következő ne 
kezdődött volna el csöndes átalakulásában. 

A gyógyszertárak hőmérőinek higanyszálai az utcasar
kokon emelkedtek és csökkentek. 

A gesztenyefa a mellékutcában csupasz vol l , és fehér, 
és zöld, és sárga, és csupasz . 

És soha nem én véget egy nap, hogy egy másik ne jötl 
volna. E z Irénét néha elcsodálkoztatta. 

Irene a fürdőben gyakran gondolt arra, a testnek meg 
kellett változnia, de mégis minden más volt, ami körülvette. 
És az utcákon is ezt gondolta. É s az országokban is. 

Mások voltak a ruhák, a harisnyák és a cipők, amiket 
Irene viselt. Más a hajvágás. É s ugyanaz a lüktetés a hom
lokban. 

Igen, és időről idóre a bordák alatt a hangtalan, lüktető 
mozgás olyan vol l , mintha homok mozdult volna meg. A 
gyomorban az üresség, ami a szájba lölkúszotl. A falak
ban a repedések minlha szemek lutottak volna. Ezt nem 
látta Irene a tükörben. 

De a félelmet, hogy egy napon a test lezuhan anélkül, 
hogy a fejet előre figyelmeztetné, látni lehetett. 

Talán a honvágynak nincs semmi köze a fejhez, gondol 
ta Irene. önál ló és eltévelyedett a gondolatok rendjében. 
Talán az érzés, amikor tudjuk, hogyan múlik el. É s hogyan 
űzhető el. Amikor lúl könnyűek és túl nehezek vagyunk az 
ulcán. 

Amikor itt a honvágy, gondolta Irene, akkor hazudok. 

Irene észrevette, hogy nő a gyerekektől való félelme. 
E g y gyerek ritkán volt egyedül az utcán. 

Hármasával vagy ötösével futottak egymás mögött a 
gyerekek. Amikor maguk között voltak, fejletőre állították 
kerékpárjaikat. Ha ismeretlenekkel találkoztak, zörögtek a 
postaládákon, vagy száraz ágakkal ütötték a falai és az 
aszfallolt. 

A zajok fájlak. Irene szánalmai érzett a kerékpárak, a 
postaládák és a száraz ágak iránt. 

És valamit széttörve érzett Irene önmagában, amikor 
gyerekeket látott. 

Ahol gyerekekek vollak, ott a széles, nyitott utcák is 
visszhangoztak. A gyerekek hangja egyre erősödött, még 
akkor is, ha Irene távolodott. 

Irene elkerülte a gyerekeket. Az úttesten tilos helyeken 
kell át, hogy a gyerekekkel ne találkozzon. 

A gyerekek észrevették Irene reléimét. Mögötte kiáltoz
tak. Leggyakrabban Irene nem értette, mit kiabálnak. De a 
hanglejtésük egyre erósebb vol l . Ez t megértette. 

E g y vasárnap délben az utca üres vol l , mint egy temp
lom. E g y kapu előtt gyerekek játszottak. Irene nem ludla 
elkerülni őkel, és úgy érezte, tiltott (erűiéire lép. A gyere 
kek mint néma bábok játszottak. 

Irene gyorsan ment. Érezte, az arca égni kezd. 
Ribanc, mondta a fiú. Kél lány az arca elé emellé babáit, 

és nevetett. 
Irene megállt. A babák szoknyája alatt selyembugyit pil

lantott meg, 
Inkább legyek ribanc, mint fasiszta, mondta Irene, és 

megijedt. A fiú nem voll tizenkettőnél több. örült . Megis 
mételte a szót. 

E g y este megkérdezte Stelan: 
Mién nem boldogulsz a gyerekekkel? 
Irene gondolkodás nélkül mondta: 
Furcsák szamomra, mert még nőnek. 
Csak ez után a mondai után kérdezte Irene önmagától, 



honnan tudja Slelan, hogy ő nem boldogul a gyerekekkel. 
Csak ez ulán a mondat után jött rá Irene, milyen szívesen 
eltitkolta volna. 

Stefan hang nélkül nevetelt. Vigyorgott. 
Már régen meg szerettem volna kérdezni. É n így gon 

doltam. 
Stelan szemgolyójából piros ér vezetett orrtöve leié. 
Félek, mikor játszanak, mondta Irene. 
A kocsmai lény homályos volt. A füst összegyűlt a lám-

paemyók alatl. 
Mindenki úgy tesz, mintha szeretné a gyerekeket, 

mondla Irene. 
Stéfan szájához emellé a poharat: 

Vollál le is gyerek. De ha rád tekintetének, már nem is 
annyira biztos. 

Irene kinézett az ablakon. A z utcáról zaj tört be, csörgés, 
karcolás, zsibongás. Vol lam gyerek, mondta Irene. S e 
nem szép, se nem jó. Szerettek. Csak játszanom és nő
nöm kellett. Megváltoznom nem. 

Azt hiszem, esik, mondla Slefan. 
Vagy valaki homokot szór , mondta Irene, késő van. Én 

is, mint mindenki, a boldogság óhajában szülellem. E z az , 
amit nem tudtam bevallani. Szerettek és ütöttek. 

H I D E G O R S Z Á G , H I D E G S Z Í V E K , H Í V J M Á R F Ö L , 
J E N S . É s egy telefonszám. 

Graflití voll a piactér falán, magasan a Iák fölött. Az írás 
szélfolyt. Betúk ujjal írva 

Járókelők mentek át a téren, érezték, anélkül hogy fejü
ket fölemelték volna, a (öliral leheletét. Néhány lépés ere 
jéig kezüket jártukban zsebbe dugták. Dideregtek egy ki
csit, anélkül hogy tudták volna, miért. 

Irene elképzelte a Jens nevű lérfii. Fiatalabb mint ó, 
olyan idős, mint Franz. És mini ő maga, gyerekként a má
sik országban. É s itt a városokban divatba jött Jens neve, 
minlha a másik országban Franznak hívták volna. 

Irene elhagyta a piacierei. Kirakalbaba-fériiak kísérték, 
elegánsan és szőkén, és mesterkélten nevettek. 

Irene térdében súlyok nehezedtek. É s homlokában kí
vánság, ami már-már befogta a városi . 

H I D E G ós O R S Z Á G és S Z Í V E K . A telefonszámot Irene 
elfelejtette. És J E N S . 

Visszafordulni, gondolta Irene, visszafordulni és fölhívni. 
Röviden csöngött. Majd egy gyerekhang szólt. 
J E N S , mondla Irene. 
Mama, kiáltotta a gyerek, a tegnapi nő. 
Kattant. Üresen zúgott. 
Ulazók, gondolta Irene, utazók, izgatott pillantást vetve 

az alvó városra. Vágyakra, amelyek már nem érvényesek. 
A lakosok mögött. Féllábon utazók, léi lábon elveszettek. 

Az ulazók túl későn jönnek, gondolta Irene. 
Irene átment az utcán. Ef akarta hagyni a várost. Rögtön 

elhagyni a várost. 
A z utcákat nem látni, gondolta Irene. Csak az autókat, 

amik régieknek tűnnek a zöldben. É s kicsiknek, mert az 
egei nézzük, mintha örökké az erdőkbe utaznánk. 

Amikor a vonal megállt, a táj fölött suhogás lebegett. 
Fölnagyította a csöndet, mintha a hegyek belülről üresek 
leltek volna. És az, amit látni lehelet!, a fold vékony héja. 
É s növények, gyökértelenül a fűbe bedugva. 

Valótlannak lúntek a helyek, ahol a cégtáblák álltak. Ott, 
ahol az utcák mint utcák nyomai vállak ketté, távoli v idé
kekhez vezettek. Beolvasztott falvakból a városkák, ame
lyekben a legfiatalabbak és a legöregebbek otthon érezlek 
magukat. Kávéházak cukormázas piskóta-házaspárokkal 
a söntéseken, muskátlik között, ós tortaszeletek, nagy d a 
rab tejszínnel. É s hófehér, redözöft függönyök. 

É s néha a kanál szélén egy légy, legyengüllen zümmög
ve, a cukrász markából szabadultan, mielőtt megszáradt 
volna. 

Az új gyalogos övezetek és kutak öntöttvas-asszonyok
kal, soványan és kemény élekkel. Sokan, akik a takarék
pénztárhoz az ajtón ál mentek. Senki sem nézel l rájuk. 

É s azok, akik megszabadultak a gyerekkortól és arcu
kon a pattanásoktól, rilkán mentek egyedül az utcákon. 
Csoportokban ácsorogzak a fák és a terek között. Cs ípő 
jükhöz támasztották a kerékpárokat. Az órára, miközben 
beszéltek, gyakran rápillantottak. 

Nem sietlek. Csak várták, hogy megérkezzen az este. 

Akkor kiütött arcukon a láz. 
Túl hangosan kattoglak a játékautomaták. Táncoló, ivó 

párok kapaszkodlak egymásba, Még gyermekkezük volt. 
És szemükben hol sölélen, hol vi lágosan égett a vágy a 
nagyváros ulán. 

É s a fogadósok, gondolta Irene, amikor a vonat újra elin
dult, a fogadósok a szülők, a nagyszülők, a dédszülők 
lényképei között. A fogadós a családfán, aki egyre halová-
nyabbá válik, a söntés mogöll állt, és a Hintát tisztította. 

Őrültség, mondla Slefan, hogy én azokkal a nőkkel, 
akikhez korábban semmi közöm nem volt, tudok a legin
kább szeretkezni. Meri számomra annyira idegenek, izzik 
a bőröm. Semmi sem annyira szívhez szóló, mini egy ide
gen nő hangja. Olyan álmosító, olyan tisztán csengő. 

Aztán felöltözöm. A nők valameddig fekve maradnak. 
Nem takarják be magukat. Testük egy kissé csillog. Félek, 
hogy a forróság, ami halántékomon dobol, agyonüt. E z a 
reszketés kezdete, mert minden végei ér, mikor a ruhám 
után nyúlok. 

Nem találom a gomblyukakat, mintha megőszülnék, 
egyik gomblyuklól a másikig. De először a tekintetem hűl 
ki. Mondd, miért keresik a nők, amikor öltözni kezdenek, 
először a harisnyanadrágot, és csak azután a bugyiukal, 
kérdezte Stefan. 

H a fésülködnének, mások lennének. Fogásaik megdup
lázódnak. Elűznek. 

Aztán a búcsúk szertelensége, mondta Stefan. Tudjuk, 
soha többé nem találkozunk. H a mégis megtörténne, az 
ember igyekszik kikerülni. Legföljebb egy mosoly, kíván
ság és töltetei nélkül. E g y gyors mosoly, emlék nélkül. 
Ezért szorítjuk egymáshoz még egyszer az arcunkat. Az 
arcát csókoljuk, az ajkát már nem, mert arra gondolunk, 
azt már nem bírnánk ki. Túl késő, egyébként nem lenne 
búcsú. 

Amikor újra egyedül vagyok, mondla Stefan, nem hallok 
zajokat, habár tudom, minden megérinti az aszfaltot. E lál 
mosodnék, ha nem lennék újra izgatott. 

Gyomromban az a lüktetés, mondta Slelan. Amikor uta
zom, mindig izgatott vagyok. Mindaz, amit látok, a bőrömig 
ér. 

Azok az emberek is, akik csoportosan utaznak, mindig 
izgatottak. Tisztviselők és titkárnők, mintha átváltoznának. 
Ismered ez l az eufóriát, amikor csak esznek és nevelnek, 
mert annyira izgatottak. Falfúvódnak, csuklanak, és kivetik 
hálóikat. Izgalmuk mindig mások irányába, a csoporton kí
vülre terelődik. 

Ha a lefekvésig semmi nem adódik, mondta Sle lan. ak
kor a hotelokban fölkeresik a szomszédos szobái . O s o n 
nak a lolyosókon az éjszakában. Ismered ezt az osonást, 
az elöl világító fényi, a félig behúzol ! függönyöket, a vasút
állomások világosságál a közelben, Es mindegy, merre 
visznek lépteid, mindenütt a pályaudvarok kerek, megvilá
gítón órái, mint holdak. Ezek világítanak át a függönyön. 
Nem hallani saját lépteidei sem a szőnyegpadlón, csak a 
lift kattogását, messze alattad, és az éjszakai portás halk 
telefonbeszélgetését a recepción. És mindaz, amil teszel, 
minlha betörés lenne. 

Nem tilos, mondta Irene, ez csak a lelkiismeret-furdalás. 
Stefan rázta a fejéi. 
Minden a számításokban rejlik, mondta Irene, ez l előre 

látták, ez meg van írva a számokban, még ha nem is úgy 
csinálják. A személyiség elvárja. E z l és még sokkal többet. 
A gyakoriság megtiltja, mondla Slefan, minden másnak a 
tapintatossága: a fölébredésé és az alvásé, az éhség 
tapintatossága és a szomjúság tapintatossága. Minden 
mintha az összehasonlításban nyugodna. 

Én csak a harisnyanadrágok és a bugyik mosását isme
rem a szállodákban, mondta Irene. Víz a kézen. Kint sötét 
v a n , minlha soha nem is láttam volna a várost. A hab any-
nyira szürkévé válik, hogy még egyszer látom az utcákat. 
Nem akarok többé odanézni. A tükörbe nézek, és nem 
számolok az arcommal. Aztán ott áll a (ogkele mellett. A 
lefolyó zubog. Később a harisnyanadrágok csöpögése. A 
vállfa a szekrényajtóra van akasztva. A víz megáll egy kis 
időre a szőnyeg és a szekrény szólén. Majd a bugyi szára 
dása éjjel, amikor elhatározom magam, minden ellenében, 
ami a fejemben megfordul, hogy aludni lógok. Aztán jön a 
félálom, amelyen ál meghallom a zajokat. Néha pattog a 
szekrény vagy a szék. A levegőben a poros takaró szaga. 



Gyakran fölkaflintom a lámpái, és megkérdezem magam-
lói, miérl magányosak annyira a vállfákon a harisnyanad
rágok. 

Amikor megérkezem a városba, mondla Stefan, mind
járt rád gondolok. Nem tervezem el elóre. És mégis bejön , 
röglön, akármeddig is odavoltam. Legszívesebben leien
ném a bőröndöméi, és fölhívnálak. Az lán bambán csak á l 
lok a nagy csarnokokban, és semmi nem jut a2 eszembe. 
Hallgatnom kellene. Állnom és hallgatnom. 

Veled más lenne, mondta Stelan. Nem tudom elképzel
ni, milyen lenne veled. T é g e d ismertek. 

Kíváncsiság, mondta Irene. Kíváncsiság van bennem is. 
És még valami, ami nem űz, ami visszatart. 

Irene megszokla Stefan sápadt arcál. Vagy talán nem is 
voll sápadt. Sölélek csak az árnyékok voltak. Az órlődés 
orcája alatt azonban nem voll árnyék. 

Irénének az volt a benyomása, hogy ezek az őrlődő p o -
lacsoniok Stefannak valamit a fülébe súgtak, amikor hall
gatott. 

Különös, mondta Irene, amikor a nőkről beszélsz , sok 
nőhöz hasonlatossá válok. Nem ismerem őket. Amíg me
sélsz, olyan leszek, mint ók. Elhasznált szerelem üldöz. 
Nem leszek egyedül, ez az, ami óva int löled. 

Slefan keresztülnézett a poharán. A sör habja eltakarta 
szembogarát. 

Egyszer egy éjszaka, azt hiszem, március volt, mondta 
Irene, fölhívtál. E g y kis szállodában voltál. Kinéztél az ab
lakon, és a postaládákról meg egy kerékpárról beszéltél. 
É s a fényekről, ahogy megoszlottak, és azok színeiről. A 
színekről mint eltávolodásokról beszéltél. Aztán, minden 
átmenet nélkül azt mondtad, én vagyok az egyellen nö, 
akii még soha nem csaltál meg. 

Emlékszem rá, mondla Slefan, hozzád akartam menni 
E g y óra hosszat tartott, vagy egy pillanatig. Már nem tu
dom. Akkor sem tudtam. Nem olyan vol l . mint amikor itt 
vagy, a városban. Véletlen voll , mondta Irene. Hogy fölhív
tál, tovább nem érdekelt. Csak az , hogy szomorú voltál. 

T ö b b volt, mini véletlen, mondta Sle lan, különben soha 
nem történi volna meg. 

Most már egy ideje itt van, mondta az ügyintéző. 
A szó : ideje, mini egy árnyék az álla alatt, még ott volt az 

arcán. 
Honvágya van. 
Irene látta, a férfi szeme úgy mozog, mintha nem lett 

volna helye a szemhéj alail: 
Nem. 
Soha nem gondol vissza. 
Nagyon gyakran. 
És akkor. 
Ö n honvágyai mondott. 
Irene egy pontot keresett a szoknyáján, amibe tekintete 

megkapaszkodhatott. 
Maga olyan érzékeny, mondta az ügyintéző, olyan é rzé 

keny. Azt gondolhatnánk, hogy a mi országunknak minde
nért kárpótolnia kell, amit a maguk országa összetört. 

Irene lekiniete megállapodott egy gombon. 
Mindenkinek megvan a maga számítása, mondta az 

ügyintéző. 
A maga élete, mondla Irene. 
É n csak kisiklott életeket ismerek. 
A z ügyinléző kinyitotta a száját. Semmit nem mondott. 

Nye lve megállt a szájában, mintha nem lett volna elég h e 
lye. Mintha még valami lett volna a nyelve alatt. Valami 
más, mint nyelv. Mintha egy ujj lett volna a nyelve alatt. 
E g y száraz ujj a szájában. 

Alig múlt dél, de kinn már régóta sötét van . 
Valami erőszakot hordozott magában a hirtelen besöté

tedés. A város közepén, az arcok közepén alkony nélkül 
szakadt vége a napnak. 

O lyan voll , mintha a sötétség elszakítaná egymástól az 
emberekel. A magányos emberek úgy mentek, mini s z é l -
válaszlott párok. A járókelők mintha egymást keresték vo l 
na. É s a jelzőlámpák fénye úgy villogott, miniha el akarna 
folyni. Mintha annak, aki a kezét odatartja, a tenyerébe 
akarna csorogni. É s megtöltené a poharakat, ha üresen 
alája tennénk. A nagy, átlátszó edényeket is. É s a teli edé 
nyekben a fényt a város egyik részéből a másikba vihet
nénk, gondolta Irene. 

Amikor Irene azokat, akik egymást keresték, megszok
la, löbbé nem keresték egymásl . Már rég beletörődlek ab
ba, hogy nem találkoznak egymással a házak közölt, és 
többé nem ismerik meg egymásl . 

Kora este már olyan régóta ültek az emberek a sötét
ben, mintha az éjszaka közepén ültek volna. Átéjszaká-
zottan ültek már kora este a kocsmákban az emberek. A 
lámpák lénye a szemek nedvességére esett. A vörös fol
tok a szemek sarkában úgy világítottak, mint esti égbolt 
azok fölött a napok fölött, amikor később lesz sölét. Most 
már délulán besötétedett, mintha a sötétségnek valamit je 
lentenie kellene, mondta Irene. 

Az asztalon a gyertya szórta fényéi. Stelan a körmeit 
nézte. 

Olyan, mint zivatar előtt a szemek foltja, mondla Irene, a 
liedé is. Voltál már izgalott ma. 

Stefan belenézett a poharába: 
Itt nem ismerheted ki magad. El kell utaznom. Olyan le

hetetlen vagyok, hogy fölöslegesnek tűnik magamra g o n 
dolnom. 

Mit jelentenek akkor a vörös foltok. 
Semmit. 
Stelan fölemelte a poharat. Ivott. 
Semmit. E z minden közül a legrosszabb, mondta Irene. 
E g y csöpp sörcsepp hullott az aszlalra. 
Mintha félnék, mondla Irene. 
Lálni is rajtad. 
Stefan rátette ruhája ujját a csöppre. 
É n nem félek. Csak úgy tűnik, mintha félnék. A tárgyak 

olyan fontosak lesznek, hogy félni kezdek. Mintha magam
tól félnék. 

Én azt gondolom, le magadnak vagy furcsa, s ezt látni is 
rajiad. A nyakad lehér. 

Stefan nevelett. Ajka nedves volt. és ferde. 
Érezlek. Az asztalra hajolsz, és én érezlek, mintha az 

asztal én volnék. 
Irene Slefan vállára hajtotta fejét. E g y rándulást érzett a 

nyakán. Olyan váratlanul ejtette Irene Stelan vállára a fe
jét, miniha a sebességtől ívet írt volna le. 

Majd így szólt: 
Most rád hajolok, és érezlek, mintha te volnál az asztal. 
Stefan magasra emelte az állát: 
Ki hiszi el ezt neked. N é z z a nyakadra. 
E g y e gyakrabban, mondla Irene. Félbeszakította a 

mondatot, a söntésre pillantott. Aztán, miniha egy másik 
mondat lenne, folytatta: 

Egyre gyakrabban érzem úgy magam, mint azután. Itt 
ülök az emberekkel, mintha már rég elmenlek vo lna. -

T e is. 
Stefan megcsókolta Irene nyakal: 
És te. 
Stefan pohara üres volt. A habnyomok rászáradtak a 

pohár szélére. Stefan lölemelte a poharat, és ferdén lartol-
ta. A citromszelet megmozdult. 

Stefan megcsókolta Irene ujjainak hegyéi , és fölnézett a 
mennyezetre. Szemgolyói úgy mozoglak, mintha egy kö
röző, világító tárgy után néznének. 

E g y madár macskaszeme menekülés közben, gondolta 
Irene. 

E g y férfi, szűk, fekete bőmadrágban üft a bárpultnál. 
Igaz, igaz, odavannak, mondla Slelan. 
Irene látta a férfi cipőjének talpát. 
Képzeld el, mindannyian elmenlek, mondla Irene. E g y 

férfi egyedül ül egy üres kocsmában. 
Stelan rápillantott. Irene úgy érezle, a vörösség szemé

ből az ó szemébe költözik. 
Vagy egy nó, mondta Stefan. 
Igen. Egy lérfi, vagy egy nó ül egyedül egy üres kocs

mában, és csókol színlel, 
Hol . 
E g y széken, mondla Irene. E z e n . 
Irene Stelan székére mutatott. 

Fordította Bata János 

• HEHTA MÜLLER 1933-ban Nuzkydorfban. a romániai Temesmegyében 
születeti. 1987-ben te (epeded át az NSZK-ba Nyugat-Berlinben él függet
len íróként. Megjelent művei: ..Niederungen" (Mélypontok): ,,Der Mensch 
ISI ein grasser Fasan auf der Weli" (Az ember a világ nagy lácánja). ,,8ar-
lússiger Február" (Mezítlábas február). 



POSZTUMUSZ REHABILITÁCIÓ 

XX. századi lengyel költők versei 
tadeusz rózewicz 

Posztumusz rehabilitáció 
Emékeznek a halottak 
közönyünkre 
Emlékeznek a halottak 
hallgatásunkra 
Emlékeznek a halottak 
szavainkra 

Látják szájunkat a halottak 
tültöl-fülig v igyorban 
Látják a halottak 
súrlódó leslünket 
hallják a hatoltak 
a nyelvcuppogást 

Elolvassák könyveinket a halottá); 
hallgatják szónoklatainkat 
a rég elhangzottakat 
tanulmányozzák a beszámolókai 
részt vesznek a vitákban 
melyeket lezártunk már 
látják kezünketa halottak 
ütemesen összeverődni 

Látják a stadionokat a halottak 
látják a szavalókórusokal 

mind bűnösök az élők 

bűnösök a gyerekek 
akik virágcsokrot nyújtottak át 
bűnösök a kedveskék 
bűnösök 

bűnös aki elszökött 
és aki maradi 
aki azt mondta igen 
és aki azt mondta nem 
aki nem mondott semmit 

megszámolják az élőket a halottak 
nem rehabilitálnak minkéi 

rafal wojaczek 

Jövök és kérdezem 
Jövök és kérdezem, hol az akasztóiam? 
Kinek kertjében nő. miféle erdőben? 
Asszonyi árnyéka milyen mezsgyén hízik? 
Melyik kofa kínálja ünnepi fenyőmet? 

Miféle szobában, milyen asztal fölött 
Lóg nyakamra várva az a kedves hurok 9 

Hányadik lépcsőház, ahol rábukkanok? 
Ahol fejem belehajtom, hányadik emelet? 

Ahol kifeszíti lestem a zsinegei? 
Miféle kocsmában, zajban, némaságban? 
Micsoda padláson, fényben vagy homályban? 
És melyik évszakban, forróságban. lágyban? 



staruslaw wyspiaríski 

Die Sonne nem úgy süt... 
Die Sonne nem úgy .sül. mini a nap. 
noha azonmód fonó, tikkatag. 
Heuschrecke sem úgy pirreg. mint a sáskák, 
kik tarlóinkon egymást hajkurásszák. 

Diese ganze napsütötte wonne, 
e porzsoltén álló, néma fák, 
samml wiesen, weiden und sonne 
mily unalmas és megutált, 

Píarrkirchben harang ha kong, 
az is más nyelv ütemére - -
ó Napunk, Napunk, ó Napunk1 

Ki Krakkóra sütsz, és zöld fenyérre'! 

tadeusz rózewicz 

Jókívánságok 
Az öreg óvatosan körülnézel! 
villámgyorsan és esetlenül 
fölkapta a csikket 
melyet egy fiatalember 
taposol" el a járdán 
az imént 

Hulljon rád öreg 
32 egyiptomi cigaretták és illatos 

szivarok zápora 

Kívánom neked hogy a világ 
mely hajnalonta éles 
késével csontig 
lehúsol 

hogy ez a világ 
éretted váljék 
meleg papuccsá 

A semmi Prospero köpenyében 
Kalibán a rabszolga 
ki eltanulta az emberi szól 
var 

pofa] 2 ganéban 
lábai mennyben 
szagolgatja az embert 

semmi jön 
semmi Prospero 
varázsköpenyében 
semmi az utcákból szájakból 
.szószékekről tornyokból 
semmi a hangszórókból 
semmihez beszél 
semmiről 

semmi nemz semmil 
semmi nevelget semmit 
semmi vár semmil 
semmi fenyeget 
semmi elítél 
semmi megkegyelmez 

adam zagajewski 

Ez a világ kezdett terhére lenni 
Amikor hasában megmozdult a gyerek 
ez a képtelen világ kezdőit lerhére lenni 
Háborúk magömlése Az.';ia háromszögein 
elöntötte a félelem 
s mint vér és bor kavargott benne 
Nem értette mit jelentenek a plakátok 
e szennyes kötések a házfalakon 
undorodott a lünlelö stadionok szeméremréseilöl 
s az európai politikusok nyirkos paroláitól 
Mikor vasárnap délelőtt katonákkal találkozott 
megtorpant és kiköpött émelyegve 
a marsallbotra a tarisznyában a lapos csupasz 
kivájt ágyékok háromszegletű pajzsaira 

Halottak napja 
November elseje az a nap 
mikor minden rendes poéta 
legalább egy verset ír 
Ünneplő ruhában mind 
fölemelkednek helyükről 
a városból befut a legfrissebb virágtranszport 
A porosz zóna halottai; 
keresztoltés 
tanácstalan széttárják karjukat 
Az osztrák zóna halottai 
szélnyílt mundérban fekszenek 
szájukban újságlapok 
Az orosz zóna halottai 
sekély földben úszkálnak varsói módra 
hasmánt a fövenyen 

Fordította Csordás G)lx>i 



zbigniew heiberl 

Cogitó úr elidegenedései 
Cogiló úr karjai közt tartja 
Teje meleg amforáját 
teste többi része el van rejtve 
csak a tapintás látja 
nézi az alvó fejet 
idegen az de tele gyöngédséggel 

még egyszer 
meglepve konstatálja 
hogy van valaki rajta kívül 
aki áthatolhatatlan 
mint a kö 

s akinek határai 
egy percre ugyan de 
mégis kinyílnak 
aztán a tenger kiveti 
a part szikláira 

akinek saját vére van 
idegen álma 
és saját bőrével van felvértezve 

Cogiló úr gyöngéden 
odébbteszi 
az alvó fejet 
vigyáz hogy ne hagyjon 
az arcon 
ujjnyomokat 

s elindul 
egymagában 
lepedő mesze várja 

adam zagajewskí 

A lexikonban megint nem akadt 
hely... 
A lexikonban megm; nem akadt hely 
Oszip Mandelslamnak újra 
hajléktalan még mindig nagyon > ehéz lakást kapni 
bejelentkezni Moszkvában majd:, "-/nem 
lehetetlen hívogatja ői a Kaukázus: _-ng 
Ázsia alacsony erdeje azok a napok még nem jö;tek el 
valaki más szed kavicsol a fekete-tengeri parton 
s még mindig tart az egyenlőtlen nyomozás bár 
az egyenruha szabása új s mindig egy újabb kerek fejű 
szabó lubickol a hajlongások mélyvizében 
Becsukod a könyvel sortűz dörög és fehér 
papír -por csiklandja orrod este latin este van 
hull a hó ma már senki sem keres fel 
ideje aludni menni de ha vékony ajtódon ő kopogtat 
ereszd be 

slanislaw baranczak 

Meghatározott kor 
Meghatározott korban élünk (krákogás) és ennek 
kell. nemde, egészen világosan tudatában 
lennünk. Meghatározott (a vizeskancsó 
bugyogása), nemde, korban 
élünk, szüntelen erőfeszítések 
korában amelyek, 
a növekvő és élesedő és így tovább 
korában (hörpölés), nemde. Konfliktusokéban. 
Meghatározott k (a lelett pohár 
koccanása) orban élünk s én itt még aláhúznám. 
nemde, hogy a perspektívák ennek az alapján 
lesznek felvázolva és ki lesznek húzva 
a mondatok amelyek nem húzzák alá eléggé 
és át lesznek húzva, nemde, a számítások 
(köhögés) amelyek. Kérdések? Úgy látom, nincsenek. 
Mivel úgy látom, látom hogy nekem kell 
befejezésül kifejeznem a nézetet, hogy 
meghatározott korban élünk, ez az 
igazság, nem igaz? 
és ezen kívül más igazság nincsen. 

leszek szaruga 

Között 
St. Baranczaknak 

A szóhoz való jog és a törvény 
szava között 
kikelnek a versek 
a remény fehér hollói 

A törvény ereje és az erő 
törvénye közt 
szüleinek a fájdalom strófái 
kinő az igazság fanyar bokra 

Az erő szava és a szó 
ereje közt 
nő az erőtlenek suttogása 
az önkény által behálózottaké 

Fordította Gömöri György 
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andrzej szczypiorski 

A KEZDET 

( r e g é n y r é s z l e t ) 

III 

A cella szúk kalitka volt. Benne egy kisszék. Három ol
dalról íal. Csak a folyosó (elöl volt rács, a mennyezettől a 
kő aljzatig. A mennyezet alatt erős villanykörte világítóit 
bura nélkül. 

Irma Seidenmanowa leült, ahogy parancsolták neki, a 
kisszékre. Az ór elfordította a kulcsot a rács zárjában és 
súlyos léptekkel távozott. 

Nem volt itt egyedül. Hallotta más emberek lélegzetét, 
óket is a folyosó mentén elhelyezeti kalitkákba zárták. De 
csak a lélegzetvételüket hallotta. 

Irma Seidenmanowa lehajtotta a fejét, tenyerébe fogla, 
könyökével a térdére támaszkodott, előregörnyedt, a kon
centrált figyelem és csend állapotában mozdulatlanná vált. 
Volt benne valami kíváncsiság, tökéletesen ál akart élni 
minden elmúló pillanatot, a csendet és a figyelem-össz
pontosítást, saját lélegzetét, szívdobbanásait. 

így hát megtörtént Irma Seidenmanowával az. amire 
vád. Az elmúlt két évben majd minden nap lel volt készül
ve a poniosan ilyen befejezésre. Hallott a városban le
gendákat a szúk kalitkák folyosójáról. Elképzelte a folyo
sót. Kissé másnak találta, kisebbnek, valamivel tán ottho
nosabbnak, nem olyan ijesztő, mint a történetekben, ame
lyeket összeszorult szívvel hallgatott. Most itt volt ezen a 
folyosón. Már nem kellett attól félnie, hogy ide kerül. Fal, 

rács, égő, elfojtott lélegzetek a közelben, és az ó lélegzete 
is. furcsa, kimért és csendes. Szervezete megszokta a fo
lyosót, alkalmazkodott hozzá, E z volt mosl Irma Seiden-
man egész világa. Ebben kelleti élnie. 

Hirtelen arra gondolt, hogy az élet csak az, ami elmúlt. 
Nincs más élei az emlékezeten kívül. A jövő nem létezik, 
nemcsak itt, a rács mögötl, hanem sehol, az utcákon, az 
erdőben, a tengeren, a szeretett férfi karjaiban sem. Az 
élet az. ami beleljesedett, amire emlékszünk, megtörtént 
és elmúlt, hogy megmaradjon, mini emlék. A jövő nem le
hel élei, gondolta Irma Seidenman, mert én nem vagyok a 
jövőben, nem érzek olt éhséget, szomjúságot, se hidegei, 
se melegei. Az , ami valahol és valamikor történik, még raj
iam kívül van, a fal és a rács mögötl elrejtve, kívül az én 
teremen és értelmemen, még a távoli csillagokban van, a 
kozmikus elrendellelésben. A z én életem itt van, mert én 
itt vagyok, a lestem és mindeneklelelt az emlékezetem. 
Csak az, ami már meglőném, az az én életem - és semmi 
más! Vagyis az életre gondolni annyi, mint az emlékezel-
ben őrzött múltra gondolni, és minden pillanat mull, ez a 
bezárt rács is múlt, ez a lehajlott fej, megtámasztva a kar
jával, ez a mull. Ezt éltem át, Uram, Istenem! Nem éltem át 
semmi többet azon felül, amire emlékezem. Nem létezik 
semmi az emlékezeten kívül. 

Eszébe jutott a férje, Ignacy Seidenman, magas, sovány 
férfi, akit nagyon szeretelt, bár sohasem leheletl gyerekük. 
A házasságuk kezdetén szívből sajnálták, de aztán hamar 
megbékéllek, egymásban találták meg a boldogságot 
Ignacy Seidenman doktor rákban halt meg 1938-ban. Ami
kor meghall, Irma Seidenman azt hitte, nem tud tovább él 
ni, kétségbeesése elviselhelellennok tetszett. De egy idő 
után annyira lefoglalta férje ludományos hagyatéka, rönt-
genológiai munkái rendszerezése, hogy a veszteség fe
lelt érzett fájdalom kevésbé voll kínzó. Aztán, elég hirtelen 
és némi megdöbbenéssel észrevételezte, hogy a röntge-
nológia jobban leköti, mini az, ha gondolatai jelen nem lé-



vő lérje körül járnak. Eleinle csak kötelességének érezte, 
hogy rendet rajkon a doktor kaotikus tudományos munkás
ságában, erkölcsi kötelességének tartotta, úgy érezte, 
ennyivel tartozik az emlékének. Egy bizonyos idó után 
azonban jelentós hiányosságokat talált a lei jegyzésekben, 
felvételekben, a kóros állapotok leírásában, a következte
tésekben - és szinte szégyenkezett , amiért a 'érje, ilyen 
dolgos és okos ember, nem tudott úrrá lenni bizonyos zűr 
zavaros lazaságon. Ezt nem ludta abbahagyni, Ignacy 
Seidenman hagyatékát nem lehette ki a rosszmájú kritiku
sok támadásainak. Párizsba utazott, Lebromell prof e s z -
szőrhöz, nála kereseti segítséget. Nem maradt elég ideje, 
hogy rendszerezni tudja a mappák és borítékok ezrei l , mi
re kitört a háború. Abban az időszakban Ignacy Se iden -
man kisebb helyei foglalt el az éleiében, mini az archívu
ma. Pontosan ez az archívum okozta, hogy még csak nem 
is gondolt arra. hogy átköltözzék a gettóba. Vi lágosszőke 
és kék szemű volt, orra egyenes és lormás, ajkai finom 
ivében voll valami ironikus. Nagyon szép nó volt, harminc-
hal éves és igen komoly tökével rendelkezel! ékszerben 
és aranydollárokban. Seidenman doktor archívumát J ó z e -
fówban, a barátainál, Iából épüli lágas villában helyezte 
el, ó maga pedig, miután háromszor vállozlalotl lakást és 
igazolványokat, hogy összekuszálja múllját, végül Maria 
Magdaléna Goslomska néven, katonatiszt özvegyeként 
leiepedett le Mokotówban, egy szép garzonlakásban. Nem 
kelleti löródnie az élet fenntartásához szükséges eszkö
zökkel, egyébként sem voltak nagy igényei, beérte a ma
gányos nó egzisztenciájával, aki az őrület világában to
vábbra is az elhall doktor életmüve kiegészítésén munkál
kodik. Elég rendszeresen utazott Jozefówba, jegyzeteket 
készített lérje kéziratai margójára, tartolta a kapcsolatot a 
varsói orvosokkal, megbízható emberekkel, akik még ilyen 
kegyetlen időkben is szakítottak idol a beszélgelésre e 
szép és okos nóvel, akit annyira lekötöttek a röntgensuga
rak problémái és a rönlgenológia rejtelmei, hogy úgy tet
szett, észre sem veszi a poklot, amelyben akkoriban mind
annyian éllek. 

Észrevette a poklot. Azt mondta, hogy az ember még a 
pokolban se lenen le az útjáról, ameddig csak lehel. Időn
ként szemrehányást tett magának, hogy némi közönnyel 
Fogadja a híreket a fal túlsó oldaláról. De nem voltak a get 
tóban sajál halottai. Már sehol sem voltak neki, mert a te-
melót, ahol Ignacy Seidenman doktor nyugodott, a föld 
színével (ették egyenlővé, a kőtáblákat széllopkodták vagy 
útburkolatként használták fel. Seidenman doktor lesle 
nem létezett, de Irma Seidenman meg volt győződve róla, 
hogy ó maga valahol, talán az Úrislen közelében tartózko
dik, esetleg szellemi energia a vi lágegyetemben, vagy egy 
részecske a levegőben, amil belélegzett, a v izben, amely
ből ivott. Ezenkívül Ignacy Seidenman doktor emlékként 
megmaradl az ó éleiében. Gyakran látta, esténként be 
szélgetett vele, álmában meglátogatta, nem mint szerető, 
nem mini férj, és nem érezte a karjait, sem a csókjait, csak 
koncentrált, hallgatag jelenlétéi, s tán némi önlejüséget, 
mert Seidenman doktornak jogában állt kissé neheztelni rá 
krilicizmusa miatt, mivel kötelességének érezte, hogy javí
tásokat eszközöljön a kézirataiban. Almában néha vitatko
zott is a férjével, de valahogy mindig tudatában voll annak, 
hogy önmagával vitatkozik, mert a lérje nem él és nem le
hel vele vitatkozni. 

Együtt vollak hál ezekben az években, ó nagyon reáli
san, számlalan apró-cseprő gonddal és nyomasztó féle
lemmel, amely az önismeretből fakadt, zsidóságából, igaz, 
jól titkolta, hála kinézetének, tökéletes papírjainak és jóin
dulatú szűkebb környezetének, amely nem gyanakodott 
rá, de még ha gyanakodott is, kélezer éves európai civili
záció erkölcsi nyomása alatl álll; együtt voltak hál, noha 
Seidenman doktor némiképp háttérbe szorult, szerencsére 
láthatatlan maradt, üldözői számára elérhetetlen. 

Inna Seidenman naponla ismételgette magában, hogy 
kétségkívül sikerül lúlélnie a háborút, kiegészíti és majd 
valamikor publikálja férje műveit, ezt nemcsak a szeretel 
és az emlékezet tanuságlótelének tartotta, hanem, nem 
minden szégyenkezés és hiúság nélkül, saját röntgenoló-
giai sikerének is, annál is inkább, mivel nem rendelkezel! 
orvosi végzettséggel, minden eredményét intelligenciájá
nak, munkabírásának és kitartásának köszönheti. O lyan 

magabiztosnak ére2le magát elmélkedései és megfigyelé
sei terén, hogy a jövőben szándékában álll ilyen késéssel 
is orvosi tanulmányokba kezdeni, még az is lehet, hogy 
Lebromell professzor vezetése alatt, aki egyébként elhunyt 
lérje mestere volt. 

Szóval , azt hajtogatta magában, hogy túléli a háborút, 
ugyanakkor pedig arra gondolt, hogy ez merőben ab 
szurd feltételezés, mert egész biztos leleplezik és osztozni 
log más zsidók sorsában. Valamiléle keserű kíváncsiság
gal várta ezt a napot, és arra a n i l á r d elhatározásra jutóit, 
hogy nyugodtan hal meg, fajdalon', nélkül, hiszen sok min-
denl elért, és minden nap közeiebi került ahhoz, hogy be 
fejezze a munkát férje éfelmúvén. Nagyon szerelett volna 
átvészelni még egy kis időt, még valamil kiegészíteni, kor
rigálni, változtatni, de nem fogta el lázas nyugtalanság, 
mert ludalában voll , hogy, még ha neki nem is sikerül, 
majd mások elvégzik, valaki biztosan elvégzi , hiszen okos 
és tisztességes emberek is vannak a világon, akik folytat
ják a munkáját és befejezik a művel . H a pedig ilyen embe
rek nem lesznek, akkor Ignacy Seidenman doklor műve is 
értelmé! veszti. 

Reménykedett hát a lúlélésben és arról is meg volt győ 
ződve , hogy elpusztul, ami nagyon is emberi, természles 
lelkiállapot volt és nem kelteti benne megdöbbenést. így 
hál amikor kilépett a kapun a Krucza utcára és szemiöl 
szemben találta magát Bronek Blulmannal, a háború előtti 
láncos szórakozóhelyek zsidó dzsigolójával, akiről az l hal 
lotta, hogy besúgó és zsidók kiadásával foglalkozik, abban 
a hiszemben. hogy ezzel megmenti az irháját, az első g o n 
dolata az volt, hogy hétköznapi módon intézi el az ügyel . 

Bronek Blautman így szólt: 
- Micsoda találkozás, drága Seidenman asszony . Hohó, 

elegáns, mini mindig. 
- Nem fogom magam tettetni ön előtt - válaszolta nyu -

godlan. - Meg tudunk egyezni . 
- Már miben ludnánk megegyezni , édesem? - kérdezte 

Bronek Blutman. 
- Mennyil kér? Ö n csinos fiatalember, az ilyen lérfiaknak 

nagy kiadásaik vannak. 
- Drága Seidenman asszony - válaszolt Bronek Blut

man. - Engem nem ment meg sem az aranyrubel, sem a 
kemény valuta. Megvan a magam kiszabott kontingense. 

- Nem akarok rosszabb lenni, mint amilyen vagyok -
mondta - , de a kontingensé! valahol máshol is teljesítheti. 

- Semmi szín alatl - mondta Blutman. - É lesben csiná
lom. Úgy , hogy elmegyünk a megfelelő h e l y r e . . . 

- Rossz üzletel csinál. Bronek úr. Nem vagyok semmi
féle Seidenmanowa. Goslomskának hívnak, a lérjem tü
zértiszt voll és elesett a háborúban. 

- Mindannyian elestünk ebben a háborúban - felelle 
Bronek Blutman. - Menjünk, kedvesem! 

- Semmit sem bizonyílhatnak rám. 
- Majd én bebizonyítom! 
Irma Seidenmanowa erre hanyagul vállat vont. bár der

mesztő hideget érzett a szíve körül és megremegett a lába. 
- Ók talán hihetnek egy ilyen zsidónak, ha egy katona

liszt özvegye ezt határozottan tagadja . . . 
- Ne legyen nevetséges, drága Seidenman asszony. 

Menjünk! 
Belekaroll . Lágyan és gyengéden, mert annak idején jó 

dzsigoló voll . 
- Gostomska vagyok - mondla hangosan. E g y járókelő 

rájuk pillantott és összevonta a szemöldökéi. 
- Gostomskának hívnak és nem vagyok zsidó - mondta 

ismét, még hangosabban. Kél férfi megállt. 
- Mi! akar a hölgytől? - kérdezte az egyik. 
- Semmi köze hozzá - szól ! v issza durván Bronek Blut

man. 
- T e is zsidó vagy - mondta a férfi. 
- Én tudom a legjobban, mi vagyok - mondla Bronek és 

a karjánál fogva húzta magával Irma Seidenmant. 
Lassú tricikli haladt arra. Megállította. Felszálllak. Két 

idegen férfi állt a járdán, arckifejezésük (élelmei, kelletlen-
ségel és gúnyt tükrözötl. Bronek Blutman Irma tarkójára 
(ette a kezét. 

- Mindig is fájt magára a fogam - mondta vidáman - . de 
mos! már késó. 

- V igye innen a kezét, mert pofon vágom! - kiáltott fel. -



Gostomska vagyok, Maria Magdaléna Gostomska. 
- Feslett nőszemély - mormogta Bronek ós elnevelle 

magái. De visszahúzta a kezel. írnia Seidenman a tricikli 
vezetőjéhez lordult. Megadta neki a címét. Kérte, hogy ér
tesítse doktor Adam Kordát, a szomszédját, hogy tévedés
ből őrizetbe vette egy zsidó származású egyén. 

- E z botrány! - mondta gőgös undorral. A triciklis azt fe
lelte, értesíti doktor Kordát. 

Doklor Kordának fogalma sem voll róla. hogy Irma zs i 
dó. T izenegynéhány hónapja volt a szomszédja. Mint 
klasszika-lilológust a zsidó kérdés csak annyiban érdekel
te, amennyiben van valami köze Taci lushoz vagy ahhoz, 
hogy T i lus lerombolta Jeruzsálemet. Időnkénl csipkebo
gyó lekvárt vitt Irmának, esténként beszélgettek egy kicsit 
a nehéz időkről. Irma az ö nevel és címéi adta meg, mert 
egyszerűen rendes ember volt, és tudnia kelleti egy ren
des embernek arról, hogy hamarosan el fogják pusztítani. 

Többet nem is gondolt doktor Kordára. Bronek Blulman-
ra sem gondolt atlól a pillanattól Fogva, amikor az kiment 
Sluckler szobájából. Stuckler az íróasztalnál ült, Irma a 
széken az íróasztal előtt. A kék égre nyíló széles ablakot 
néz le. 

Nem ismerte be. Kiiartóan ismételgette - „Nem isme
rem ezt az embert. Nem vagyok zsidó. Maria Magdalé
na Gostomska a nevem. Kalonaliszt özvegye vagyok. H i 
s zen magánál vannak az igazolványaim." 

Az ó személyazonosságiját használta és még sok min
den mást is. Megvoll régi, elnyűtt tagsági igazolványa 
Grodno városából, a Tiszti Családok Köréből, 1937-ben 
állították ki. Vol l egy fényképe, negyven feletti férfit ábrá
zolt katonai egyenruhában, századosi rangjelzésekkel. A 
fénykép is Grodnóban készült. Irma Seidenmannak jó p a 
pírjai voltak. Stuckler kinyitotta, majd becsukta az aranyo
zott I. S . betűkkel díszített ezüsl cigarettalárcát. Férjétől 
kapta ezt a tárcái, Ignacy Seidenman doktortól, röviddel a 
halála előtt és ez volt férje utolsó ajándéka, amelytől soha
sem akart megválni. Bronek Blutman vigyorogva mutogat
ta a cigarettatárcát és így szólt Slucklerhez: 

- N é z z e csak, Strumführer úr, azt hiszem, ez a legjobb 
bizonyíték. I. S . , Irma Seidenman vagy, ha úgy telszik, 
ignacy Seidenman. Ót is ismertem. 

- Hol van? 
- Már nem él. Meghalt a háború előtt - felelte Bronek. 
- E z nem az én cigarettatárcám - mondta Irma. - Pár 

hete találtam. Ö n is láthatja, hogy ezüst. A betűk pedig 
aranyból vannak. Ilyeneket manapság nem dob ki az e m 
ber. 

Ezt még sokszor elismételte, akkor is, amikor Bronek 
Blutman már nem volt a szobában. Sluckler lustán kinyitot
ta és becsukta a cigarettatárcát. Háromnegyed óra múlva 
kivezettette Irmát. 

A cellában ült és az, ami megtörtént délelőtt, az volt 
most neki a legvalóságosabb élet. 

A cigarettatárca, gondolta. Mindig minden valami apró
ságon múlik, Cigarettatárca, ami nélkül nagyon jól megvan 
az ember, észre se veszi . E g y tárgy hát az ember a többi 
tárgy között. Cigarettatárca. Irma biztos voll benne, hogy, 
ha nem lenne ez az átkozott fémdobozka, szabadon e n 
gednék. Külleme és papírjai mellette szóllak. Igaz, Stuck
ler egyszer csak felállt és figyelmesen megnézte a füléi, de 
rögtön visszaült az íróasztalhoz. Hallott erről az ostoba
ságról, a zsidó nők fülével. H a férfi az illető, kigomboltának 
a sliccéi. A nőknek meg a fülkagylójukban kerestek vala
mit. Maguk sem tudták, mit keresnek. De akkurátusak vo l 
tak és nem akartak hibákat elkövetni. Berlinben kitalálta 
valaki, hogy a zsidó nők fülkagylója titokzatos faji jegyeket 
hordoz. De nem vollak ilyen jegyek. Ujjukkal turkáltak hát a 
fülekben, nézegették - és továbbra sem voltak biztosak 
semmiben. Stuckler csalódottan ment v issza az íróasztal
hoz. De ott volt a cigarettatárca. H a nem lenne ez a c iga
rettatárca, szabadon engedné Irma Seidenmant. Ebben 
biztos volt Irma. 

Ilyen semmiség miatt meghalni, gondolta, ez tényleg 
nem igazság. Egyáltalán nem volt olyan érzése, hogy zs i 
dóként hal meg, mert nem érezte magát zsidónak és sem
miképp sem a zsidóságát tartotta nyomorúsága okának, 
meg volt győződve róla, hogy a cigarettatárca miatt hal 
meg. És ez a gondolat nevetségesnek, ostobának, g o 
nosznak és gyűlöletesnek tetszett neki. 

XI 

- Drága Stuckler párttárs, nem jöttem volna el Önhöz 
azért, hogy egy zsidó nő miatt veszekedjem. 

- Megbízható informátor - felelte Stuckler. - Évekig for
golódott a varsói zsidók közötl. Jó l ismerte ó k e l . . . 

- Lehel , hogy ismerte is őket, Stuckler párttárs, de ez a 
személy régi barátaim körébe tartozik. 

Sluckler lesimította hajál a halántékán. Müllerre emellé 
kissé álmatag tekintetét. 

- Még ha katonatiszt özvegye is? - mondla lágyan. -
Nem hinném, hogy bármi rossz történnék, ha beni tarta
nánk. 

- Nem lengyel katonatiszt Özvegye, hanem regi jó isme
rősöm ügyében jöttem - mondla Müller nyomatékosan. -
Semmit sem hozhat lel e nő ellen. Tévedésből kerüli ide. 

- Nincs kizárva - mondta Sluckler és felemelle a kagy
lói. 

Halk hangon kiadta az utasílást, hogy vezessék elő Ma
ria Magdaléna Goslomskát. Letette a kagylót és v issza
fordult Mullerhez. 

- Müller párttárs- m o n d l a . - Csodálom önt. Alig néhány 
hónapja vagyok ebben a városban és már fáradtnak ér
zem magam. Kivételes alkat kell ahhoz, hogy az ember 
hozzá tudjon szokni a lengyel környezethez. 

- O l y sok éve m á r - felelte Müller. - Sz inie az egész éle
temet ilt éltem le. Egyáltalán nem olyan rosszak. Köztünk 
maradjon, némelyek közülük most kissé csalódottak. 

- Csalódottak? - ismételte hosszan elnyújtva Sluckler. 
Müller mély megfontoltsággal bólintott. 
- Vollak itt sokan, akik évtizedekig bennünk bíztak. Úgy 

érezték, közelebb állnak hozzánk, mint a muszkákhoz. Ok 
gyakran nevezik itt az oroszokat muszkáknak. Szóval , bár 
távol állok a politikáiéi, Sluckler párttárs, az irántuk való 
túlzott szigort nem tartom helyesnek. Különösen mosl, a 
háborús események tükrében. 

- Ezek szlávok - mondla Stuckler. 
Müller krákogott. Hogy viselkedik? - gondolta. - Vajon 

elég gyors felfogású, hogy megértse a mi közös játékun
kat? Izzadságol érzett a tarkóján. Nagy létre játszom, g o n 
dolta. De ő még nagyobbra. Csak tudja végig játszani, ahogy 
kell. 

Sluckler sápadtan elmosolyodott. 
- Szörnyű város - mondla. - V a d vidék. E g y hél múlva 

megyek szabadságra. 
- Hova? - kérdezte Müller. Elmerevedett a nyelve. 
- H a z a - felelte Stuckler. - Saalleldről származom. .Tü -

nngiából. 

- Nagyon szép vidék - mondla Müller. 
Stuckler bólinloll és behunyta a szeméi . 
Hirtelen kell felugrani a székről. Sokat és hangosan kell 

beszélni. Felkiáltok meglepetésemben és örömömben, kö
zeledem hozzá. É s ha nem tud németül? Ebben a helyzet
ben nem szólalhatok meg lengyelü l . . . 

- Szeretek lovagolni - mondla Stuckler. - Kiránduláso
kai leszek lóháton. A z nagyon megnyugtat. 

- Itt is? 
- Sajnos, nagyon ritkán. Nem engedhetek meg magam

nak sok szabadidőt, szórakozási . 
- A szolgálat - mondla Müller felsóhajtva. - Alapjában 

véve e z továbbra is frontvonal. 
- Igen. E z frontvonal - bizonygatta Stuckler. 
Tolmáccsal együtt vezetik ide? Hibáztam. Nem húztam 

ki belőle, beszél -e németül. H a lengyelül szólalok meg, 
gyanúi keltek benne. Tú l keveset ludok erről a nőről. 

- De most kipihenem magam - mondta Sluckler. - T á n 
még egy kis gyógyfürdő kúrát ís veszek. Tudja, Müller 
párttárs, hogy nálunk, Saalfeldben számos gyógyforrás fa
kad? 

- Nem hallottam róla - felelte Müller. - Gyomorbántal -
makra is hatnak? 

Felugróm a székről és felkiáltok, hogy meg vagyok döb 
benve. Miért nem hivatkozott rám, kedves asszonyom? 

- Azokra is - felelte Stuckler de mindenekelőtt erősilik 
a szervezetei . A z utóbbi időben kimerültnek érzem ma
gam. Lehet, hogy az idegek miatt? 

- Nincs min csodálkozni, Stuckler párttárs. 



Nyíll az ajtó és Mülleri az ájulás környékezte, úgy el 
gyengüli . Csinos, szőke nő lépeti a dolgozószobába, szür 
ke kiskosztümben, elegáns, karcsú, sápadt arcú nagy, kék 
szemekkel. Mögötte zömök SS-katona jeleni meg. Müller 
felemelkedett a székről. 

- Nem hivatkozni az öreg Johann Müllerre, kedves asz -
szonyom, ezt igazán nehéz megérteni! 

Jézusom, imádkozott, Jézusom! 
- Tudtam, hogy tévedés történt, Müller úr - válaszolta 

nyugodtan, lolyékony németséggel. - Nem akartam nyug
talanítani. 

- D r á g a Gostomska asszony! - kiáltott lel. 
Nem látta a szeméi , valamivel feljebb nézett, a feje fölé, 

még mindig abban a félelemben, hogy valami ijesztő törté
nik. 

Sluckler mozdulatlanul ült az íróasztal mögöll . Hirtelen 
megszólalt. 

- Ö n l Goslomskának hívják? Lengyel kalonatiszt ö z 
vegye? 

- Természetesen - felelte. 
- Előfordulnak hibák is - mondla Sluckler. - De kijavítjuk 

a hibáinkat. 
Az utcán belekarolt. Gyorsan mentek, egyenletes lép

tekkel. Ő s z e s , pirospozsgás, alacsony férfi és egy nála 
magasabb, karcsú, szép nő. 

- Semmit sem értek az egészből - mondla. - És kissé 
gyengének érzem magam. 

- Beszélhetünk lengyelül - felelte. - A Koszykowa ut
cában van egy cukrászda. O d a beülhetünk. 

Furcsa párnak letszellek e különös, túlságosan sietős 
sélán. Müller elmesélte, mi módon került Slucklerhez. 

- Islenem - sóhajtott lel Irma Seidenmanowa. - Szinte 
nem is emlékszem Filipek úrra. 

Úgy lelszetl neki, hogy férjével, Ignacy Seidenman dok
torral megy karon fogva, mert végül is ő szabadította ki a 
Ges lapo cellájából. Müller érezte a kezén a tenyere érinté
sét. 

- Köszönöm - mondta nagyon halkan, Müllert pedig 
édes érzések fogták el. - Mindig emlékezni lógok erre a 
napra. És soha. soha az éleiben nem megyek a Szucha 
Fasorba. 

Lehet, hogy nem is tévédéit, mikor cellájában ülve léiét 
emlékezetében, csakis az emlékezetében őrzőit világnak 
gondolta el. Ha az élei csak az voll , ami elmúlt, joga volt 
leltételezni. hogy sohasem jön be a Szucha Fasorba, pe 
dig az az áprilisi nap már örökre olt marad a tudata m é 
lyén. De hisz az élet az is, ami még nem teljeseden be. 
Kínkeserves mozgás előre, egészen az út végéig. A z eljö
vendő huszonöt év alatt naponta járt a Szucha Fasorba, 
sőt. abba az épüleibe, ahol a (öldszinien a cellák voltak. É s 
szinte sohasem gondolt arra az áprilisi napra, arra a rács 
mögött töltött éjszakára, amikor a halált várta amiatt a z I. 
S . monogramos hülye cigarettatárca miatt. Nap mint nap 
•bement a minisztérium épületébe, fontos állása volt és 
még csak nem is emlékezett rá, hogy ebben az épületben 
található a mártírok múzeuma, ha pedig a körülmények 
emlékeztetlék rá, visszatetszést kelteti benne. Élete az 
volt, ami megvalósult, de egyáltalán nem az, ami végül is 
megvalósult, hanem inkább az , ami még nem valósull meg 
teljesen, ami még a megvalósulás stádiumában maradt. 
Erre gondolt, Csak ez vonta magára a ügyeimét. Gyakran 
voltak kínzó álmai, de nem a háborúról és a megszállásról, 
még csak nem is Ignacy Seidenman doktorról, aki valahol 
még létezett az emlékezetében, az emlékek legtávolabbi 
zugában, de már nem mint férj, hanem inkább mini a rég 
hamu alá temetett mull jele és szimbóluma, valami jó és 
értékes jele, ami egykor betöltötte az életét, hogy később 
az árnyékba tűnjék, mindannak a súlya alatt, ami lomhán 
megtörtént, valamiféle szenvedésben, várakozásban és 
keserűségben, de ez a szenvedés és várakozás adott ér
telmet mindennek, teljes egészében betöltötte Irma Se i 
denmanowa szellemét, mert tevékeny, ambiciózus, okos 
nő vol l , saját kezével akarta formálni a valóságot, ujja h e 
gyével akarta érezni durvaságát meg a simaságát is, ami
ből egyáltalán nem volt hiány, főként nem azokban a pil
lanatokban, amikor végre valami megvalósult, hogy át-
engendje helyéi a megvalósulatlan dolgoknak. 

Időnként csodálkozott azon, hogy rejlik benne valami 

sajátos hangszer, amely nem megfelelően rezonál, mini 
egy eltört hegedű. Évek múlva, mikor már nagyon öreg 
asszony volt, úgy gondolta, lehet, hogy ez a hegedű épp a 
háború alatt tört el , azon az éjszakán, amelyei a Szucha 
Fasorban, a cellában töltölt, vagy még korábban, 1938 
nyarán, amikor hajnaltájt telefonon értesüli róla, hogy épp 
most halt meg a férje, Ignacy Seidenman doklor. Valami 
nagyon hamisan szólt ebben a hangszerben és Irma tudta 
ezt, mert igen muzikális lélérzóke volt. Mikor őszes és -
amim az gyakran megesik világos szőkékkel idős korban -
piszkosszürkére fakult haját fésülte és ráncos arcát nézte 
a tükörben, szép, napfényes szobájában üldögélve a Mot-
le -Picquei fasorban, vagy amikor az újságokai lapozgatta 
a Bosquel avenue-n , egy kávéház teraszán, ahol majd 
minden nap citron préssel ivolt a párizsi ulcaköveken a 
magányos, idős zsidó nó, amikor léhát ez történt, harminc 
évvel az után a nap után, hogy Sluckler engedélyével e l 
hagyta a Geslapo székházát az öreg Müller oldalán, egyál
talán nem emlékezett Stucklerra és a rácsos cellára, csak 
arra a kis dolgozószobára, a sötét méz színű íróasztalra, a 
két telefonra, a pálmára az ablak alatti cserépedényben, a 
szőnyegre, a műbőrrel húzott fotelekre, tökéletesen emlé
kezett a kis dolgozószobára, S le la kisasszony, a titkárnő 
arcára, mindenekelólt azonban annak a három férfinak az 
arcára emlékezett, akik olyan alpáhan és gúnyosan visel
kedtek, 1968 áprilisában, amikor megjelenlek a dolgozó
szobájában, hogy eltávolítsák onnan őt. É s mint idős nó a 
párizsi utcaköveken, egyáltalán nem emlékezeti, vagy la -
lán nem akart emlékezni arra, hogy a háború alatt, ugyan
abban az épülelben, makacsul hajtogatta, „Maria Magda
léna Gostomska vagyok, nem pedig Seidenmanowa! Ka 
tonatiszt özvegye vagyok, nem vagyok zs idó!" - egyálta
lán nem erre, egész más eseményekre emlékezeti, ugyan
abban az épülelben, Ián még ugyanazon az emeleten is 
történi, ezt képtelen volt emlékezetébe idézni, egész más 
eseményekre tehát, amikor kimérten annyit mondott a n 
nak a három gúnyos és makacs embernek, hogy nem fog 
velük szóba állni, beszél a feletteseivel, akik felelősek 
ezért az országért, ók majd biztosan megértik helyzelét, 
magatartását, tekintet nélkül arra az ostoba tényre, hogy 
Gostomska-Seidenman, Irma Goslomska-Seidenman a 
neve. Azok hárman meg bólogatlak, egyikük azt mondta: 
, ,Jól van már! Minek vesztegelni az i d ő t . . . " Vette a lás -
kájál, de mikor az irattárcáért nyúlt, amelyben azok a do
kumentumok voltak, amelyekel még nem nézett át, mindig 
ezt lette, amikor elhagyta az irodáját, hogy ollhon még dol
gozzék egy kicsit, az egyik férfi nyomatékosan rászólt, 
hogy hagyja az aktát, felesleges hazavinnie. , ,Már nem jön 
v issza, kedves a s s z o n y o m . . . " - mondta. E s igaza volt. 
Már nem jött vissza. De később, évek múlva már tudatá
ban volt annak, hogy ez a belső hangszer el van rontva, 
hallotta önmagában a hamis dallamot, mert megjelent 
Stuckler, mini egy alig kivehető árnyék, Stuckler volt a fan
tom, szimbólum, incidens, míg azok hárman, akik akkor 
beállítottak és nem engedték meg neki, hogy elvigye az 
irattárcál, meg Slefa kisasszony is, aki az ablak felé for
dult, amikor Irma a férfiak társaságában átmenl a titkársá
gon , valóságosak voltak, a végkifejletig beteljesült, mégis 
hirtelen, egy pillanat alatt, brutálisan és alattomosan 
megszakított élei . És csak erre emlékezett. Nem emléke
zett Stucklerra, Müllerre, Filipek és Pawelek úrra, nem e m 
lékezett doklor Adam Kordára, csak azokra a férfiakra a 
dolgozószobában, Slefa kiszasszony sziluettjére az ablak 
hátterével, meg későbbi beszélgetőpartnerei püffedt, d a 
gadt és ellenséges arcára, a vámosok kezére a csomag
ján, az igazolványokon, a könyveken és a noteszeken, 
csak erre emlékezett, tükörbe nézve szobájában, a Motte-
Picquel fasorban, öreg asszony, egyedülálló zsidó nő a 
párizsi flaszteren, aki a torkában érez le Lengyelországot, 
mint valami tampont vagy szájpecket. Néha azt mondta 
magában: „Igazságtalan vagyok. A z volt a hazám, tehál 
igazságtalan vagyok!" De már egy pillanat múlva, nehe
zen nyelve a citron pressât , megkönnyebbülten lette hoz 
z á : „Miért kéne igazságosnak lennem, öreg, meggyötört 
asszony vagyok, akitől mindent elvettek, csak azért, mert 
Irma Seidenmannak hívják." É s már nem akart igazságos 
lenni. De mindenkinek joga van igazságtalannak lenni, 
amikor Isten balsorsot küld rá. 

De amikor a Koszykowa utca felé ment, Johann Müller 



karjára támaszkodva, még nem tudta, hogy a z alatt a hu 
szonöt év alatt, ami még csak eztán jön el, nap mini nap át
lépi a Szucha Fasorban lévő épület küszöbét, majd, para
dox módon, komikusan és gyászosan hagyja el a székhá
zat, mert ott, ahol most zsidóságának kellett volna örök
re bent tartania, zsidósága lesz elbocsátásának oka, mi
ként most lengyelsége miatt bocsátották szabadon, amely 
később biztosan ott tartotta volna. Mikor Johann Mül -
lerbe karolva ment, nem tudta még, hogy harminc év 
múlva, piszkosszürke haját lesülve szobájában, a Motle-
Picquet fasorban, tragikus alak lesz, de egész másképp 
tragikus, mint most, a Koszykowa utca sarkán, amikor cso 
dával haláros módon megmenekül a haláltól, a Gestapo 
Szucha utcai székházából . Nem tudott minderről és nem 
ismerte még gondolatait, érzelmeit, amelyeknek még e z 
tán kelleti kialakulniuk, egész más világban, amely meg 
van fosztva az őket kettejüket - Irmát és Müllert - körülve
vő valóság lói, amint átlépték a kis cukrászda küszöbét, 
helyei foglallak a kis asztalnál, rendeltek e g y - e g y süte
ményt a magas, napbarnított pincémétől, akit Mül ler , .T isz 
telt asszonyomnak" szólított, mert nemrég még egy híres 
író felesége és Európaszerte ismert zongoraművész vol l , 
és nemsokára a romok alá temetett névtelen nő holttesté
vé kellett válnia. 

- E g y Falat sem megy le a torkomon - mondla Irma S e i 
denman és ellolla a süteményes tányért. - Most vagyok 
csak igazán gyengén. 

- Ostoba vagyok - mondla Müller. - Süteménnyel e le -
lem magái , pedig kél napja egy falatot sem evet t . . . 

- Nem vagyok éhes - felelte. - Mintha túl sokat ettem 
v o l n a . . . Nem tudom megmagyarázni. 

- Idegesség - mondla Müller. - Holnap majd jobban 
lesz. Le kell feküdnie. Ki kell aludnia magát . . . 

- Ki van zárva, nem ludnék elaludni. Most nem akorok 
egyedül maradni . . . 

- Szeretne elmenni a barálihoz, ismerőseihez? 
- Nem, d e h o g y . . . Egyébként, nem is tudom. Tel jesen ki 

vagyok készülve. 
- Értesítem Filipeket. hogy minden rendben. 
- Alig ismerem, képzelje el. De természetesen értesílse. 

T s z t a szívből köszönetet akarok mondani neki. 
Hirtelen elsírta magái. Lehajtotta a fejéi, folytak a köny-

nyei az arcán. Müller csendesen így szólt: 
- Sírjon csak. Sírjon. 
Közeledett a sötét hajú zongoraművésznő, együttérző-

en , mint egy kislánynak, megsimogatta Irma fejét. 
- Kellenek a könnyek - mondla - , de hozok magának 

valami biztos szert. 
Irma Seidenmanowa felemelte égszínkék, nedves s z e 

rnél. 
- Biztosat? - mondla. - Istenem! 
Elővette kendőjét és megtörölte az arcát. Aztán hango

san kifújta a z orral, mintha nem is orvos, sőt, tüzértiszt ele
gáns és kulturált özvegye lenne. A pincérnő egy kupica 
barna folyadékot tett Irma elé és azt mondta: 

- Igya meg. 
Irma Seidenman megitta. 
- Szörnyű erős! - kiáltott lel és elmosolyodott. A pincér

nő bólintott. 
- Látja. E z az én „Ges tapo -cseppem" . 
- Sz ívesen megkóstolnám - mondta Müller. - Remé

lem, tisztelt asszonyom, nem tagadja meg tőlem. 
- Természetesen nem. 
Múlt a z idő. Müller felhívta Filipek vasutast. Értesítette, 

hogy Gostomska asszony jól érzi magát és mindent siker 
koronázott. Visszament az asztalhoz. Megivott még egy 
kupica , ,Gestapo-cseppet". Irma Seidenmant hallgatta, aki 
a Szucha utcai cellában töltött időről mesélt. Múlt a z idő. 
Már nem voltak idegenek'egymásnak. H a húsz évvel fiata
labb lennék és más idők járnának, beleszerelnék ebbe a 
nőbe, gondolta Müller. De most elég, hogy megmenekült. 
Hirtelen hangosan elnevette magát. Irma Seidenman meg
lepetten nézett rá. 

- Arra gondoltam - mondta - , hogy ez igen kivételes 
eset. A z ón életem is kivételes. Nem zavarja a pártjelvé
nyem a hajtókámon? 

- De hisz tudom, ki maga - felelte. 
- De ez nem jelmezbál, kedves asszonyom. E z az igaz

ság. Némel vagyok, tényleg Johann Müller a nevem, Érit? 
- Értem - válaszolla nyugodlan. - Hisz vannak különfé

le némelek. Ezt mindenki tudja, k é r e m . . . 
- Most tudja mindenki, de ha még eltart ez a háború, ha 

még eltart egy darabig ez az egész disznóság, a lengyelek 
elfelejtik, hogy vannak különféle németek. É s én ki leszek 
akkor? Mi lesz velem? 

- Nem mondhatja komolyan - felelte Irma Seidenman. -
Emberek százai ismerik önt. Ne aggódjék, k é r e m . . . 

Müller alig észrevehetően összevonta a szemöldökét. 
- É n senkilől sem tartok, kedves asszonyom. Félelem? 

Nem, ez nem félelem! Hogy úgy mondjam, a hovatartozá
somra gondolok. Hova tartozom? Ide vagy oda? Nem ró
lam van szó , mert én tudom, hogy ide lartozom. De azok 
az emberek, a háború után, a független Lengyelország
ban, Ők is magától értetődőnek találják, hogy ide tarto
zom? Mindaz ulán, ami most a némelek és a lengyelek kö 
zött történik, elismerik-e a lengyelek, hogy mindennek e l 
lenére ide tartozom?! 

- De még mennyire - mondla Irma Seidenmanowa, bár 
hirtelen némi bizonytalanság fogta el, vagy inkább meg
ijedi, hogy baja eshet ennek az embernek. 

- Kérem szépen - mondta Müller engem a Marsall 
„kövér Hanzimnak" hívolt, az l mondta nekem, , ,Hanz i" . 
Tudja, hogy löbb mint negyven évvel ezelőtt ismertem 
meg a Marsallt, én vittem a tiltott nyomtatványait Lódzból 
Varsóba? A Marsall azl mondla: „Menjen Hanzi . Ö minden 
muszkát az orránál fogva v e z e t . . . " Istenem, mikor voll az! 

- És az orruknál fogva vezette a muszkákat? - kérdezte. 
- Úgy , mint ma Stucklert? 

Végighúzta tenyerét kipirult arcán. Kissé elkomorult. 

- E g é s z éjszaka csak ezen gondolkodtam - mondta - , 
hogyan csapjam be Stucklert . . . Lehet, hogy furcsának ta
lálja, de egyszerű volt! A muszkákkal nem menne í g y . . . 
Sluckler német. A németekről pedig egész Varsóban én 
mesélhetek a legtöbbel. Eljön hozzá Müller párttárs, a nagy 
javítóműhelyek igazgatója, a Rüslungskommando lunk-
cionáríusa. Eljön és azt mondja, hogy valami zsidó begyűj 
tötte egy hölgyismerősét az utcáról és azzal gyanúsítja, 
hogy zsidó. Sluckler némel, és a németek egyenesek. Ha 
megengedi , kedves asszonyom, még többel mondok. A 
németek laposak, mini a deszka! Nincs bennük képzelőe
rő, képmutatás és kélszínűség. Stucklerra ráparancsoltak, 
hogy irtsa a zsidókat, irtja is őket. Ráparancsolnak, hogy 
tisztelje őket, kezet csókol Önnek, kedves asszonyom és a 
legfinomabb Irancia konyakkal kínálgatja. Fegyelem, pre
cizitás, pontosság minden munkában. A zsiványmunká-
ban is, sajnos! Mit gondol hál, amikor jövök és azt mon
dom, hogy egy hölgyismerősömmel, Goslomski százados 
özvegyével ez és ez történt? Arra gondol, hogy hiba tör
tént, haza kell engedni önt, annak a spiclinek pedig ki kell 
kézimunkázni a pofáját . . . 

Inna Seidenman kissé lehajlott fejjel hallgatta, már nyu 
godt voll , lekötötték Müller szavai , minlha valaki másról 
beszélne, érdekes, de merőben idegen problémáról, amely
nek semmi köze Irma Seidenmanhoz. 

- Igen - folytatta Müller. - E g é s z éjszaka azon gondol 
kodtam, hogyan játsszam vele. E g y dologban voltam biz
tos, harsányan kell játszanom, minden ingadozás nélkül, 
egy pillanatig sem fontolgathatom. Féltem, hogy megérti-e 
és úgy viselkedik-e, ahogy kell. De ez német. A némettel 
csak-csak elboldogul az ember, még ha bonyodalmak is 
adódnának. E z nem muszka, kedves asszonyom, ez nem 
muszka. Ha vele kéne mérkőznöm? Az egész más dolog. 
Elegáns, a lermele karcsú, akár egy eladó lánynak, ki
nyalt, szívélyes. Simulékony. Fürge. Gyengéd . „ D e örülök, 
drága Ivan Ivanovics, hogy rászánta magát, hogy meglá
togasson!" Ilyen a bevezető, kedves asszonyom. Konyak 
is, hát persze. Mondok neki ezt-azt. Udvariasan hallgat. 
Elmosolyodik. A keze finom, nőies. Motoszkál az íróasztal 
lapján, az íróasztalon pedig egy darab papír, egyetlen irat 
sincs, teljesen üres. É n beszélek, ő hallgatja. É n befejez
tem, Ő hallgat. Elmosolyodik és hallgat. Mit gondol a német 
ilyen pillanatban, nagyon jól tudom! Hezitál, mert végül is 
ellenőrizték a jegyzökönyvet az ügyében, valami dossz ié , 
valaki aktája már a polcon hever, másrészt viszont Müller 
igazgató úr azt mondja, tévedés történi, a hibát pedig ki 
kell javítani, a németek nem köveinek el hibát, az nem az ó 



stílusuk. Mii gondol a német, nagyon jól ludom. De amaz 
mit gondol - azt nem ludom. Senki sem tudja, a másik 
muszka se tudja. Szóval , hallgalás. És megint kezdem 
elölről, ó udvariasan hallgat. A körmeil nézegeti. „Drága 
Ivan Ivanovics, olyan kellemesen elbeszélgettünk." Végül 
így fordul hozzám: „ E g y pillanat, Ivan Ivanovics, máris 
megmulatjuk magának ezt a Zajdenmankát!" É s megint 
konyakkal kínál. Aztán pedig megjelenik egy nó, tán még 
szőke, akár még kék szemű is, de nem maga az, hanem 
valaki egészen más. Ó meg figyel. Én eljátszom a szere 
pemel, ő nevel . Aztán így szól ahhoz a nőhöz: „ K ö s z ö 
nöm, Nyura. Hazamenel . " Szomorú pofával lordul hoz 
zám, a szemében rémület, szinte sírással küszködik: „Hát 
kellett ez nekünk, drága Ivan Ivanovics, csak kellemetlen
séget okozunk egymásnak? E g y zsidó nő miatt. Gondolja 
meg magát, Ivan Ivanovics, különben megharagszunk . . . " 
Amikor pedig motyogok neki valamit, hirtelen átvált, már 
cseppet sem elegáns, nőies, lágy, egyszerre barom és tig
ris tör elő belőle, valahonnan a fiókból már előkapta a 
kancsukát, már a tarkóm lölölt, pattogtatja azt a kancsukát, 
rám vág nem vág rám, de kegyellenül ordílozik, élvezet
iéi ismételgeti a legvulgárisabb kifejezéseket, poharából 
arcomba loccsantja a konyakot, elsötétült a lekinlete, rés
nyire szűkül a szeme, lovább hadonászik a kancsukával, 
kibilkával és Szibériával ijesztget, „bilincsbe verlek, az 
anyád erre-arra! száműzetésben döglesz meg, az anyád 
erre-arra!" , egy idő után pedig meginl az Íróasztalhoz ül, 
szelíd, barátságos mosoly, konyakot löll, kezemet simo
gatja: „ Ivan Ivanovics, ezt felejtsük el, csak, könyörögve 
kérem, soha többé, soha többé ne forduljon e l ő . . . " Búcsú 
zóul pedig, mikor az ajtóhoz kísér, annyit mond még, me
lankolikus arckifejezéssel: „ É n szerelem az embereket. 
Ivan Ivanovics, vérzik a szívem, amikor bántják ókel, higgye 
el. De ez a parancs, felsőbb parancs. É n , hogy úgy mond
jam, filozófiai alapokat keresek, és, őszintén szólva, gyak
ran nem találok. H a egyszer eljön hozzánk, beszélgetünk 
ezekről a problémákról, nekem egy baráti lélek kell, egy 
értelmes ember társasága, aki sok mindent végiggon
do l t . . . , ,No, és így, ha nem rosszabbul fejeződnék be a mi 
ügyünk a muszkával , kedves a s s z o n y o m . . . 

Irma Seidenman távolból hallgatta ezt az elbeszélést. 
Most, ahogy múlik az idő, megint közelebb voll a Szucha 
utcai cellához, a nagy számvetés és várakozás éjszakájá
hoz. Biztosan ezért mondla, amikor Müller befejezte: 

- Ugyanakkor mégis mások amazok, össze sem lehel 
hasonlítani őket. A legjobban a Gestapótól (élek. 

- Tagadhatatlan, kedves asszonyom - felelte Müller. 
Valamit még hozzá akart tenni, de elhallgatott. Elhatalma
sodott rajta a kínos gondolatok áradata és magával ragad
ta. Fájdalmas gondolatok voltak, mert érezte a németek
hez fűződő köteléket, olyan erősen érezte németségét, 
mint azelőtt soha. Meggörnyedi a súlya alatt. Hiányzik be 
lőlünk egy kis őrület, gondolta, túlságosan józanok v a 
gyunk. Lehet, hogy ezért jöttem el ide, lengyelek közé, 
mert mindig vol l bennem egy csipetnyi őrület, a képzelet 
valamiféle vágtája, amit egy igaz német sohasem tapasz
tal meg. H a megcsapja az őrület, megszűnik németnek 
lenni, már nem köti oda sem a vér, sem a talaj. A legjobb
nak lenni minden léren, utolérhetetlennek lenni - íme, ez a 
némelek ambíciója. A legszebben komponálni, a leghaté
konyabban dolgozni , a legbölcsebben filozofálni, a legtöb
bet birtokolni, a legszakszerűbben ölni! N a , igen - gondol 
ta keserűen és fájdalmasan - , hiszen pontosan ez a legi
gazibb őrület. Nem, a gondolatok és lettek léklelensége 
nem őrület, az élet olyan, mint a tánc vagy az ének. A jó 
z a n ambícióban, a minden téren való elsőségre törő fárad
hatatlan igyekezetben rejlik a némel téboly. Igaza van e n 
nek a nőnek. Ennél nincs semmi kegyetlenebb. Semmiféle 
moszkvai hipokrízis sem érhet fel a vezetés eme egyszerű, 
derék szenvedélyével , amely rányomja bélyegét a némel 
szellemre. Neki van igaza. A muszka képmutatás szörnyű 
és pusztító, de mivel sohasem tökéletes, mindig lehel ta
lálni valami hasadékot, törést, amelyen át beszivárog némi 
egyszerű, emberei lélek. H a a történelem egykor kötelezi a 
németeket a hipokrízisre, ők lesznek a legtökéletesebb h i -
pokriták a nap alatt. Islenem, Uram, mennyil kell s z e n v e d 
nie az olyan németnek, amilyen én vagyok, aki befejezet
len, egyáltalán nem német szellemben nevelkedett, némi 
fogyatékossággal a sz ívben, amely mindezt a szláv La

pasztalatokon ál látja, a lengyelség áldott betegségével 
fertőzőit némel, amiben pontosan az a szép, hogy tökélet
len, befejezetlen, megvalósulatlan, bizonytalan, kereső, 
lázadó, önfejű, erőszakos, féktelen, teljesen olyan, mini 
egy hülye, akit kézen lógva vezet egy angyal. 

- Bizonyára igaza van - mondta Irma Seidenmannak, 
aki egyébkén l gondolatban valahol máshol járí és egyálta
lán nem ligyelt a hangjára - , bizonyára igaza van , mert a 
muszkából hiányzik a tökély, valamiről mindig lemarad, 
mindig elmulaszt valamil, így hát az ember feletti osztatlan 
hatalomra való törekvés végül eredménytelen marad. De a 
legrosszabb az, hogy ti mindig is itt lesztek két malomke
rék között. 

Az asztal fölé hajolva, hirtelen, furcsán megöregedve és 
szomorkásán üldögélve, eszébe jutott, hogy élete nagy 
részét egy olyan ügynek áldozta, amelynek nincs esélye, 
Nem saját múltjával, hanem ennek az országnak a múltjá
val gyötörte magát, amelybe iljú és felnőtt kora minden re
ményét fektette. Saját sorsa hirtelen érdektelennek tetszett 
neki. É s nem is tévedett. A gondviselés elég kegyes voll 
hozzá . 1944 őszén a város romjai közi találta magát. E g y 
re hangosabban dübörögtek a Viszlula túlsó partján az 
orosz hadak és elmondhatatlanul léit, hogy találkozik 
azokkal, akik, mini harminc évvel azelőtt, megint azt 
mondják neki kétszínű mosollyal: , ,No lám, Ivan Ivanovics, 
meginl itt vagyunk ezen a régi s z e m é t d o m b o n . . . " Egyet 
len pillanatig sem hitt az orosz lélek átalakulásában, az 
orosz kommunizmusban, Oroszország forradalmi alakjá
ban. Idegen voll tőle a kommunizmus, sói , visszataszító
nak találta, mert, először is, szocialista leifogása értelmé
ben semmiféle ésszerű kapcsolata nem volt azzal a mun
kásmozgalommal, amelyei ifjúsága óta ismert, szereteti és 
lisztéit, másodszor pedig, ezt a kommunizmust megromol
ta az orosz szellem, mindenekfelett Oroszország volt, des 
potikus, komor és zabolátlan, ázsiai módon viszonyult az 
emberhez, rabszolga módon a világhoz, titokzalos melan
kólia! és kegyetlenséget árasztott. 

Elment hát Müller Varsóból és Lengyelországból , nem 
azért, mert németnek érezte magát és kötődött Adolf Hitler 
Német Birodalmához, hanem a vak rémülel taszította el, 
fáit a muszkáktól, Szibériától, a korbácstól és a rabságtól. 
Sok mindent átélt és végig szenvedett még az a minden i l 
lúziótól megfosztott öregember, idegen tájakra ve lett h a 
zátlan hajótörött. Lödzában hagyta némel szülei meg len
gyel és zsidó elvtársai sírjál. Annál is inkább magányos 
volt, mert nem talált közösséget más németekkel, akik, e l 
menekülvén ebben a népvándorlásban, amelyei Európa új 
felosztása váltott ki - úgy tologatták az ország határokat, 
ahogy a bútorokat tologatják a lakásban - végül is Bajor
országban (elepedtek le. Mindazok, akik úgy érezték, e lűz 
ték őket szülőhazájukból, továbbra is nemeinek érezték 
magukat, s mindenekelőtt megsértett németnek, amil Mül 
ler nem fogadott el élete végéig, mert ő maga csak egy 
kicsit érezte németnek magái, egy kicsit pedig továbbra is 
lengyel maradt. Néha együttérzett német földiéivel, de 
nem mentette fel őket és nem a történeim áldozatainak, 
hanem felelősnek lekinlette Ókel Hillerért és mindazért a 
szerencsétlenségért, ami a háború miatt érte Európát. 
Magányosan élt hál, néhány év szegénység után már 
anyagi gondok nélkül, de hallgatag voll és nem értették 
meg, arccal még mindig Lengyelország leié fordult, amely
nek újabb szenvedései szomorúsággal töltötték el. T a 
nácstalan volt, úgy érezte, csúfot űztek belőle az esemé
nyek, hajóroncs volt, zátonyra futott, távol a szülőhaza ki
kötőjétől: a lengyelek, akikkel kapcsolatba kerüli a háború 
után, nem ismerték, egyáltalán nem voltak hát őszinték, 
még kevésbé barátságosak vele. Eljöttek azok az é jsza 
kák, amikor Müller hevesen vágyott arra, hogy visszatérjen 
németségéhez, abban találjon vigaszt és enyhülési . S z o r 
gosan gyűjtött képzeletében minden lengyel tökéletlensé
get és hibát, bűnt és ostobaságot. Hosszú listát állíthatott 
volna Össze belőlük, mint minden ember, aki ezt a Lengyel
országot mélyen megszerette. É s pontosan azért érezte 
magát - akarata ellenére is - egyre inkább lengyel hazai i 
nak, mert ismerte a lengyelek gyengéit, ismert minden len
gyel cs ibészségel , hülyeségei , ziláltságot, ismerte a len
gyel sznobizmust és zűrzavart, az idegengyűlöletet, agy 
rémeket és mítoszokat. Jobban ismerte ezeket még a leg-



igazibb lengyeleknél is, hiszen mindig elválaszlolla értel
mét Lengyelországiéi egy keskeny halársáv, az apai és 
nagyapai némel hagyományból szőrt pókháló. Számba 
vette hát a lengyel bűnöket, hogy - mini gondolta - eltávo
lodjék a lengyelségtől, bemocskolja a maga számára, 
áthághatatlan szakadékot ásson önmaga és Lengyelor
szág közölt, hogy annál könnyebben találjon magára a g e 
netikai németség talaján. De hamarosan lelhagyoll ezzel a 
foglalatossággal, mert lisztában voll vele, hogy eredmény-
leien. Minél kritikusabban szemlélte Müller Lengyelorszá
got, annál eresebben vágyott utána, annál jobban szere l 
te. Szeretetéi még az a gondolat is lokozla, hogy nem le
hel részes - mini régebben - Lengyelország lapaszlalalai-
nak, míg Lengyelország szenved, ó gondtalan sélákal tesz 
a gyönyörű alpesi lájakon, semmi sem hiányzik neki, kilü-
nő sörrel oltja szomját, finom ételekkel csillapítja éhségét, 
hangulatos, kényelmes házban lakik és mindenekelőtt 
szabad, ura lelteinek és gondolatainak, azt csinál, amil 
akar, senki se néz bele a fazekába, még kevésbé a sz ívé
be és a lejébe, mert ím, eljött Németországban a demokrá
cia ideje, olyan becsületes, t isztességes és sokoldalú ez a 
demokrácia, amilyen csak Némelországban lehelséges. 
így hát a némel demokrácia sem adott Müllernek meg
nyugvást, mert ismét megtalálta benne ama tökély zsar 
nokságát, ami nélkül a németek képtelenek élni. Mint 
évekkel azelőtt, a Koszykowa utcai cukrászdában, megint 
arra a gondolatra jutott, hogy a németség pontosan ebben 
rejlik, mindent a lökélyig kell vinni, mindenben fel kell mu
tálni, ha nem is a tökélyt, de legalább a lökéletesség utá
ni vágyat. Mosl sem érezle hát jól magát, hiányolla a dol 
gok és eszmék ama belejezetlenségét, zavarosságál , bi 
zonytalanságai, amelyen áttetszik az emberi természet 
gyengesége, az örökös keresés, valami megnevezhetet
len és kifejezhetetlen utáni vágy. 

Mikor már nagyon öreg és beteg volt, alpesi háza tera
szán üldögélve arra gondolt - nem minden káröröm nélkül 
- , hogy Németország meginl ízig-vérig német, nyugalon 
tökélyre fejlesztette amerikanizmusát, keleten pedig szov -
jetségél . És fejéi csóválta az öreg Müller, ha nyomorúsá
gos sorsára gondod, s amikor eljött a halála órája - Lódz 
városát látta, a Piotrowska utcát, a felvonuló szocialistá
kat, a menetben pedig az ifjú Johan Müllert, lengyel, zsidó 
és német elvtársai közt, amint bátran vonulnak, „É l jen 
Lengyelország!" kiállásokkal, egyenest neki az utca v é 
gén összegyűlt , rohamra kész kozákoknak, akik a lovak 
nyaka lölé emelt karddal és kancsukával várakoztak. 

X X 

Mikor reggellájl felébredt, Örömteli csodálat töltötte et. 
A z ablakon át látta a világosodó ég egy darabját, a fák s ö 
tét ágait, halvány zöld rügyeil . A toalettasztal tükrében 
látszott az ágy, az éjjeliszekrény, a frissen húzott paplan 
redőzete, meztelen talpa formája. Az ó saját talpa volt, ki
dugta a paplan alól. Kecses, vékony női talp. Milyen c s o 
dálatos, gondolta Irma Seidenman, hogy épp itt ébredek 
fel! Csak most érezte ál az életörömöt és a saját testéhez 
való kötődéséi. Nézte a talpát a tükörben, mozgatta a láb
ujjait. Há l mégis megmenekültem, gondolta örvendezve, 
itt vagyok az én házamban. De hirtelen megijedi, hogy e l 
pusztul, nem éli meg a háború végét, osztozik a többi zsidó 
sorsában. A z elmúlt években számolt ezze l a lehetőség
gel , de ez mindig azzal a meggyőződéssel járt együtt, 
hogy valahogy túléli, kijut ebből a hálóból. A Szucha utcai 
cellában megbékélt a halállal, elmúlt életére gondolt, min
darra, ami beteljesedett. Nyugodt volt, tán még derűs is. 
Alázattal fogadta a sors ítéletét, szörnyű, mégis magától 
értetődő, egyike annak a millió ítéletnek, amely óránként 
kimondatott. Bekövetkezett, ami elkerülhetetlen voll . Ha j 
lamos volt elismerni, hogy ami elkerülhetetlen, az egyfajta 
kötelesség, így a halál nem keltett benne erkölcsi tiltako
zást. Csak most, ágyában fekve, az új nap hajnali fényé
ben kezdett rádöbbenni, hogy valami szörnyű dologtól me
nekült meg, nagyon közel volt a megmásíthatatlan vég -
és megrémült. Soha azelőtt nem szomjazott olyan mohón 
az életre. Arra a gondolatra, hogy ma vágy holnap megint 
a Szucha utcai cellába, a Pawiak börtönbe kerülhet vagy 
falhoz állíthatják, félelem fogta el. Fejére húzta a paplant 

és mozdulatlanul feküdi, fogvacogva, elakadt lélegzettel, 
miniha csak mosl gyilkolnák, mosl kínoznák a legagyalúr-
tabb kegyellenséggel. Érez le , hogy folyik a víz a homloká
ról, nedves volt a háta, nyúlós, sötét félelem lojlogatla, 
miniha csak most vinnék a Szucha utcába, a cellába, 
Sluckler szobájába, miniha csak pár óra múlva kellene 
Bronek Blutmannal találkoznia. Nem, mondla, ezt nem bí
rom ki. De hisz már megtörténi, ez már soha nem ismétlő
dik meg. 

Akkor szólalt meg a csengő az ajtónál. Hál mégis eljöt
tek értem, gondolta, tegnap kiengedtek, de most eljöttek. 
Hirtelen elszállt belőle minden félelem. Igen, gondolta, ez 
a vég. Most jöttek értem, hogy megöljenek. 

Felkeli az ágyból, felvette a pongyoláját. Meginl meg
szólal! a csengő. Miért nem rugdossák az aj lói, gondolta, 
hiszen nem érek annyit, hogy vesztegessék rám az idejü
ket . . . 

Az ajtóhoz ment és kinézeti a lyukon. A lulsó oldalon 
doktor Adam Korda klasszika-filológus álll. Meg van őrül
ve, gondolta hűvösen Irma, mit keres ilt ilyen korán? Mikor 
kinyitotta az ajtói, a klasszika-filológus szégyenlősen el 
mosolyodott és így szólt: 

- Bocsásson meg kérem, tiszteli asszonyom, hogy 
ilyenkor zavarom, de láttam legnap, mikor visszatért a v á 
rosból és egész éjszaka le se hunylam a s z e m e m . . . Iste
nem, kegyed valami szörnyűségen esett át. Azért jöttem, 
hogy felajánljam a segítségemet, ha, tisztelt asszonyom. . . 

Félbeszakította, köhécselt. Hamuszürke golfnadrágban 
és sötét zakóban, kihajtott gallérú ingben, gondosan tisztí
tott cipőben álll a küszöbön egy lisztes idióta arckilejezé-
sével . A kezében kislábast tartott. 

Kedve lelt volna ráordítani, pofon vágni vagy szerette 
volna elsírni magát a megkönnyebbüléstől és a kétség
beeséstől. És elsírta magát, mert még sikerült végiggon
dolnia, hogy ez az ember mentette meg. hiszen ő indított el 
más emberekel, hogy nyújtsanak neki segítséget, ő volt az 
első szeme annak a láncnak, amely utolsó láncszemének 
az öreg Müller bizonyult. Elsírta magát és doktor Adam 
Korda elcsukló hangon így szólt: 

- Bátorkodtam melegíteni egy kis tejel. A tej nyugtató 
ha tású . . . 

Aztán ott ültek a szalonban, világos kőrisfából készült, 
szeladonzöld damaszttal bevont fotelekben, a kőris fa asz 
talnál, ahova a klasszika-filológus, egészen ostoba mó
don, letette a tejeslábast. Pár pillanatig csendben ültek a 
boroslyánszín hajnali félhomályban, amely a nehéz függö
nyökkel takart ablakokon át szűrődött a szobába. Csak a 
madarakat lehetett hallani. Irma Seidenman meglörölle a 
szemét. Azt mondta: 

- Képtelen vagyok megköszönni. El sem tudom monda
n i . . . 

- Tejet kell innia - felelte. - Azt hiszem, kissé tűi korán 
jöttem. De tényleg olyan nyugtalan voltam. 

Elkezdett beszélni a nyugtalanságáról. Mesélt a Pawe -
lek úrnál tett látogatásáról. Akkor értette meg, hogy meg
menekülése sok ember igyekezetének és aggodalmának 
az eredménye. H a egyetlen láncszem is hamisnak bizo 
nyul, elveszik. Islenem, gondolta, azt hittem, magányos nő 
vagyok, akit nem szerelnek. Tévedtem. Nem vagyok 
egyedül. Itt senki sincs egyedül . 

Ahogy itta a tejet, doktor Korda szeme előtt, mezítláb, 
könnytől nedves arccal, reszketve e korai óra hűvösében, 
megértette, először éleiében, teljes bizonyossággal és a 
boldog odaadás érzésével , hogy itt van az ö országa, itt 
vannak azok a közeli és szeretetre mélló emberek, akik
nek hálával lartozik, nemcsak azért, mert megmentették 
az életét, hanem az egész jövőjéért. Még sohasem érezte 
ilyen mélyen és fájdalmasan, hogy Lengyelországhoz tar
tozik, sohasem gondolt ilyen keserű örömmel és odaadás
sal lengyelségére. Lengyelország, gondolta, az én Len 
gyelországom. Poniosan ezek az emberek alkotják az én 
Lengyelországomat. E z a becsületes, esetlen ember ab
ban a golfnadrágban, ez Lengyelország, a legszentebb 
dolog a nap alatt, amim csak van . Hálatelt szívvel mondott 
köszönetet a sorsnak, amiért lengyelnek teremtette, amiért 
éppen itt, ezen a helyen, ezek között az emberek között 
kell szenvednie és életben maradnia. A múltban soha nem 
érzett kötődést zs idóságához, régi, évtizedekkel azelőtt 
asszimilálódott értelmiségi közegben nevelkedett, apja 



ugyan a zsidó nyomomegyed szemésze voll , fáradhatalla-
nul járta az angolkóros, levegőtlen udvarokat, mászta a 
zsidó alagsorok nedves, sölél lépcsőit, gyógyította a tak
nyos, koszos zsidó gyerekeket a nyomor és megaláz
tatás vidékén, de ö maga felvilágosult, művelt és jól szitu
ált ember vol l , akinek a sajál hovatartozása olyan magától 
értetődő volt, hogy nem is szentelt ennek bizonytalan és ö n -
kínzó gondolalokal, hasonlóan érzett férje, Ignacy Se iden
man doktor, a tudományos igényekkel fellépő kitűnő rönl -
genológus. exkluzív iskolák növendéke, Monlpellier-ben 
és Párizsban végzett, nagyvilági lény, a legigazibb euró
pai, akivel valaha is találkozott, és pontosan ez a kél e m 
ber, apja és férje formálta ót, kislánnyá nevellek, aztán el 
adó lánnyá, végül olyan nővé, aki megszabadult minden 
vallási vagy faji eredetű kételytől és nyugtalanságtól, távol 
áll a maga zsidóságától, amelyhez csak egy nagyon régi 
emlék fűzi, valami szakállas öregemberről, aki érthetetlen 
nyelvel beszélt hozzá , amikor még kisgyerek voll , göcsör 
tös kezével simogatta az arcocskáját, emlék a nagyapjá
ról, ő még öl vagy hat ével számlált, amikor az meghalt, 
egy rég elmúlt korból maradt zsidó, aki közömbösen és fáj
dalommentesen köti őt ahhoz a titokzatos származáshoz, a 
zsidóság egzotikus aurájához, amely, igaz, körülvette az 
utcán, időnként hallatott magáról az antiszemitizmus c s a -
holásával, dehál ez az élete perifériáján történt, meri ó kék 
szemű szőkeség volt, varázslatos mosolyú és karcsú ter
metű, gyönyörű nő, a zsidóságnak nem voll hát semmi 
kapcsolata vele, tőle elkülönülve létezett, nélküle és kívüle, 
kívül léte értelmén, jelen volt ugyan, mégis idegen maradi. 
Soha a múltban nem érzett kötődés a zs idósághoz, ezt 
egész biztosan tudta! De, tán épp emiatt, a lengyelséghez 
sem kötődött, mert a lengyelség olyan volt neki, mint a le 
vegő, amit beszívott, olyan nyilvánvaló. É s csak most, 
ahogy itla a tejel, e gollnadrágot és fűzős cipőt viselő ne 
vetséges ember éber pillantásai lói kísérve, most kezdeti 
ráébredni, hogy a lengyelség élete értéke, lengyel és Len 
gyelországhoz tartozik. De hisz még a Szupha utcai ce l 
lában sem gondolta így. Akkor arra az átkozott cigarettatár
cára gondoll .a véletlenek fatális összjátékára, amely az 
életébe fog kerülni. Ott, a Szucha utcában nem érezte m a 
gát se zsidónak, s e lengyelnek, lehet, hogy ennél löbb volt, 
halálra ítélt ember, ugyanakkor a sors által meghatározat
lan és befejezetlen lény, mert egy fémdoboz miatt s z e n v e 
dett, ez a tárgy - mint gondolta - sodorta veszélybe az éle
iéi , csak ez és semmi több! Nem zsidóként és nem is len
gyelként, bűnös faji vagy nemzeti hovatartozása miatt kel 
lett meghalnia, inkább ostoba tévedések véletlen e g y b e 
esése áldozatának érezte magái, egy könnyű tárgy lörte 
össze , az elhalt férjéről maradt emlékhez való érzelmes 
kötődés. É s csak most, doktor Korda jelenlétében, az a b 
lakon beszűrődő madárcsicsergésben, meleg tejet kortyol
gatva élt át valamiféle felszabadulást, meghatározta ö n 
magát, megtalálta hovatartozását. 

A jövőnek kellett megmulatnia, hogy a döntés, amelyet 
akkor hozott, Cicero és Tacitus hívének éber pillantásától 
kísérve, téves vol l , vagy legalábbis kétséges. Nem neki. 
Másoknak. Mikor elhagyta Varsót, nem emlékezeti doktor 
Kordára és a tejeslábasra. D e ha akkor Isten megengedi 
neki, hogy visszatekintsen sok év előtti emlékeire, teljes 
bizonyossággal tudná, hogy doktor Korda akarata és igye
kezete ellenére hagyja el Varsót, doktor Korda lelke, ami 
az öröklétben pihent, keservesen sírt és vádlón sietett T e 
remtője elé. De nem a holtak döntöttek a z ó sorsáról. 

Sok év múlva, e lveszve idegenben, e kissé nevetséges 
nő, hasonlóan az idős, magányos nők többségéhez, időn
ként felidézte lengyelországi emlékeit. Már nem nézte a 
tükörben karcsú talpal. Formátlan voll és utálattal töltötte 
el, akárcsak sötét foltokkal borflott kézbőre, a zsírredők 
egykor karcsú nyakán, s mindenek előtt enyhe, ugyanak
kor áthaló lestszaga, az öregség idegen szaga, amivel 
nem akart megbékélni. Olyankor néha Lengyelországra 
gondofl, mert az öregek kitűnően emlékeznek a (ávoli múlt
ra, visszatérnek hozzá , hogy onnan merítsenek erőt a 
fennmaradáshoz, megtalálják önmagukat, fiatalon és s z é 
pen, szerelettel körülvéve. Kereste hát a múltjai, s fgy ke
reste Lengyelországot és a Lengyelországhoz fűződő 
kapcsolatait is. E z azonban szomorú és visszataszító 
volt. A szép , derűs és Jóindulatú Lengyelország ahhoz kö
tődött, ami már régóta nem létezett, Irma Seidenman h á 

ború előtti, férjével közös lakása bútoraihoz, a meggyszínű 
kókusz-szónyeggel borított, kezében fáklyát tartó nőala
kokkal díszített lépcsőházhoz. A derűs és jóindulatú L e n 
gyelország a szalon ablakából a forgalmas utcára nyíló ki
látás voll , lent nyikorogva mentek a villamosok, a lovak iz
zadt larral húzták a st ráf kocsit, szögletes autók haladlak 
át, mögöttük kisfiúk szaladlak, meg akarták fogni a kipufo
gó csőből szálló füstöl. Ignacy Seidenman doktor arca voll , 
lámpafényben, keze az íróasztalon, papírlapokon lazán 
összerakott számtalan vázlat, énkyép és jegyzet közöli . 
Lardelli márkájú sütemények, Wedel vagy Fuchs márkájú 
csokoládék illata voll , az , ,Old E n y l a n d " bolt kirakata, A p -
felbaum szőrméi, a Krakowskie Przedmiescién. Elísabelh 
Arden illatszerboltjában vásárolt külföldi kozmetikumok 
aromája, meg a könyvek szaga nem messze. Kozrowski 
olvasótermében, kávéházak, konllisok, szép asszonyok, 
kedves férfiak, udvaris gyerekek. 

Irma tisztában volt vele, hogy ez a kép nem teljes és 
egyoldalú, hiszen a régi Lengyelország szegény is volt, 
piszkos, elmaradott, sötét, lármás, lázadó. A háború után 
Irma sok éven át azok közé az emberek közé tartozott, akik 
hatalmas erőfeszítéssel, maradéktalanul átadlak magukat 
küldetésüknek, igyekeztek felszámolni az elmúlt korszak 
maradványait, kitartóan alakították ezt a Lengyelországot, 
óvodákat, iskolákat, egyetemeket építettek és, régi köllők 
útmutatásainak meglelelően, terjesztették a műveltségei a 
nép közöli , hogy az országol kimozdítsák az elmaradott
ságból. Tudatában volt hál annak, hogy a háború előtti 
Lengyelország képe, amelyet felidézeti emlékezetéből, 
egyáltalán nem teljes és nem felel meg a történelmi való
ságnak. De csak az a Lengyelország volt hozzá jóindulatú, 
csak az látszott derűsnek és szépnek. A z volt a fiatalsá
gom, mondla élete alkonyán, a párizsi utcákon tipegve, 
botjával kopogva a párizsi utcaköveken, az voll a fiatalsá
gom és az egyetlen Lengyelország, ami tényleg az enyém 
voll . 

A háború időszaka elmosódott tudatában. A háború kitö
rése pillanatában fényleien és színleien, fekete szakadék 
nyíll emlékezetében. Biztos, hogy voll abban a gödörben. 
De nem emlékezett magára, arcára, gondolataira és érzel 
meire, mert a sötétség elmaszatolta a körvonalakat. De a 
későbbi Lengyelország, amelyben élele nagyobb részéi 
töltötte, egyszerűen idegen voll . A z én hegedűm valószí
nűleg elLörthelett, mondta a zsidó Irma Se idenman-Gos -
tomska öreg csontjait melengetve a Luxembourg kertben, 
hamisan szól a hegedűm. Mikor belemélyedi a múltba, elő 
akarta csalni hegedűjéből a valódi, mély (ónusl. De tényleg 
eltörhetett, akkor, 68 tavaszán. Valóban ellört és nem le
hetett összeragasztani. 

Madarak repkedtek az ablak mögött. A távolból közele
dett a villamos. A klasszika-filológus felállt a székből, e l 
mosolyodott és elhúzta a függönyöket. A reggeli nap a 
házielők felett gőzölgött. Irma érezte, hogy fázik a mezte
len talpa. Nevetségesen nézek ki, gondolta, fel kell öltöz
nöm. De a filológus egyáltalán nem lörte magát a kijárat 
felé. 

- Pawerek úr meg volt rémülve - mondta. - Biztosítod, 
hogy azonnal cselekedni fog. Az ön férje nyilván barátja 
volt az apjának, nem i g a z . . . 

- Igaz - felelte - , régen egy ezredben szolgáltak. H a 
megengedi, csak felveszek valamit a lábamra. . . 

Ügyetlenül elmosolyodott. De nem ment el. Felállt hát és 
kiment öltözni. Hallotta, ahogy a szalonban köhécsel. M a 
gára kapta a ruháját, felhúzta a harisnyáját. A tükörbe né
zett. Nem, nem festem ki magam, gondolta, nem lenne he
lyénvaló ebben a pillanatban. Azt is elhatározta, hogy 
azonnal lakást kell változtatnia. Papírokat is. Esetleg köl 
tözzem el Varsóból? Hova mennék? Semmi értelme. Csak 
Varsóban van lámaszom, itt jóindulatúak az emberek. É s 
miért kellene lakást és papírokat változtatnom? Hiszen 
Maria Magdaléna Gostomska a nevem, egy katonatiszt 
özvegye vagyok. Sose találok ennél jobb papírokat. Ennek 
a szegény doktor Kordának fogalma sincs róla. hogy zsidó 
vagyok. Zsidó vagyok? Abszurdum! Gostomska a nevem. 
Nem voltam soha senki más. 

Amint sietősen, tessék-lássék elrendezte a haját a tükör 
előtt, hirtelen megharagudott Pawerekre, amiért Irma Se i -
denmanowának tartja őt, zsidóként emlékszik rá. G o s 
tomska vagyok, Pawerek, a (énem egy ezredben szo l -



gáli édesapáddal! Nagy zajjal lecsapta a fésűt a polcra, ar
cát a tükör felé fordította. Meghülyülök, gondolta, muszáj 
uralkodnom magamon, muszáj erőt vennem magamon, 
különben belezavarodom. Pawerek, bocsáss meg nekem, 
hiszen tudom, hogy neked köszönhetem, hogy élek! M e 
gint a tükörbe nézett és elmosolyodott. Régóla tudta, hogy 
Pawerek szerelmes volt belé. Még a háború előtt, kedves, 
udvarias fiú volt, véletlenül találkozott vele az utcán és elvit
te lagyizni az ,,Europejskába'". A fagylalt kehely fölé haj 
lottá pipacspiros, szégyenlős arcocskáját. Aztán valahány
szor kezel csókoll Irmának, elvörösödött és idegesen 
csoszogott. Látta, milyen hamar váll fiúból fiatal férfivá. 
Biztos szép lányok után futkosott, megcsókolta őket sötét 
zugokban, róluk álmodozott. De őróla is álmodott. E g y éve 
triciklivel mentek valahova. Mereven és feszülten ült, ké
nyelmetlen testtartásban, jobb oldalra dőlve, nehogy vala
miképp hozzá érjen a combjához. Mikor a tricikli hirtelen 
befordult, Irma pedig elmozdult, hozzá simull a leste, re 
kedt hangon így szólt: „Bocsánat, asszonyom!" . Pawerek 
keze hozzá ért az ő karjához. Visszahúzódott. Sápadt vol l , 
a szeme beteg, mint egy haldokló állat. Még mindig szere l 
mes belém, gondolta akkor nem minden örömleli e lége
dettség nélkül. Még nem volt húsz éves, ő pedig löbb mint 
tíz évvel idősebb volt nála. Olyan szép , gondolta akkor. De 
mindenekelőtt mulatságos vol l , ügyellen és szenvedett. 
Tudta, hogy ez elmúlik. Szerette Pawetekei . Kedves, jól 
nevelt, értelmes liú voll , a háború előtti múlthoz kölötte. 
halott férje környezeléhez tartozott. Mikor Pawerek meg
látogatta időnként mokotówi lakásában, sz ívesen idézte fel 
az elmúlt időkéi. Ignacy Seidenman is szerette Pawerekel . 
Ahányszor csak találkozott vele, mindig érdeklődött áz 
osztályzatai iráni és megkínálta cukorkával. Ignacy Se i 
denman doktor szerette a gyerekekel, szenvedett is kicsit 
emiatl, mert neki nem lehetett kisfia. Pawerek társasága, 
megnyerő, kissé zavart viselkedése megnyugtalólag há-~ 
tott Irmára. De egyszer , egyik látogatása alkalmával elkap-
la a pillantásai. Egy férfi pillantása volt, aki megkívánt egy 
női . Nem volt tudatában, még mindig ügyellen és Őszinte 
voll iljúi érzelmeiben. De ettől a naptól fogva Inna ügyelt 
rá. Átragadt rá Pawerek nyugtalansága és már n e m volt 

.p lyan leszlelen. Tán még kerülte is Pawerek látogatásait. 
Í4em történt semmi löbb. 

Ezt csak harminc év múlva bánia meg, egy kávéházban, 
a Kléber avenue-n . Pawer az l mondta akkor: 

- Maga volt, asszonyom, ifjúkorom szenvedélye. 
Hamuszürke öltöny, kék ing, rosszul megkötött nyak

kendő volt rajta. Sötét keretes csillogó szemüveg mögül 
nézett rá. Sűrű, őszes haja még mindig a homlokába hul 
lott. Öreg , aszott kezel Pawef" kezére tette: 

- N e mondjon ilyet. Nem szabad gúnyt űzni egy idős n ő 
b ő l . . . 

De mindketten tudták, hogy igazat mondott. Kívül voltak 
azonban már az időn, amely beteljesedett. Elmosolyodott, 
bólintott. 

- Mikor lér v issza? - kérdezte lágyan Irma és megint 
megsimogatta a kezel . 

- Holnapután, asszonyom. De gondolja meg, megláto
gathatna a közeljövőben. Nem akarom rábeszélni, d e . . . 

- Semmi értelme - szakította félbe. - Maga tudja a leg
jobban, hogy semmi értelme. 

- Tudom - felelte egy pillanat múlva. - Megértem. É s 
még mindig nem tudok belenyugodni. 

- É n már belenyugodtam. 
- Joga van hozzá - mondta kelletlenül. - Nekem nincs. 

- Miért? Mi köti azokhoz az emberekhez? Honnan ez a 
szolidaritás velük, valamiléle cinkosságot érez?! Mi köze 
azokhoz az emberekhez? 

Vállal vont. 
- Látszólag semmi. Igaza van. Azon kapom magam, hogy 

bizonyos dolgokat ostobán fogok Tel. Semmi közöm hoz 
zájuk, így igaz! Eltekintve egy apróságtól. Én ott vagyok és 
ők is ott vannak . . . 

- De nem felelős azért, amit lettek és eztán tesznek . . . 
Az Isten szerelmére, Pawet úr, nem vállalhat ilyen (elel-
sósséget. 

- T á n vállalom?! - kiáltott lel. - De a dolog nem ilyen 
egyszerű . Nagyon jól tudja, asszonyom, hogy nem vagyok 

felelős, százezer ember is tudja. Es a többiek? Ezek itt. 
mindnyájan? Onnan jöttem. E g y vagyok közülük. E z l ne 
felejtse el. E z az a bélyeg, amelyei rám sülöttek. E g y é b 
ként . . . 

Félbeszakította, levette a szemüvegét és akkurátusan 
törölgetni kezdte egy kendővel. 

- Egyébként? - kérdezte. Ő továbbra is szótlanul töröl
gette a szemüvegét. 

- Nyögyje már ki, Pawef-. Miféle „egyébkentről" lehet itt 
szó? 

- É s ön , asszonyom, egészen őszintén szólva, Isteni 
hívva lanunak, nem ugyanúgy érez? Hiszen nem ezek űz 
ték el, hanem Lengyelország. Hiszen így gondolja. 

- Dehogy! - felelte, de tudta, hogy nem mond teljesen 
igazat. Mert az eltört hegedűre lelte az ujját és az elszakadt 
húrt pendítette meg. Ha akkor, a Kléber avenue-n , figyel
mesen Pawer szemébe nézve és saját eltöri hangszeréi 
hallgatva emlékezetébe idézi a nagy fájdalom napját, mikor 
már kiszabadult Stuckler cellájából, ha emlékezik a ma
darak röptére az ablakon túl, doktor Korda arcára, a bo 
rostyánszín függönyökre a szalonban, a lej ízére, amelyei 
ívott, ha emlékezik mindenre, ami történt, mikor már felöl
tözve és megfésülködve úgy -ahogy visszatért a szobába, 
s e szavakkal fordult a klasszika-filológushoz: „ N e menjen 
még, olyan kedves, hogy törődik velem e nehéz pillanat
ban! " , ő pedig, lennészelesen, máris leüli a szaledon zöld 
damaszttal bevont körisla föleibe, hogy még negyedórán 
ál meséljen a iriciklis látogatásáról, aki hírt adott neki arról, 
h o g y Gostomska asszonyi órizelbe vették a szemita szár 
mazása abszurd vadjával, ha lehal emlékezik minderre a 
kávéházban, a Kléber avenue -n , nyilván megértené azt az 
egyszerű igazságot, amelyet egyébként soha sem tudato
sított magában, mivel egyáltalán nem emlékezett a múltra, 
csak töredékeire, részekre, mini egy fa sűrű koronáján át
szűrődő fényfollokra, akkor megértené azt a banális igazsá
got, hogy Sluckler egyáltalán nem alázta meg, akkor egy 
pillanatig sem érezte megalázva, lealacsonyítva magái, 
megfosztva méltóságától, meggyalázva, mert Sluckler 
csak meg akarta Ölni, azok pedig, akik évek múlva belép
tek az irodájába és nem engedték elvinni az irattárcát, e l 
vetlek tőle valamil, ami több az életénél, a jogol , hogy ö n 
maga legyén, az önmeghatározáshoz való jogát. 

Az ablak mögötl, mikor visszatért a szalonba, galamb 
turbékolt. Akárcsak a kávéház teraszán, a Kléber avenue-n. 
De soha sem figyelt a madarakra. A kutyákat, macskákat 
szerette és főként a lovakat. A madarak a levegőben vol 
tak, ó pedig a földön járt. Nem figyelt a madarakra, Negyed
óra múlva doktor Korda elment végre, ő pedig visszabújt 
az ágyba. Gyorsan levetkőzött, ruháját és fehérneműjét a 
székre dobálta és bebújl a paplan alá. Álomba zuhant, kín
lódott és rettegett, hogy soha többé nem ébred fel. Sluck-
lerról álmodozott, aki Ignacy Seidenman doktor koporsója 
mögött meni. A temetésen sok ember vett részt. Nem is
merte fel az arcokat. Önmagát kereste ezen a temetésen, 
de ó nem volt sehol. Egyre lázasabban kereste magái, meg
rémült, hogy nem kíséri el utolsó útján a férjét, akii annyira 
szereiért. Végre megtalálta Irmái. Stuckler vezette karon
fogva. Azt mondta Stucklemek: „Gostomska vagyok, Ma 
ria Magdaléna Gostomska, a lengyel hadsereg lisztjének 
ö z v e g y e " . Stuckler azt felelte: „H iszen tudom, ez a férje 
temetése . . . Azt hiszi, eljönnék egy zsidó temetésére?!" 
De ez Ignacy Seidenman doktor temetése volt. Aztán me
gint a cellában voll és Stuckler ordítozott: „Becsapott , asz -
szonyom. Mutassa, kérem a jobb fülkagylóját!" Nem voll 
füle. A füle helyén egy véres seb voll . 

Mikor leiébredt végre, dél volt. Sokáig feküdi, a mennye
zetet bámulta. Megint ugyanaz az álom üldözte. Hál már 
sohasem szabadulok meg? - gondolta. - Sohasem találok 
nyugalmai? 

Fordította Pálfatvi Lajos 

' Andrzej Szczypiorski hatvanöt éves, zsidó, jelenleg Varsóban él. az el
lenzéki lengyel irodalom egyik legmarkánsabb egyénisége. 1981 decem
berében internáltok, 1989 januárjában publikált először legális lengyelor
szági folyóiratban (éppen A kezdet című regényének egyik részletéi). In
kább küllókJön népszerű, eddig még egyetlen múve sem jelent meg ma
gyarul. 1966-ban az antiszemlla kampány alatt bocsátották el a Varsói Rá
dióból A kezdet clmú regénye Dle ochóne Frau SeMenmann címmel 
1987-ben az, NSZK egyik legnagyobb könyvsikere voll. 



végei lászló 

MÉDEIA TÜKRE 

dráma 

SZEREPLÓK: 
ANYA, idős sz ínésznő, már évek óla teljesen visszavonult 
a világtól. Pályájának csúcsán a Médeiát alakította nagy si 
kerrel. Fiatalon és idegenként került a városba, amelynek 
egyik vezetője feleségül vette a rendkívül szép és lehetsé
ges színésznőt. Életéről különböző álhírek terjengenék. 
Többek között az is, hogy férje haláláért felelős. 
A LÁNY, a sz ínésznő lánya. 20 éves. Közvetlenül az apja 
halála után szülelett, némán. A z orvosok a családi tragé
diával, anyja idegállapotával magyarázzák ezt. E z a szüle 
tési hiba teljesen elszigetelte a világtól. 

A történet színhelye az Anya szalonja 

Tágas szoba Elegáns rendetlenség Kőrös-körül kísérte
ties bábuk, amelyek lászónt Kreónt a tömeget jelképezik 
Hátul nagy tükör. 
Az előtérben levő nagy karosszékben lehunyt szemmel ül 
az Anya Hirtelen felriad Nehézkesen feláll A bábuk körül 
sétál mintha beszélgetni akarna velük Az órára pillant siet
ve kimegy a szobából rövid idő múlva visszatér nyomá
ban a Lány 
Az anya leül a karosszékbe óvatosan méregeti lányát, aki 
várakozóan áll előtte 

A N Y A 
Újra borzalmas álmom volt 
Ezek a bábuk 
T e soha sem álmodsz 
A bábukat nézi Maga elé 
Halottak 
Álmaim az ébrenlét kimondhatatlan szörnyűségeiről 

szólnak 
Esküdj meg ha kopogtat az angyal felébresztesz 
lehet hogy olyanok mint ezek a bábuk 
melyeket soha még ilyen szépen nem készítettél elő mint 

most 
Ébren haljak meg 
Kilartóan szembenézek vele miként egy színésznőhöz illik 
Méltó halált akarok 
T e nem félsz az álmoktól 
A Lány rázza a fejét 
Tekinteted ártatlan 
de ne hitegesd magad 
nem élhetsz vissza egy éleién át a természel ajándékával 
közben ravaszul halálomat várod 
Bűnös vagy te is csak még nem tudod mert nincs meg
felelő 

szavad rá 
Minden a szavakon múlik 
Szép vagy nagyon szép ez is gyanús 
a férfiak sóvárognak utánad 
a sóvárgás olyan mint a verem te is beleszédülsz 
Én is ilyen szép voltam megbabonáztam a nézőkéi 
Legjobban a Médiában 
A bemutatóra apád is eljött a legjobb helyen üli tiszti 

egyenruhában 
a hatodik sorban a középen 
A z előadás végén meghajoltam külön hallottam a tapsát 
Nem néztem oda de hallottam forrón erőleljesen lapsoll 
Az egész terem ól ügyelte 
Telszett neki az előadás mindenki megkönnyebüll 
ezért felszabadultan tapsoltak 
Nekem óriási vörös rózsacsokrot küldött 
ó kinek hatalmálól retteglek 
Aztán megkérte a kezem 
A főigazgató hajlongott előttem 
Nagy színésznő leszel a dicsőség nehogy összerop -
pantson 
mert az könnyen elvakítja az embert 
Nem hagytam magam 
pedig le akartak taposni 
Médeia az életem szerepe 
neki köszönhetem hírnevemet boldogságomat gya láza 
tomat 
az apád hódolatát 
Szülelett sz ínésznő vagy 
kár hogy Isten némaságra (téli 
vagy talán megkegyelmezett 
Nekem vagy neked 
Ki tudja mennyi csapás érne ha beszélni tudnál 
A némaság védelmez -
Mindent magamra vállalok 
Örök életemben mások helyett beszéltem 
megbüntetett a sors mert szavakai találtam 
Egy lexikont vesz fel a szék melletti asztalkáról 
Olvasd mit írnak rólam 
százszor ezerszer minden nap olvasd el 
jegyezd meg jól hogy ki volt az anyád 
még mielőtt megismered az emberekel 

A lány kezébe nyomja a lexikont majd a szoba közepén 
levő tükör elé áll 

Néha nem ismerek magamra az álmok feldúlnak meg
változik az arcom 

a tekintetem 
s nagy félelem költözik belém 
Meghalni vágyom Médeia az utolsó támaszom 
Segítsen nekem is neked is 
A Lány felé fordul 
De ne vesztegessük az időt hozzd a jelmezed 
N e feledd ez a tükör hazudik mint minden dolog amit a 

szemünk Iái és kezünk megérint 
A Lány a szekrényből elővesz egyet fel akarja venni 
Nem ezt 
az eredetit amelyben én játszottam 
eljött az ideje viselheted 
A lény távozik Az Anya nehezen a székig támolyog 
Ártatlannak tűnik de csak színleli 
és titkolódzik előttem éjszaka keservesen felzokog 
megveti az anyját 



A szemembe dicsérnek művészetemért rajonganak 
de nem bocsátották meg a térjem halálát 
ö az oka suttogják a város polgárai 
nem veszik tudomásul hogy a kettő mélységesen ö s z -

szefügg 
Médeiát soha sem játszhattam volna el 
ha olyan leszek mint ők 
Meg kellett védenem magam 
máskülönben olyan leszek mint ők 
Nem halok meg 
míg nem állítom pártomra 
Nem 
nem kérek kegyelmei 
azt akarom hogy igazam legyen 
tudja meg éppen ó a néma milyen nehéz voll újra tanulni 

a beszédet 
a Lány belép kezében a jelmez megmutatja az anyjának 

Öltözködik 
Lassabban húzd magadra a ruhát ezzel is elvarázstod a 

környezeted 
Könnyedén lépdelj 
Költözzönek testedbe veszélyes érzések 
de mozdulataid gyengédek legyenek 
Mérget tartalmazó csillogó aranykehely vagy 
Képes vagy erre Médeia 
Sejtelmesebben húzd magadra a ruhát gyengéden nézz 

magad elé 
vágyakat ébresztesz melyekkel megváltod magad 
Még nem fegyverkeztél (el az álmokkal 
észrevettem a próbák folyamán 
Tökéletes vagy csak az álmok hiányoznak belőled 
Félek tőled 
E z nagyon jó jel 
Sajnálom hogy nem léphelsz fel a színpadon 
Médeiának születtél jelmezem mintha rád öntötték volna 
Szembenézel a világgal 
Elárultad apádat testvéred országodat 
a koromsötét éjszaka szenvedélyei 

,mint másoknak az ibolyacsokor 
a gyűlölet a szeretem a kegyetlenség az áldozalkézség 
mint másoknak a bőrükei cirógató tavaszi szellő 
Behunyod a szemed és elképzeled hogy mindent be 

fogadsz 
éppen úgy mint az éjszaka 
A nappaltól a fénytől nem tanul egy sz ínésznő 
csak az éjszakától 
Féltékeny vagyok rád 
A némaság Isten kegyelme 
a legszebb éjszakával ajándékozott meg 
Miért nem születtem némának 
Már késő 
Haldoklók ebben a lakásban börtönre emlékeztet 
a fényűzés a hamis csillogás gyógyít 
a sok drága dísz festmény bútor 
Még soha sem kérdeztem 
játék-közben nem vágyol-e szerelő után hogy kielégítsen 

rabod legyen 
Ébredezik benned a hiúság büntess valakit balsorsodért 
A Lány int hogy nem 
Remélem ámítod magad 
Mi nők ördögi erőt hordozunk akkor is ha alázatosan le

hajtjuk lejünket 
ha egyszer megtaláljuk az igazságot 
kíméletlenül szolgáljuk 
O lvasom gondolataidal rám hasonlítasz 
Büszke vagyok rád 
Nyugodtan halok meg ha megértetted szerepemel 
csak ez a néhány mozdulat maradt számomra 
semmi más 
Sajnos a bábuk nem beszélnek 
Mosolyogj 
Ünnepélyes a pillanat amikor mássá válsz 
ha kezeddel megérinted jelmezed 
Tegyé l úgy ahogy mondom 
mintha a szerelőd simogatnád 
borzongva gondolsz a színpadra 
A sors kegyellen 
Lassabban lassabban lépdelj 
engedd át magad az élvezetnek 

Mindenre képes leszel 
Néhány perc múlva lászón vár rád 
leleségül vesz ágyába vezet 
Táncolj előtte örömödben parancsolom 
vágyak árnyalják karjaid lejtését 
Érintsd meg a csillagokat 
A Lány a bábuhoz közelit táncol 
Várj 
A bálokon az ünnepi fogadásokon táncolnak így 
Táncolj mintha az Isten előtt v izsgáznál 
Az Anya feláll és tánclépéseket tesz A Lány ellensége

sen figyeli majd utánozza a tánclépéseket Az anya meg
nyugodva visszaül 

Jól van elszabadultál az apró érdekektől a szokásoktól 
az előítéletektől 

Médeia döntött így 
Félrevezetted apád lestvéred lászón vágyai kedvéért 
Elhagytad hazád tested eggyé vált a messzi lengerek 

hullámverésével 
a végtelen égre nézel 
- ez a hazád 
Még nem tudod 

rák i nem becsüli népéi az zavaros szenvedélyek rabja lesz 
( a k i pedig becsüli minden mástól megfosztja magái 

í l sö lé ledet t a tekinteted 
Ne közeledj hozzám 
Félsz ugye szegény gyermekem azt kérded hol a hazád 
Haragod vígasztal 
Nem vezetsz félre nem bízol anyádban 
Imádkozz a naphoz a tűzhöz a fenevadakhoz a viharhoz 

ftJem sejted hová mész de messzi úlra indulsz 
í\óee\£gJén idegen nyelv jsmeretlen szokások 
" T s z ü l e l é s és a halál i (5zel vannak egymáshoz 

Emelt fővel állj előttem 
ahogyan lanílottalak 
Sölét folyosón haladsz távoli (ényponl felé 
az idegen nó méltósága Médeia haragja irányit 
Kreón száműzetésed hírét közölte veled 
Veszé lyben a haza 
Úgy állj előtte mint a büszke nő ki az istenekkel dacolt 
és ledöntött minden korlátot 
Elkeseredetten felugrik Kreón bábuja elé támolyog Csil

lapítja magát 
Minden aljasságnak szent a célja 
Ezt hirdeti Kreón bár másként mondja 
Szava tekintélye megfellebbezhetetlen 

i lászón elveszti nemzete bizalmát ha idegen nőtől lesz 
' gyermeke 
' A z ellenség közeledik 

nagyobb szűkség van az egységre mint bármikor 
A város szabadsága lorog kockán 
Egyetlen lány lászón felesége lesz 
hogy visszatérjen a nép bizalma a vezetőkbe 
Keserűen kifakadsz mi jogon teszik ezt veled 
embertelenséggel vásárolják meg az emberségei 
milyen szabadság az mely másokat meggyaláz 
é rezze a nyomorul! a szenvedélyed erejét 
Lányom úgy jálsz ahogyan tanítottalak 
de Kreón süket mint mindenki kinek hatalma van 
el kell hagynod e városi mondja 
száműzetésed helyét pontosan kijelölik 
és azt nem hagyhalod el hazádba nem térhetsz v issza 
az ellenségnek titkokat árulhatsz el 
Távozáskor hidegen végigmér 
idegen vagy semmit sem értesz 
Mi dicső áldozatot hozunk 
mondja köszönés helyett 
Térdre esel nincs Isten sz ivedben bosszú érlelődik 
az anya felkapaszkodik a székből felemeli a térdelő 

lányát 
E g y asszony bosszúja szent dolog 
nem az ész nem az alantas közügyek nem a pénz nem 

a hatalom 
a fennkölt érzelem parancsa az 
a piszkos világban csak az érzelem vígasztal 
Nem az ember nem az igazság a becsület nem a haza 

szeretet a gazdagság 
hanem a mindenek felett uralkodó titokzatos belső vágy 
erre gondolj gyalázattal szembesülve 



Fáradtan visszaül 
Ismerellen erő keril halalmába mely mindent igazol 
Végtelen útra lénél magasra nézz 
lesteddel érzékeled mikénl (ogad be a felsőiéi világ 
Nincs hazád sem házad hová bajban luthatnál 
Erőtlennek léged ne lartson senki sem 
gyengének vagy szelídnek - másmilyen vagy 
ellenséghez kemény baráthoz jószívű 
Ilyen halandók híre él legtovább 
Ezekért a szavakért érdemes volt élned 
Hallod 
Felcsattant a taps de milyen hazug hajolj meg könnyedén 
hamisan és kétértelműén 
N e tárd ki előttük szíved tapsolnak a gyáva férgek 
azok otl lenn semmil sem érteltek meg abból mi leját

szódott benned 
Aztán távozol a színről egy libbenéssel tűnsz el 
ne tétovázz indulj 
Újra mégegyszer 
Tűnj el a lényből mintha elrepültél volna 
oda hová emberi szem nem követ 
Forrjon fel véred nézz a szemembe gyűlöld őket 
Milyen könnyű dicsérni az emben 
Hangja megremeg 
de nehéz embernek maradni az igazságszeretők között 
A lány megtorpan az anyjához lut Az eltaszítja magától 
Nem érted hiába tanítalak legnagyobb szerepemre 
Ne sajnáld magad őket gyűlöld 
A Lány meghökkenve hátrál 
Ne ess kétségbe bosszút forralj 
légy büszke mert hazátlan és földönfutó vagy 

Az Anya feláll megy a lány után egy bizonyos távolság
ról szemlélik egymást 

Folytassuk kérlek 
Magadra maradtál a romok közölt hol lérjed ölelt 
Szeretted elhagytad hazád 
hontalan idegen kurva kit mindenki leköphel 

Í
Miatta 
Miatta leszel gyilkosa 
V é s d eszedbe milyen gyáva milyen aljas és kétszínű 
ellogadla áldozatodat de ó semmil sem áldozol! fel 
néped nemzeted neked is van nemcsak neki 
Állj a tükör elé nem magad ót látod 
Riadtan hátra lépsz 
Szerelmes vagy 
dicsekedell nem érdekli kinek mi a vallása nemzete mi

lyen nyelven beszél 
csak a szépség az igazság az emberség 
igy beszélnek a hódítók 
Mohó férfivágyail kielégítened 
mellékes kaland voltál éleiében 
Nem tanulta meg a nyelved nem áldozott isteneidnek 
árulásaid kínjaid nem élte át nem virrasztott álmatlan éj 

szakádban 
Tekintélyt hatalmat dicsőséget szerzel ! 
meg egy női 
Hittél neki átengedted magad 
Sírjál csak sírjál szaggasd fel a ruhád 
lépj az üres tükör elé magányosan tántorogj 
Felvetted hilél megtanultad nyelvét 
országa szokásail 
E z a kötelességed vélte ő 
Rajongott érte a nép 
apróságra nem ügyelt 
élvezte lested büszkélkedett szépségeddel 
Öleld át add ál magad neki 
Nincs a városban még egy ilyen szép nő mint te 
Aztán veszély közeledell idegen hadsereg menelell a 

város felé 
a félelem a bizalmatlanság növekedeti 
s a veszélyben megfogadta az elöljárók tanácsát -
megóvja a hazái ha nemzete soraiból választ magának 

nőt 
Ilyen volt lászón a föld söpredéke 
a legnagyobb szélhámos akii valaha megismertél 
cserélgette eszméit és egyben sem hitt igazán 
Megszégyeníteti téged az idegen nőt 
Borulj a földre mi maradi más hátra mint a bosszú 

Könnyedén lépdelj lábaid karcsúk és lürgék 
lesled bűbájos a bosszúvágy megszépít 
Szép ruhákat varrsz magadnak te vagy a legszebb 
sejlelmesen mosolyogsz az elöljárókra kik a gonosz ta 

nácsot adlak férjednek 
sóváran méregetik tested 
türelmetlenül várják hogy elhagyjon 
s prédájuk (egyél 
te a megbélyegzett ágyasuk leszel 
közönséges kurva 
ez jár az idegennek 
E z lesz Médeia sorsa ha nem bosszulja meg férjét 
Örökké meghajolsz vágyaik előtt gondolják dölyfösen 
kiknek halalmuk van 
Nekik mindegy mit érzel 
csak az a fontos hogy ágyadba bújjonak 
Elfogadtad a játékot 
Új leleségének ereiben tiszta vér folyik 
elfoglalja a hitvesi ágyad 
lászón tudja hogy becstelenül taszított el magától 
de gyáván hallgatott 
Gyermekét testedben hordoztad 
még az első szívdobbanását sem érezted 
Ölelt az ágyadban 
Gyűlölted kéjre éhes teslél kielégítetted 
és undorral ellökted magadtól 
a gyávát 
[gy kezdődik a gyenge nő bosszúja 
Mit nézel rám olyan értelmetlenül 
Legyél szép Médeia 
fésüld meg hajad 
fürödj meg illatosítsd ki lested 
simogasd a bőröd 
Hangok 
Ki üzen 
az apád kit elhagytál 
a néped kit elárultál 
az isten kit megtagadtál 
Senki 
A tükör előtt ülsz 
színpadon vagy 
Magasabb állami érdekekre hivatkozott 
neki hazája a város 
léged viszont hazátlan árvaként aláz 
Máskor félelemmel van leli a nő 
csatára vasra egy pillantást sem vet 
de érje sértés házastársi fekhelyéi 
az ő szivénél nincs szív mely vérszomjasabb 
Hová fuss te hontalan 
kinek csak a remény maradt 
Úgy táncolj hogy lángoljon fel a remény 
Testvéreid kiátkoztak 
Átkoz a meglagadotl néped 
Hogyan néznél a gyermekek szemébe ha visszatérnél 
őket is elárultad 
Apád sírját nem ápolhatod 
Bosszú i forralsz nem tudják nincs elszántabb a honta

lannál 

A város lászónt ünnepelte aki dicső áldozatot hozott 
hazájáért 

példái mu talott önfeláldozást követelt a néptől 
tűrje nyomorát hogy az adó napról napra nagyobb a bör 

tönök meglellek az engedetleneket üldözik 
ez a szabadság ára 
a győzelem után kamatostól megtérül minden áldozat 
Bezárkóztál szobádba még nem száműztek 
de már száműzött voltál 
Barátnőid nem nyitottak ajtói rád 
gyermekét hordlad a testedben 
miért nem hoztad előbb világra 
hogy rajta töltsd ki bosszúdat 
Csak azt tudtad hogy meg kell bosszulnod az új asszonyt 

ki a halálomnak köszönheti hitvesi ágyát 
Méreggel öld meg 
Teslörség védi 
Osonj szobájukba tőrrel szúrj sz ivébe 
amikor szeretkezés közben birtokolja férjed 
Közelébe sem engednének 



Elhatároztad csellel élsz 
Üzentél lászónért elismerted igazát 
átölelted térdét 
így 
hajts íejet előtte 
nemzete szolgálata a legszentebb leladala 
beláttad az állam érdekei foniosabbak egy nő becsüle

ténél 
bocsássa meg vétked neked nincs hazád és nincs házad 
bajba hová futhatsz 
Beszámoltál Kreónnal való esztelen vitádról 
lámasz nélkül maradtál 
E g y idegen asszonynak tűrnie kell 
Bocsánatért könyörögsz 
balga voltál ne büntessen balgán 
Őrködsz ágya felett gyermekét illó módon neveled 
Csodás nászajándékot küldesz új mátkájának 
N e nézz rám lányom ilyen el lenségesen 
a bosszúra jogod van s ez a legfontosabb 
lászón sokáig hallgatott soha nem láttad ennyire meg

törtnek 
Mintha többet szenvedett volna mint Le 
Hangja elcsuklott miért égsz gyűlöletben kérdi 
miért nem érted meg az ó helyzetét 
neki józanul kell viselkednie 
helyesli hogy az értelem téged is jobb belátásra bírt 
ígéri minden kérésed teljesili szavát nem szegte meg 

soha mosl sem teszi 
Majd megtörten bevallotta nem kíván más nőt csak 

téged 
Hazájáért teszi mindezt 
Olyan voll mini aki Önmagát bünleti 
Nyomorúságos ha az ember két részre hullik 
és nem tudja melyik része a gonosz és melyik az ártatlan 
Átadtad neki a nászajándékot a diadémot a fátylai a 

peplosz ingei amit menyasszonyának kötöttél 
ettől kívánatosabb lesz teste nagyobb az érzéki csábí

tása 
mondod sejtelmesen 
az új asszonynak kedvesek lesznek az ajándékok 
megenyhül haragja és engedélyezi 
hogy a városban maradj s neveld gyermeked 
lászón kinyújtotta kezét valamit mondani akart még 
de leszegett lejjel távozott 
Kikészítetted a kést 
ha lángba borul a nászi ágy és durva katonák lornek be 

szobádba 
ezzel ölöd meg magad 

A Lány előveszi a kést habozik le akarja tenni de aztán 
magához szorítja 

Híre terjedt alázatodnak az előkelőségek újra maguk 
közé fogadlak 

A lány dacosan fenyegetően az Anya széke elé helyezi 
a kést 

Kreón pompás nyári lakot ajándékozott a lenger legszebb 
szigetén 

Örök nyár vesz körül 
Kegydíjadból bőven jul mindenre 
lászón gyermekéről az állam gondoskodik 
legyél büszke nagylelkű nemzetére 
kacéran szóba elegyedtél a kegyes társasággal 
titokban bosszú fűtött 
lászón barátai dicsérték szépségedet 
viselkedésük elárulta irigykedtek népszerűségére 
arra számítollak nem válik el tőled 
A késő éjszakáig tartó meghitt beszélgetésekből arra a 

következtetésre jutottál 
hogy ók kényszerítenek lászónt a szégyenletes lettre 
Ha elulasítja ellene uszítják a népet 
felelőssé leszik a vereségért 
az idegen nővel kötött házassága 
kevert vérű gyermeke 
sérti a nemzeti érzelmeket 
hogyan harcoljon és győzzön a nép ha vezetői elárulják 
Célzásaikból megértetted az ellenség túlereje akkora 
hogy a győzelemre nincs remény 
Ismerted lászón természetét tudtad hogy ó bízik a g y ő 

zelemben 

meggyőződésből hoz áldozalol hazájáért 
mert nem tudja milyen az igazi haza 
nem szívében hordozta hazáját 
hanem kardjában 
A hazára esküszik és nem látja milyen romlott és számító 
söpredék veszi körül 
Tábornokok legyeskedtek körülötted becsmérelték lászón 

képességeit 
az eszmények nem segítenek 
legyintettek tudálékosan 
Azon törték fejüket kire hárilsák a lelefősséget a tragé

diáért 
Beköszöntön az esküvő napja 
A nép lelkesen ünnepelte lászónt éltette a hőst 
tőle várta a jobb jövőt 
kinek logalma sem volt arról hogy az áldozal felesleges 
a város elveszti a háborút 
Miért hanyatlik le a kezed lányom 
azt hiszed ártatlan 
Nem 
Erősítsd meg a szíved 
Büszkén emeld fel a fejed 
Esküszöm jogod van arra a tettre 
A z új asszony kegyesnek bizonyult megüzente nem vár 

rád száműzetés 
ezen a napon mindenkinek megbocsátanak 
Kezedben szorongattad a kési számolgattad hány órád 

van hátra 
Hajolj le 
emeld (el 
A lány fenyegetőn az anyjára pillant lassan felemeli a 

kést 

Mindenkinek joga van védeni becsületét 
Délben érkezett a szolgád 
az ég sugarai ragyogtak a pengén 
a déli hegyek felől meleg szellő fújdogál l 
Fájdalomtól eltorzult arccal ismételgette átkozott legyél 

te a törvényellenes tett tettese 
Szörnyethalt Kreón a menyaszony a lángok martaléka 
lángban áll a palota 
Elégtételt é rezve válaszoltad az édes újságért jótevő 

barátodnak fogadod 
Megdöbbenlen kérdezte eszednél v a g y - e 
az lán megidézte mennyire örült ajándékodnak a meny

asszony 
Felvette a szépszövésű peploszinget arany füzérrel 

ékesílé fürtjei! 
a fényes tükörnél ékesgette hajzalát fehér lábával köny-

nyedén lépkedve a szobában 
amikor összegörnyedt hirtelen s alig tudott 
vonszolva rángó tagjait egy székre rogyni 
hogy ne huljon a földre egyenest 
Szobalánya azt hitte Pán dühe száll! rá vagy más istené 
ahogy szokás fel-felsikongott ámde látván 
hogy fehér hab ful ki a száján fölfelé fordul szeme s bőre 

színtelen nincs benne semmi vér 
a sikongást nagy jajgatással váltja lel 
Az iszonyú látvány megnyugtatta lelkiismereted 
lássa a néped nem vagy becstelen a kést szorongattad 
a halálod a bűnbocsánatod 
így közeledett (eléd a halál 
Ezze l a tudattal hallgatod a hírnököt 
E g y másik cseléd nyomban atyja lakrészébe ful 
a harmadik újdonsül! férjéért szalad 
jelentve úrnőnket mi érte 
zeng a ház minden zugát betölti sűrű futkosás 
Kétfelől tört rá a szörnyű fájdalom 
arany fűzére mely övezte fürtjeit, bűvös patakban árasz 

tott falánk tüzet 
s a lenge peplosz hófehér húsába mart 
E lhagyva székjét lángban égve futni kezd 

- s fejét hányja jobbra-balra hogy csodás fűzérét földre 
dobja 

ámde rátapadt a színarany dísz fogva tartja 
és a tűz szétszórt hajában kétszerannyi lánggal ég 
Legyőzi végül kfnja és a földre rogy 
s nem ismeri fel senki már csak apja öt 
nem látni többé hogy csillog szeme 



sem bájos arcát mert tejéből vér szakad 
a tűzzel Összefolyva fröcsköl szerteszét 
s csonljáról mint a fenyőfa könnye úgy csorog a hús 
emésztő mérgek martalékaként 
S nem mert senki holt testéhez nyúlni 
De végzetét nem érti meg szegény atyja s belépve holt 

lányára nyomban ráborul 
feljajdul aztán csókok közt ölelgeti 
Szerencsétlen lányom 
- így szólítja meg - mely istenség küldölt rád ily gonosz 

halált 
Ki lelte árva sírhalommá vén lejem 
Veled szerelnék halni én is gyermekem 
S midőn jajveszékeléssel felhagyott felkelni vágyott 
ámde agg testét akár a babérindák a repkényt 
fogva tartja már a fenge peplosz 
- birkózásuk iszonyú az agg szeretné földre tenni lábait 
holt lánya v isszahúzza és ha ellenáll 
öreg húsát letépi csonljáról a láng 
Idővel abbahagyja és boldogtalan lelkét kiadja mert a tűz 

hatalmasabb 
Most légy erős lányom 
megérintett a halál bársonyfüggönye 
Szolgád átkot szór rád 
te büszkén hallgatod 
hontalanságod megerősíti sz íved 
amikor lászónl pillantod meg a téren jajongva kérdezi a 

gyülekező embereket 
benn van -e még a szörnyű lett elkövetője Médeia vagy 

már megszökött 
Aztán berontott az ajtón kirántotta kezedből a kést eszét 

veszítve kiabált 
Szörnyeteg te leggyűlöltebb asszonya a (öldnek-égnek 
minden embernek és nekem 
Miattad küld rám az isten bosszú-szel lemei 
mert néped elárulva szálltál hajónkra 
Karjaid kitárod lássa nem félsz a haláltól 
csak annyit mondasz 
a gyermek bűne öli meg az apát 
vagy az apa bűne Öli meg gyermekéi 
így volt ez és így lesz mindörökké 
Követeled Öljön meg bosszúja bosszúd igazságát meg 

nem ölheti 
lászón megtorpan kezéből kihullik a kés 
és azt mondja apja kezétől az nem hullik gyermekére 

gyilkosan 
Az utcára tekint 
a hullámokban érkező tömeg bosszúi kiáltott véres tet

tedre 
A kés után nyúlsz hogy befejezd műved 
Férjed durván megragadja a karod 
küzdesz vele mini a pokol árnyaival hogy példás le

gyen bosszúd 
ha már bűnt kövelsz el akkor az legyen tökéletes 
Nem engedte ki kezéből a kést szeméből félelem su 

gárzott 
egyszerre gyűlöli és szenvedett 
akárcsak te -
az erőlködéstől a földre zuhantál a fájdalomtól vádolni 

kezded 
pusztuljon minden kiáltozod összefüggéstelenül 
lányom küzdjél az árnyékkal 
győzzé l ne alázkodj meg 
ilyen a világ 
győzzé l vesszen minden haza nemzet gyermekek s z e 

relem 
áldozat lesz ki hisz bármiben 
gyilkos lesz ki nem hisz semmiben 
a sírunkat ássa mit tisztelünk 
vakká lesz a világosság melynek életünket köszönhetjük 
mondod neki de nem hallja 
Megvetően végigmér válaszra sem méltatva az utcára 

lép -
Népe üdvrivalgással fogadja mert azt hitte megbosszulta 

a bűnöst 
az ablakból láttad sápadt arcát 
s amikor a nép tiszteletteljes csendben vezére szavát 

akarta hallani 
a véres kési akarta látni 

felemelle de az tisztán ragyogott 
Médeiához nem nyúlhat senki mondta 
ezzel dőlöm ál ki parancsom megszegi 
Átkozott legyél Örök életedre 
legyen álkozoll gyermeked kii nemzettél 
üvöltötte feléje népe 
Ó pedig a leggyorsabb fogatot parancsolta a ház elé 
leghűségesebb katonáinak elrendelte 
bántatlanul hagyd el a várost 
Hazája polgárai 
gyávának nemzete árulójának nevezték ki a leghűsé

gesebbet 
Az átkozódó tömeg vért kövelelt annak fejére ki egy 

asszony kedvéért hazáját árulta el 
az első sorokban barátai bujtogatták a népet 
A katonák bekerítenék a tömegei parancsára várva, 

hogy lójjönek rá 
Kocsiba üllél nem pillantott rád késed kezében villogott 
a szuronyok mögül fenyegetően nézett szeme népével 
A Lány némán sir 
Az ellenség támadásra készült de kocsidal nem állította 

meg senki közülük 
Tudták mi történt a városban 
Katonák meneteltek zászlók lobogtak félelmetes látvány 

voll 
Olyan voll a kép mini amikor a folyók kiöntenek medrükből 
Cipelled gyermeked -
es az Övét 
kit akaratod ellenére hoztál a világra 
és nem akartad idegen szavakra tanítani 
de a bölcső lelett sajál szavaid nem jutottak eszedbe 
lászón jóslalára gondoltál 
fejed felett bosszúálló lesz 
A lény ledobálja magáról Médeia jelmezét Az Anya 

végső erőfeszítéssel folytatja 
lászón halálára gondoltál miközben némán ringattad a 

némát 
Mikor biztos volt benne hogy elhagytad a város falait 
a szuronyokkal bekerített nép szeme láttára 
felemelte a késed és saját szivébe döfte 
A nép nem tudla pontosan eldönteni 
megérdemelle-e lászón hogy saját kezével végezzen 

magával 
vagy ennél súlyosabb büntetést kellett volna kiszabni 

fejére 
mindenesetre érezte hogy igazságtalanság történt 
Közben a Lány jelmez nélkül kétségbeesett sikollyal fel

emeli a kést s mintha csak saját sikolya késztetné erre az 
anyjához rohan s a magasba emeli a kést Az Anya befeje
zi a mondatot és mozdulatlanul várja a döfést A Lány karja 
meglendül s az anya és a lánya egyszerre sikoltanak fel 

Hosszan elsötétedik a szín 

Kivilágosodik Most a Lány ül a karosszékben Könnyű 
fehér ing van rajta Keble fedetlen Az anya zokogva mega-
lázottan kúszik a földön a karosszék felé Néha bizonyta
lanul megáll A lány fölényesen nézi az Anyát Az Anya eléri 
a széket a Lány térdébe kapaszkodik A kést akarja meg
szerezni A Lány durván eltolja magától A jelenet megismét
lődik A lány többször is durván szaggatottan felkacag 

Az anya feltápászkodik ú/ra a Lány elé szédeleg s moz
dulataival biztatja döfje szívébe e kést 

A Lány a földön levő jelmezre mutat Int az anyjának 
kezdje szerepét miközben még érthetetlen artikulátían 
hangokat ejt ki 

Az Anya felkapkodja a ruhadarabokat el akarja takarni a 
Lány keblét A lány felnevet s.ú/'ra eltaszítja magától az 
Anyát 

Az Anya mintha csak meghipnotizálták volna lassan 
magára húzza Médeia jelmezét 

A Lány feláll ékszerekkel ékesíti magát aztán a késsel a 
tükör felé mutat 

Az Anya tiltakozik nem akarja teljesíteni lánya kívánsá
gát A lány erőteljesen megismétli mozdulatát Az Anya las
san a tükör elé lép visszahőköl a Lány kényszeríti 
hogy nézzen a tükörbe Az anya megáll előtte és üres te
kintettel nézi a tükröt Mintha félelmetes képet látott volna 
újra menekül A lány visszatérésre kényszeríti Az anya meg
áll a tükör előtt 



A lány feláll a bábokai szemléli Az Anya a tükörből nézi 
a jelenetei felugrik és el akarja taszigálni a Lányt a bábok 
közeléből A lány röhög és visszaül a székbe 

A LÁNY 
N-n-n 
Az Anya mintha segíteni akarna neki hogy mondja ki 

amit akar kétségbeesetten mozgatja az ajkát 
A lány durván felhördül le akarja inteni az anyját 
N é Né 
Az Anya feszülten várja a Lány*szavát 
Némák 
Sír 
S z a sza 
Az Anya meglepődve fordul feléje 
A lány elhallgat 
Szünet 
Szavak 
el 
elle-elfelejietled 
őket 
Az Anya rázza a fejét Ne beszéljen 
S z e szer 
A z anya meglepődve és megriadva néz rá 
A lány visszaül a székbe 
S z S z e Szerelem 
ingerülten megismétli 
Szere Szeretted 
Ku küzd a szóval rva 
Az Anya tiltakozik 
Ott 

A lány a tükör felé mutat 
Olt 
Apád 
T e s l Testvér Testvéred 
az Anya eltakarja a szemét 
Haza 
A lány egyre eszelősebben nevet 
kezével mintha a levegőben valamit megérinteni akarna 
Szavak 
Beszéd 
Az Anya tiltakozik azt akarja hogy a lánya ne beszéljen 
Apám 
Hol 
Az Anya kényszeredetten a tükörre mutat 
Nem 
Igazi apám 
a z Anya kényszerecferfen a tükörre mutat 
Nem 
A z 
akit 
te 
A z Anya rémülten hátrál 
Félsz 
A z Anya int 
Hol 
Az anyját ráncigálja 
Hol 
H a - h a - z u d s z 
Játék 
Elég 
Kegyelem 
Könyörülj 
Hirtelen elhatározással 
T á n mutatja colj 
Az ötlet felvillanyozza 
Az Anya riadtan nézi a lányát 
Kibírom 
Erős vagyok 
néztem 
a tükröt 
Szavak nélkül 
néztelek 
É n én 
láttam 
mindent 
Médeia 
táncolj 
Az Anya néhány lépést tesz A Lény feiál az anyával tán

col Tánc közben a tükör elé érnek megpillantják magukat 
benne Mindketten megtorpannak 

A Lány ingerülten eltaszítja az Anyát 
Hallod 
Tapsol 
Mintha tapsot hallana szökken különböző irányba 
Sükelek 
vakok 
a szavak 
G y á v a gyáva Médeia 
Öleld férjed derekát 
Nem 
Int hogy ismételje meg a mozdulatot A lászónt jelképe

ző báb felé irányítja 
Alázattal 
így 
Otthagytál mindent 
Megtanultad nyelvét 
Szokásai ! 
Másik világ 
Félsz 
Félnek tőle 
Zsebében revolver 
Győztes 
Félj 
A z anya követi utasítását testével a félelmet ábrázolja 
Engem 
megöltetek 
az Anya tiltatkozik 
Hányban 
Mikor 
Mindegy 
A tegnap is mull 
Néped sír 
Ke -gye - lem kegyelem a le-gyözölteknek 
Komédia 
Önfeláldozás 
Gyónj Médeia 
Szavakkal ásod sírodat 
Odavetetted magad 
Hová menekültél 
Akkor kellett volna meghalnod 
vagy elhallgatnod 
örökre 
Nem szeretett 
Segíls 
Élvezte lested 
segíls 
Lehanyatlik a feje 
Elcsábíiotl nő 
Szerelmes 
Mutasd 
milyen a szerelem 

A z Anya a lászónt ábrázoló bábuhoz közelit 
Milyen utálatos 
így 
Nem tudta 
mi rejlik benned 
Ágyad rövid ideig csillapította 
mint az állatok 
ágyékod hízeleg 
öled 
szorítsd magadhoz 
az idegen férfit 
Apád 
testvéred 
néped 
cipeled magaddal 
Micsoda bűz 
parfüm 

' kenőcs 
vér 
szenvedés 
a frissen vasalt ágynemű szaga 
ondó 
történelem 
gúnyosan nevet 
Játszottam Médeiát 



mindenl megértettem 
Folytasd 
Most már lehel 
elnémultál 
ne hazudj lobbet 
Eddig hazudtál 
Nekem 
Mindenkinek 
Éjszaka feloltottad a villanyt 
melletted 
az idegen lest 
ó is teloltotla 
Émelygett a gyomra 
Miért lette 
Hiúságból 
A győztesek joga 
a kéj 
a dicsőség 
Csak úgy 
élvezetből 
Idegen vagy 
idegenek vagytok 
egymásnak 
Mii akarsz azzal 
az idegennel 
kérdik lóle 
Kereste kivel közösei álmodik 
aki a halál szobájába kíséri 
ismeri azokat az egyszerű szavakat 
a végórában 
melyeket nem lehet megtanulni 
(eleségül vett de csak ágyasa lellél 
A z Anya tanácstalanul menekül rejtőzködik a bábok 

között 
Barátai irigyelték 
sikerei! 
a nemzet ünnepelte 
a hőst 
a költök dicsőítették 
mindent elolvastam 
a peploszingel a peploszingel 
nem te szőtted 
óriási voll 
nem láttad 
A Lány a bábuknak játszik 
pedig az egész várost eltakarta 
csillogó aranyszálakból szőtték és az egei helyettesítette 
észrevétlenül hatott 
kezdetben észre sem vették 
mi borult rájuk 
itt-ott tűz ütött ki 
a gyárak dolgozlak buzgó kezek építkeztek 
a vezetők megfontolt beszédeket tartottak 
gazdag kincsekkel ékesítek a polgárok életét 
nem vertek tudomást a repkedő tüzcsóvákról 
az élet elhalt lassan összegörnyedt 
a városra ráborult az aranyszálú peplosz 
a polgárok élvezték kellemes árnyékát 
a tekintélyesebbek a mull dicsőségében sütkérezve 
azt hitték átmeneti rosszullét 
az árvák leisikonglak hatástalan gyógyszereket java 

sollak nekik 
miközben a vész feltartóztathatatlanul terjedt 
bűvös patakban nyomult előre a tűz 
a polgárok húsába mart a múlt arany (űzérél lángok 

mardosták 
a legbátrabbak lángba égve oltani akarták 
de legyőzte őket kínjuk s földre rogytak 
nem ismert lel már senki senkit 
a gyáva és a hős között eltűnt minden különbség 
a hús a tűzzel Összelolyva fröcsköli szerteszét 
a csontokról mint a fenyóla könnye úgy csorgott a hús 
emésztő mérgek martalékaként 
Mindenki mindenkire gyanakodott 
Tóleg az idegenekre 
Kell a bűnbak 
ha mindenki bűnös 
Hiúságod 
szörnyű 

Vádoltad ót 
ki nem értette végzetéi 
Szegény apám 
gyógyi ló szándékkal szembeszállt a betegséggel 
jajveszékelve átölelte a menekülőket 
de mint a babérindák a repkényt fogva tartotta ól is a kór 
igy birkózott a vésszel a tegnapi hős 
kit meggyűlöltél 
Szörnyű szellem húzla vissza 
s ha ellenállt húsát lépte le 
idővel abbahagyta boldogtalan lelí-e feladta a küzdelmet 
megadta magát 
szeme elölt szilánkokra hullott szél a világ 
nem ismert többé rá 
ami egy volt sok lett 
minden szélesen amil teremiett 
mindenki sunyin hallgatolt 
másl ó sem lehelet! 
lépésről lépésről emésztették a lángok 
nem voll hová menekülnie 
téveszméiről suttogtak 
elárulta városai nemzetét 
megalázlak 
idegen asszonyáról 
példálóztak 
akivel megosztja ágyát és álmait 
ó is idegen leli 
miattad 
és mert nem értelte löbbé a világol 
házalok falára azl írták 
Á R U L Ó 
Nem ismered ezt a szó l 
Ne til lakozz 
Nem ludlad anyám 
hol éltél 
ha néma lettél volna 
megtanultad volna 
akárcsak én 
éjszakákon ál 
hogy ki voít az apám 
nem kérdezte a vallásod nemzeted 
de az idők álnokul változtak 
mi érdem voll 
gyanús lett 
főleg azok az eszmények melyek őt fűtötték 
ilt a lexikon olvasd 
mit jelent 
E S Z M É N Y 
amiről ellenségei gúnyosan fecsegtek 
Éjszakákon át tanulmányoztam 
nem ludom én sem 
valami kór 
veszélyes betegség 
a betűk mögött apám sirgödrél lállam 
nekem csak egy szó 
fájdalmasan hullik ki torkomból 
de ó fuldoklón 
szenvedett 
ha mocskolták 
T é g e d eltaszított hogy ne hozzon rád veszélyt 
ne köpjenek le 
vele egyútl 
A Médeiál akarta megmenteni 
a reflektorfényt 
hogy az utolsó sorban 
titokban reménytelenül tapsoljon 
Imádkozz férjedért Médeia 
borulj le 
ő is térdre hullott azok előtt 
akik a falakra festették a gonosz szót 
Elvesztette utolsó csaláját 
a katona 
megfutamodott 
új asszonyt hozott házába 
felejteni akart 
eszmények -
ki tudja 
mit jeleni 
mindenki rejtegeti 



mini a gennyes sebet 
Miért 
Itt a lexikon 
őrzi hírneved 
de a legfontosabbról hallgat 
Aachen Aakjaer Aolborg 
Lametltrie Lamoureux Landwehr 
Visconli Vivaldi Wagner 
élei életerő életfa életfilozófia életjáradék életkép 
szabadalom szabadság szabadságjogok szabad piac 
sírba vitte amit el kellett lelejleni 
kiírtam a szavakat 
és sírtam mert nem tudom 
mit jelenlenek 
S Z A B A D S Á G 
az utcán 
az emberek felemelik az öklükéi 
és kiabálják 
a rendőrautók cirkálnak 
menekülök haza e bábuk közé 
mii jelent anyám a szabadság 
most már késő 
soha sem tudtad 
a lexikon sem tudja 
nem értem mii ír 
félek a szabadságtól 
meg a lobbi szótól 
mit jelentenek 
megöltétek 
le is 
eszelősen vádoltad 
megszégyenülten hallgatta 
hallgatott 
szalonodban cselszövők lebzsellek 
tüzellek léllékenységed dicsérték szerepeidet 
apám ellenségei 
bosszúvágyadat gerjesztették 
hogy mindkettőtökei büntessenek 
ismerted minden titkai 
kifecsegted álmait 
amiről mar gyanús voll beszélni 
mit mondott mikor kezed megkérte 
és tested simogatta 
idegen nőt szeretett 
és lelkesen hangoztatta 
nem érdeklik a szokások a nyelv a nemzet 
tanúsítottad - éppen te 
El lensége lettél neki s az új asszonyának 
játszottak veled 
felhasznállak ellene 
megparancsolták Médeiát nem játszhalod lobbé 
ö állt ki melletted 
a színpad a tiéd mondla 
semmi köze annak a valósághoz 
érdekedben beszélt Hiú sz ínésznő 
Hangja erőtlen volt 
de erre a kiállásra vártak 
még mélyebbre taszították 
a peplosz pusztítása után 
megbünlették az egykori hősöket 
Száműzött volt 
a veszélyes lanú 
Téged védeti a száműzetéstől 
Legalább a színpadot hagyják meg neked 
Médeiát 
a legtökéletesebb szerepedéi 
El lenségei felülkerekedlek 
kívánsága sajál verme lett 
íme védi az idegeneket 
s nem nemzete nagyjait 
szégyenoszlopra szegezték nevét 
te voltál a legsúlyosabb vádpont ellene 
így élt 
hazájában megvetetten 
általad gyűlölve 
amikor egy borongós délutánon 
megszégyenítve 
elővette revolverét amivel a háborúban harcolt 
h ű s é g e s maradt 

nem fellebbezett nemzete ítélete ellen 
nem értem mit jelent az a szó hogy nemzet 
a lexikonok hazudnak 
megöllek az apámat 
aki álmodozó arckifejezéssel 
szelíden homlokához szegezte 
revolverét 
és lekonyult a feje 
Hosszú csend 
gyermekét sem látta 
nem voll ereje kitartani szegénynek 
téged újra a színpadra engedlek 
tündököltél de úgy hallgattak mint a némákat szokás 
szerepeltél 
és minden este megbosszultad 
férjed az ártatlan! 
és gyermeked 
a némát 
E z voll anyám a szereped 
ebbe a szemétbe vetettél 
Az Anya könyörögve nyújtja a karját kéri a Lányt hogy 

vezesse vezesse 
Vezesselek 
Hová 
Nem ismerem az utal 
Nincs út 
A szavakat megtaláltam 
A te bűnöd ez is 
E z a keserű 
sors 
Legyél boldog 
a némák élete megváltás 
nincs szavunk anyám 
kipusztullak 
Bölcsőm felett 
nem dúdoltad őket 
Az anya át akarja ölelni 
nincs bocsánat 
Az anya a kést kéri 
nem 
először magamat kellene 
bűnös vagyok én is mint te 
A Lány a tükör elé lép Különösen szép maszkot csinál 

magának 
miattad emelte magára a revolvert 
lelelös vagyok mert megszülettem 
mert megszólaltam 
a fü benőtte a sírjál 
meg a romokat melyekel itthagyott 
irgalom a szerencsétlen gyermeknek 
ki megértette anyját 
Az Anya a „sárkányfogat-jelenetet" próbálja felidézni 

Mozdulataival jelzi a sárkénylogat messzire repíti őket az 
égbe 

Nincs isten ki figyelne rád 
A Lány cserélgeti a maszkját Mindig más színes masz

kokat helyez az arcára 
já tsszá l csak játsszál 
Felejtsd a holtakat Médeia 
alyádat népedet nemzeted hazád 
atyádnak atyja Héliosz nem küldi kocsiját 
ollalmul az idegen kéz elől 
sárkányfogat nem repít az égbe 
Ligetek 
Ragyogó nap 
Kék ég 
V a n - e még ég 
Médeia 
Az Anya a szék melletti asztalkához vánszorog Ledobja 

magáról Médeia jelmezét Csendben felemeli a kést A ke
ze megáll a levegőben Révetegen nézi a tükörben Lányét 

A Lány végső erőfeszítéssel akadozva mondja ki a 
szavakat 

Elkéstél anyám 
Az Anya kiejti kezéből a kést Továbbra is a tükröt nézi A 

Lány a tükörbe beszél ajka mozog nem hallatszik a szava 
Az Anya kezével int a tükörképnek beszélget vele helyesel 
felháborodik Az ajka mozog csupán erőlködik de nem jón 
hang ki a torkán 



piergiorgio solinas 

AZ ELNÉMULT SZOLIDARITÁS* 

A földközi-lengeri kultúrák családformáinak 
történetéhez 

(részlet) 

A családtormák elemi tipológiája elsősorban a család nagyság-
• rendjétől függ: egyik oldaton találjuk a .nagycsalád'-ct, a másikon 
• a házassági Jciscsalád'-ot vagy .magcsalád'-ot. Ez a különbség 
csak az együttélésre, a tulajdon gazdasági szerveződésére és a 
javak öröklesére vonatkozik; közvetlenül nem vonatkoztatható a 
szexuális kapcsolatokra, a leszármazásra (filiáció) és a nevelésre, 
amiket különleges módozatok szabályoznak. 

Mielőtt a többszörös családot (famillie muttiple) megvizsgálnánk 
(megfelelőbb a nagycsaládot fgy nevezni), emlékeztelnünk kell ar
ra, hogy a történelmileg ismert esetek, amik ezt a modelt megkö
zelítik, nem túl gyakoriak, és hogy az ókor óla egyazon társadal
mon belül a családformák több típusa - kombinációs lehetősége
ikkel együtt - egymás mellett megtalálható. A törtértelmi adatok 
csupán Jeleit közvetítik az antik többszörös szerkezeteknek, és 
csak kevés lölvilágosltást adnak azokról a csalédképzódmónyek-
ról, amiket össze lehet hasonlítani a többszörös családokkal. 

Az ókori társadalom meghatározott területein voltak ismertek 
ezek az egyedi családtlpusok: Észak-Afrika és fűképp a berber 
népcsoportok őrizték meg saját Jellegzetességeikéi az iszlám kul
túrájával keveredve; Görögország, Szerbia és általában véve a 
balkáni országok; Közép-Itália és a Pó-síkság, valamint Franciaor
szág bizonyos területei. Egyébként Szardínia, Korzika és Dél-
Olaszország is, anélkül, hogy ott az említettekhez hasonló több
szörös család ismert lenne, ezek a területek egy sajátságos erköl
csi szolidaritás és jogi közösség kópét tükrözik. 

A többszörös ás a házassági család nem egymással ellentétes 
kategória, hanem a fejlődés és a szociális összetartozás két foko
zatát jelöli. Logikusan szemlélve, minden házassági család egy ki
bővített közösség megalapításának a magvát kellene hogy képez
ze, hovatovább, a többszörös család előfutárénak kellene lennie. 
Ezt az egymásutániságot azonban nem szabad szigorúan fölfog
nunk. Akkor is, ha a véletlen a nagycsaládoknál gyakran a függet
len egységek képződésének kedvezett, a létrejött házassági csa
ládok miriádjai a gyerekkor, a versengés ós mindenekelőtt ez el-
lenalhalatlan gazdasági kényszer hatása alatt szenvedtek, ami 
minden, kibővítésre és egy nagyobb összetartozásra irányuló pró
bálkozást meggátolt. 

Tekintsük át röviden a többszörös család néhány meghatáro
zón, alaki tulajdonságát. Ezek a tulajdonságok vonatkoznak a csa
lád összetételére és a dinamikájára is. 

1. A többszörös család arra törekszik, hogy mindig nagyobb és 
nagyobb számú, élő vérrokont olvasszon magába, akik egy közős 
ősapa leszármazottai, és akiket férfiúi eredetvonal alapján, a hata
lom hordozóiként sorakoztat föl. 

2. Közös, anyagi alapja van: az örökség, ami optimális esetben 
a jószágok mellett a mezőgazdasági eszközöket és a hazat, vala
mint a földet foglalja magába. 

3. Termelői és fogyasztói egységet alkot. Pontosabban szólva: 
a hagyományos egyensúly föltételei között a család önellátó: a ter
melési ós a fogyasztási egységek egymásba fonódnak. 

4. Afelé törekszik, hogy eredeti szerkezetében nemzedékről 
nemzedékre továbbéljen. Tulajdonképpen a .ciklus" időtartama, 
ami után a családi átszervezödés problémája föltűnni látszik, há
rom nemzedéket ölel föl. Ez a hozzávetőleges Időtartam egy tanul
mány alapján állapítható meg, ami a toscanai falusi családok 1B60 
és 1976 közötti időszakáról szól (Glanna Hneschi: La donna nella 
famlglla ruraie tradtzlonale. Slena, 1976; rovébbé L Barié is ezt 
az Időtartamot véli a többszörös családok ciklusának a .zadrugá"-
val kapcsolatosan, a Tradltlonal Groupa and New Economle 
OpportunHIea In Rural Yugoalavlaban. in: Themes In Econo
mle Antropology, London, 1970). Három nemzedéken belül a 
szegmentálod asl folyamatok végükhöz érnek. 

5. A fönt bemutatott keretek között megállapított tulajdonságok 
létrehoznak egy állandóan Jelenlévő ellentmondást: a többszörös 
család a szociális termelési egységet, amin tulajdonképpen ala

pul, egy meghatározott ponton lúl már nem tudja lolytalni - a fivé
rek, és azok családja határozhat úgy, hogy az apa halála után 
együtt marad, de a következő nemzedék már aligha döntene így. 
Ennek következtében a család tulajdonképpen fönnmarad, miköz
ben megsokszorozódik, de fölosztja az eredeti Örökséget, vagy 
újabb területet mini tulajdont szerez, vagy újabb területet 
bérel. 

A többszörös család célzatosan magába foglalja az összes élő 
utódot, aki a közős ősapától származó fórfiúi származási vonalba 
beletartozik. Ennéllogva az ősapának tekintélye van, ami megma
rad addig, amíg él, és amíg egy ala^vniö leiadatol el tud látni: ne
vezetesen, hogy a közösség szerveze , gazdasági, anyagi és lár-
sadalmi egységét érvényre juttatni és ugyanakkor képviselni is 
tudja. Ennek a ténynek a harmadik nemzedék megjelenésévé) vi
lágos meghiúsulása következik be: a harmadik nemzedék teljes 
jogú fölvétele a felnőttek és a termelók nemzedékébe a nagyapa 
eltűnésével azonos. Ez a két mozgásirány tulajdonképpen agy
mással ellentétes a termelést illetően, de nem az a tekintély és a 
fegyelem oldaláról nézve. Az öreg befejezte szerepét, amennyi
ben az erő, a tekintély és a hatalom elvesztésével a családi egy
séget többé már nem testesíti meg. Az 6 szimbolikus jelentősége 
ezután az elődökhöz való folyamatossági kapcsolatból áll: ő köti 
össze a nemzedékek folyamában a család élő szegmentumát az 
elhunyt ősök származási vonalával. 

Ideális körúlmónyek között a valódi családot nemcsak azok a 
személyek alkotják, akik hic et nunc egymáshoz a rokoni kapcso
latokkal és a lakhellyel kötődnek, hanem sokkal inkább az elmúlt 
és az eljövendő nemzedékek sora. 

A felnőtt férfiak, a családfő fiai alkotják a család aktiv részéi, ők 
képezik a legfontosabb munkaerői és biztosítják a létfontosságú 
javak termelését. Jóllehet, nem marad mindig minden fiú ez apai 
családban, de a fivérek egyesülése (fivért közösség, szerzet, írat
na), akik az apa halála után arra kényszerülnek, hogy a vérségi 
kötődést, a gazdasági egységet és az együttlakást is szavatoljak, 
nagyobbrészt bizonyflott. Gyakran lemondanak a fivérek a saját 
örökségükről, hogy kölcsönös integritásukat és összetartozásukat 
biztosítsák. Az egész feudális Nyugaton a származási vonal folya
matossága gyakran vagyoni közösségben folytatódott. A mező
gazdasági területeken mindenfelé szerzetek (fréréches) jöttek lét
re, ahol több, egymással rokon család egy közös „háztartás", egy 
közös „tűzhely", és ugyanígy egy közös, föl nem oszlott szántóföld 
köré gyúlt össze. A családfő gyakran megkövetel le vagy kirótta az 
efféle egyesülések betétjei. 

Az aktív családrész szerepe ennélfogva az örökség kezeléséből 
állt, ós azt, azonos mechanizmus állal, mint ahogyan megkapta, a 
következő nemzedékekre kellett átszármaztatnia. Alapjában véve 
tehát a föld, a jószág, a ház és a szerszámok nem gazdasági ob-
jeklumok, hanem sokkal Inkább szubjektumok - az Örökség meg
őrzését a mindennapi viszonyulások szabályai határozzák meg, 
valamint a házasság esetére meghozott dönlés. 

Az újonnan fölvett tagok, azaz a házasságba fölveti asszonyok, 
közvetlenül bekapcsolódnak a férfi származási vonalába. Krvőlről 
érkezvén, a különböző származások csatlakozását testesítik meg; 
az ő helyük annak a családnak a szerkezetében, amelyik őket föl
vette, előre meghatározott, és abban ők olyan szerepet fogadnak 
el, amilyet a nagycsalád szociális és gazdasági feladatainak szer
kezelében nekik előirányoztak. 

Ilyen szemléletmód alapján a vándorcsaládok, a törzsek és a 
nomád áltközösségek közös jegyekel viselnek. A család női tagjai
nak közössége magába foglalja az „eredeti", a még fiatal és félig 
felnőtt lányok csoportját, akiknek természetes módon az a sorsa, 
hogy elmenjenek és egy másik családi egységben találjanak ma
guknak helyet, és egy másik csoportot is, amelyik krvülröl jött, ós 
amelyik a feladatokat és a szolgalatokat átveszi, melyeket később 
az előzőeknek kell átvenniük. A nagycsalád átvitele a házassági 
családra gyakran egy új vérrokonsági családhoz való csatlakozás
ban Jut kifejezésre. 

A házasságkötésekben fontos gazdasági föltételek érvényesül
nek azoknak a nőknek a kvantitatív viszonyaiban és korbeli egy
másutánjában, akik a házasság céljából elmennek, és azok kö
zött, akiket házasság céljából fölvesznek. Állíthatjuk, hogy ez a 
mozgás az egyensúly megteremtése leié Irányul, úgyhogy azok a 
nők, akik különféle minőségben a többszörös családok tagjai, töb
bé-kevésbé azonos számban vannak Jelen. 

Fordította Bata János 

' A Neue Rundschau 1969. óvi első számában megjelent tanulmanyrész-
letböl. 



barálh árpád 

AZ ALKOTÓ SZEMÉLYISÉG 
PSZICHOLÓGIÁJA 
M á g i a v a g y t u d o m á n y ? 

l . „ . . . A tehetség olyan tökéletesség, amely inkább a 
következletni tudás pontosságában és mozgékonyságá
ban rejlik, minisem a megihletett tudásban", olvashatjuk 
Schopenhauernél. „Aki tehetséggel van megáldva, az 
gyorsabban és pontosabban gondolkodik másoknál. A láng
ész más. A lángész egy olyan világot birtokol, amely elül a 
puszta tehetségtől, éspedig azért, mert mélyebben érzéke
li ugyanazt a világot, amelyet a tehetséges csupán észlel . 
Ezért ugyanezen világ az ő elméjében valósághübben, v i 
lágosabban és érthetőbben jelenik meg." (1) 

Minlegy 100 évvel később Nalhaniel Hirsch a Lángész 
és a krealív intelligencia (1931) c. könyvében ehhez ha
sonlót állit: ,A lángelmék maguk is tudják, hogy nem egy
azon fajtából valók a tehetségesekkel. Tudják, hogy tőlük 
inkább különböznek, mint egyéb csoportoktól, ide sorolva 
a paraszlokal és hercegeket, az elmebetegekéi, sől a 
gyengeelméjűekel is. Természetükből fakadóan a két cso
port, úgymond, ellentétben áll egymással : a lángész alkot, 
a tehelséges javit(gal); a lángész megsejl , a tehetséges 
elemez és kutat(gat); a lángész törekszik - életcélja az al
kotás, a tehetségest v iszonl becsvágya Ösztönzi - életcél
ja a hatalomszerzés; a lángész mindig idegen egy idegen 
országban, átutazó vendég egy közjátókban, a tehetséges 
számára viszonl a jelenvilág Paradicsom, a társadalmi be
illeszkedés ügye s baja pedig természetes és állandó fog
la lkozása. . . " (2) 

Nem csoda hál, hogy már századok óla hallhatók dics
himnuszok az alkotó személyiségéről, s egyszer Jstenek", 
másszor „lángelmék" kőnlösébe Öltöztetik, netán holmi „el
mebeteg" kényszerzubbonyába bújtatják. Egyszóval na

gyon tarkabarka köntösök ezek, amelyeket mágiából, is-
lenfélelemből vagy pedig démonizmusból, netán „modern 
pszichiátriából" férceinek össze tudálékos emberek és ér
dekcsoportok. Ezek a köntösök persze díszíthetek csillo
gó-villogó igézetekkel, sőt újabb „tudományos" hivatkozá
sokkal . . . Különös, szinte bizarr népszerűségnek örvend, 
sajnos, még napjainkban is az a tévhil (különösen kama
szaink és fiataljaink körében), hogy a „kreativitás" nem 
más, mint idült vagy éppen krónikus „téboly-állapot", azaz 
zsen inek" lenni egyenlő holmi „neurotikus", avagy kifeje
zetten „örült" személyiségbeli szerkezettel. Igaz, hogy itt 
ósdi, múlt századbéli , immár közhelyszerű hiedelmekről 
van szó, de éppen ezek mulatnak rá arra a tényre, hogy 
napjaink oly sokat emlegetett tudományos világismereté
nek, sajnos, igen-igen gyér keletje van „szélesebb" naptö
megeink hiedelemvilágában. Nem mellékes itt azt sem 
megjegyezni, hogy korunk legújabb mítosz-teremtéseiben 
úttörőként járnak elöl bizonyos pszichiátriai, léhát a legkü
lönbözőbb lelki-társadalmi rendellenességekkel foglalatos
kodó kvázi-tudományosságok és bizonyos nagy hévvel 
népszerű(sített) „okoskodások". Ezze l kapcsolatban s min
tegy elöljáróban, hadd idézzünk írt egy részletet a magyar 
származású Révész G é z a immár klasszikus művéből, G e 
nialität und Psyhose címűből (1952), Szilágyi Lilla fordítá
sában: (3) 

J\ 19. század második felében a pszichiáterek nagy ki
tartással kutatták a tehetség és a pszichopátiás alkat kö
zötti vélt összefüggést. Néhányukat eltöltötte az a gondo
lat, hogy a nagyon tehetséges embereknek, beleértve az 
úgynevezeti lángelméket is, rendszerint vannak kóros vo
násaik is, melyek testalkatukban csakúgy, mini lelki-szelle
mi jellegükben határozottan ki lejeződnek. . . A zsenialitás 
és pszichózis, illetve neurózis közti szoros korreláció bizo
nyítékait (azonban) eddig még senki sem tárta elő és felte
hetőleg soha nem is fogja. A tényanyag statisztikus feldol
gozása, amennyire ez a biografikus ós patografikus iroda
lom alapján lehetséges, minden bizonnyal az .egészséges 
zseni ' javára dönt majd." 



2. Tanulmányunk gyújtópontjában tehát az alkotó sze 
mélyiség pszichológiai szerkezete áll. Merész vállalkozás? 
Talán igen, hisz vannak, akik azt állítják, hogy olyan logal-
maknak a pontos meghatározása, mini a „kreativitás", a 
„személyiség" slb., napjaink pszichológiai és egyéb humán 
tudományaiban egyszerűen - nem létezik. Ez jobbára igaz 
is. Másrészt viszont e logalmi homály kihívás nemcsak a 
pszichológiai ós más tudományok számára, hanem tetem
re hívása általános társadalmi köztudatunknak is, amely
nek értékbeli és erkölcsi "kríziséi nem szükséges itt külön 
latolgatni. Ezze l kapcsolatban idézzük csupán Scheliing-
nek az „emberi fantáziáról" lejegyzett romantikus gondola
tait. Szerinte a „fantázia vonzó rendszertelenség, amely az 
emberi megismerés ősi kaolikus állapotába vezet v issza 
bennünket, ( . . . ) régmúlt istenek tarka lorgalagába." Schel 
iing korában (XIX. sz . ) ezek még bölcseleti nézetek, napja
inkban pedig immár - közhelyek! Közhelyek, két oknál fog
va . Egyrészt azért, mert korunk alaptudományai (kvantum
fizika, biológia, pszichológia) figyelmeztetnek arra a tény
re, hogy az alkotás, mint folyamat és képesség, mindenek
előtt generikus önrendszerezési (aulopoietikus, önteremlő 
és újratermelő) elv és erő mind az élettelen, mind az éló v i 
lág valahány rendezési szintjén, a fénytől és kristályoktól 
kezdve az Emberig, nem pedig holmi „kaolikus", „rendha
gyó" rendszerbeli állapot, mint ahogyan napjaink számta
lan „ulcapszichológusa" elképzeli. (4) Másrészt azért, mert 
napjaink óriási, szinte apokaliptikus tömegmozgalmaiban 
és eszeveszteti identitáskeresésében - ide sorolva a „Nő-
kel", a „Zöldeket", a „Feketéket", a „Szegényeket", a „Déli
eket", az „Adósokat", s mindenekfelett a „ M i . . . (x)-etniku-
mokal" - az alkotás fogalma és értéke „hiánycikk", amelyei 
nem lehel csupán úgy tudomásul venni, hogy „mivel" 
nincs, talán nem is létezik. . ." Az alkotás-rombolás erkölcsi 
adóssága korosztályaink és gyermekeink életében túlsá
gosan is nagy ahhoz, hogy egyszerű vállrándítással, kézle
gyintéssel elintézhetnénk, vagy megelégedhetnénk olyan 
romantikus kreativitás-elméletekkel, amelyeket a tudatha
sadásos 19. század még megengedhetett magának, de az 
eljövendő 21. század semmiképpen. 

Egyszóva l , ha „alkotásról" vagy „alkotó személyiségről" 
beszélünk, óhatatlanul olyan sorsdöntő társadalomelikai 
kérdésekel ós dilemmákat érintünk, amelyeket nem lehet 
„csak úgy" kávéházi csevegés közben megvilalni, nem le
hel elpolilizálni „központilag" irányított ún. talentum-kere
sésekkel, technobürokralikus jelszavakkal, pedagógiai 
manipulációkkal, és főleg nem lehet „kiharcolni" tömeg
mozgalmakkal! Tisztában van ezzel korunk számos értel
miségije is, mini pl. H. E. Gruber, a Svájcban élő amerikai 
pszichológus: „Vajon mivel jár kreatívnak és tehetséges
nek lenni napjainkban, általános vagy éppen megkülön
böztetett erkölcsi értelemben?" „Mivel nyújt a kreatív sze 
mélyiség többet - vagy netán kevesebbet - önmagának, 
szeretteinek, családjának, környezetének, társadalmá
nak?" „Mit ,hoz' és mit ,éldoz fel' a kreatív személyiség tár
sadalmi-erkölcsi szinten, s melyek lennének egy jövőbeli 
Társadalom felelősségei ezzel kapcsolatban?". . . (5) 

3. Kezdjük talán a címben megjelöli témánk taglalását 
egy paradoxon rövid áttekintésével. E g y pszichológiai je 
lenségről, pontosabban egy az általános köztudatra vonat
kozó paradoxonról van szó , arról, hogy minél többel emle
getjük az „alkotásM, a „kreativitás"-!, szemantikailag any-
nyival üresebb frázisokkal találjuk magunkat szembe. Kü
lönösen így van ez az ún. „kreatív személyiség" szóössze 
tétellel kapcsolatban, amelyet oly nagy előszeretettel ra
gasztgatunk mind jómagunk, mind mások homlokára vagy 
mellére, ahogy tetszik, a társadalmi megkülönböztetés jel
vényeként, mint ahogyan valamikor nagyapáink és déd 
apáink tiszteleglek maguknak és a „magukfajta" kortársa
iknak olyan címkékkel, mint „nemes", „tekintetes", „tisztele
tes", „méltóságos", „becses" stb., vagy ahogyan még nem 
is oly régen anyáinkal-apáinkat tanították az Iskolában arra 
(főként szülői értekezleteken), hogy „intelligens" gyermek 
szülőjének lenni irigylésre méltó társadalmi kitüntetés -
még akkor is, ha az illető „drágaságom" lusta, dologkerüló 
mind az iskolában, mind otthon. . . . Fő az, hogy „intelli
gens!" (?) 

A horvátországi képzőművészeti pedagógusok és neve 
lök egy nemrég lezajlott nagy lendületű szak- és tudomá

nyos értekezletén (Lipik, 1989. lebruár) kritikai beszámo
lók és viták során felvetődött, hogy netán túlságosan is so 
kai beszélünk és csevegünk az „alkotó személyiségről", az 
„alkotási lolyamalról", a „tehetségről", a „kreatív oktatásról" 
stb., anélkül hogy egyeztetnénk alapfogalmainkat. Mi több, 
egy elemi ludásteszttel könnyen kimutathatnánk, hangsú
lyozlak egyesek, hogy a heves vitázok hányad részének is 
van egyáltalán eleve elfogadható, korszerű pszichológiai
pedagógiai ismerete a „kreativitásról" és a „személyiség
ről", nem szólva arról, hogy mi közük van ezeknek a fogal
maknak a modern kvantumfizikához, az esztétikához mini 
bölcsészeti ágazathoz, a művészetek iskolaszociológiájá
hoz slb. Közönségtesztelés az említett tanácskozáson, ter
mészetesen, ilyen vonatkozásban nem voll , de az ad hoc 
találgatások eredménye nem valami kecsegtető. A tanulók 
„alkotói tevékenységének" serkentéséről beszélünk és v i 
tatkozunk hevesen, hangzott el sokunk egybehangzó véle
ménye, miközben ismereteink az ide vonatkozó korszerű 
pszichológiai és pedagógiai módszertanokat illetően siral
masan hiányosak. Nem ismerjük fel kellő kritikussággal és 
önzetlen odaadással kortárs pedagógusaink szak- és élei-
tapasztalatait sem, s ezek hiányában mintha egy rövidzár-
latos lömbházban tévelyegnénk, vaksötétben, egyik folyo
sóról a másikra, egyik ajtótól a másikig, a „sajátunkat" ke
resve . . . (6) Hogy kire és kikre vonatkoznak az ilyen és e h 
hez hasonló kongresszusi tapasztalatok, jelen pillanatban 
lényegtelen részletkérdés. Ennél fontosabb, hogy tegyünk 
itt egy vagy éppen három lépést előre. Vessünk fel három 
alapkérdést. 

Először is próbáljunk megfelelni arra a kérdésre, hogy 
honnan is ered e fogalmi és érték-káosz az „alkotó szemé
lyiség" oly sokszor idézett (és megigézett) logalma körül. 

Másodszor, mikor mondhatjuk azt, hogy „tudunk", s mi
kor azt, hogy csupán „sejtünk" valamit az alkotó személyi 
ségről? Hol vagyunk, meddig értünk el, s nem utolsósor
ban merre tartunk e jelenség- és logalomkór tudományos 
kutatásaiban és elméleti megközelítésében? 

Végül , milyen gyakorlati vetülelei vannak - s melyek le
hetségesek - az alkotó személyiségről, fejlődéséről és 
működéséről szerzett tudományos tapasztalatainknak, 
amelyekhez igazodni kell(ene) hétköznapi, neve lói-oktatói, 
kutatói, klinikai avagy netán szélesebb hatósugarú társa
dalmi-politikai, közösségi életünk és gyakorlatunk során? 

4. Első kérdésünk lehal az, hogy mi minden is keveredik 
fogalmi és hétköznapi érzésvilágunkkal, amikor az alkoló 
személyiségről van szó? Ezze l kapcsolatban vessük alá 
magunkat a következő szerény, de igen tanulságos „agy
tornának". 

Hány lehetséges „életfilozófiához", tehát világszemlélet
hez jutunk, ha a következő három főbb filozófiai-ismeretel
méleti (episztemiológiai) rendszerre próbáljuk lebontani az 
„alkoló személyiség" hiedelemvilágát oly módon, hogy 
minden egyes rendszerben három alapfogalomhoz igazo
dunk, amelyek viszont korántsem kötődnek egymáshoz, 
azaz a logalmakat minden további nélkül más módon is 
kapcsolatba lehel hozni egymással , mint ahogyan itt törté
nelmi eredetük szerint csoportosítjuk: 

(a) Elsődleges avagy teológiai rendszerek: 
Felloghatatlan - Isten - Vallás 

(b) Másodlagos avagy természettudományi rendsze
rek: 
Törvényszerűség - Anyag - Dialektika 

(c) Harmadlagos avagy antropocentrikus rendszerek: 
Véletlen - Semmi - Én (egzisztencializmus). 

E z Manfréd Elgen, Nobel-díjas (1967) biofizikus „játéka" 
(7), amelynek az a lényege, hogy ha a fentebb felsorolt fo
galmi elemekel laza kapcsolatba hozzuk egymással, át
húzva eredeti episztemiológiai (történelmi) hovatartozásu
kat, olyan egyedi és eredeti világszemléleteket kaphatunk, 
amelyek valóban meglepőek, ugyanakkor mélyen elgon
dolkodtatok, íme, csupán három példa korunk három láng
elméjének - Albert Einsteinnek, Jean-Paul Sartre-nek és 
Jacques Nonod-nak - tollából: 

Isten és természeti törvény: „Hiszek Spinoza Istenében, 
aki magát az egész létezés harmóniájában mutatja meg, 
de nem hiszek egy olyan istenben, aki az emberek sorsá
val és tetteivel bíbelődik" (Einstein). 

Semmi és dialektika: „Egyeiértünk abban a pontban, 
hogy nincs emberi természel ; más szóva l : minden korszak 



dialektikus törvények szerint bontakozik ki, és az emberek 
a korszak lüggvényei , nem valamiféle emberi termeszeié" 
(Sartre). 

Vételien és törvényszerűség (Fejlődés): „A tiszta vélet
len, semmi más, csak a véletlen, az abszolút, vak S za b a d 
ság az alapja az evolúció csodálatos építményének. . ." ( J . 
Monod). 

De térjünk v issza eredeti témánkhoz. Nyilvánvaló, hogy 
az „alkotás" hiedelem- és értékvilága gyakorlatilag kimerít
hetetlen. Lehetséges történelmi és személyiségbeli tágulá
sa addig fokozódik, amíg valamely egyensúlyi helyzet be 
nem áll. A tágulások és vibrációk sokasága azonban 
mégiscsak három generikus „egyensúlyi" (slacionáris) v i 
lágszemléleti képlet köré csoportosul - ezektől rugaszko
dik el az „alkotó személyiség" mind köztudati, mind szemé
lyiségbeli (szubjektív) ismeretrendszere, s ezek körül ke
ring mintegy a reneszánsz (17-18. sz.) ó la: 

1. Az - emberfeletti törvényszerűségek" elmélete, amely 
szerint minden „igazi" emberi alkotás valami „felsőbb hata
lom szolgálatában áll, legyen az Isten, „benső tűz" (Pla
tón), „az Idő" (Bergson), „tudatalatti ösztönvilág" (Freud, 
Jung) vagy éppen „lüktető kozmosz" (Toynbee) . 

2. A „történelmi-dialektikus törvényszerűségek" elméle
te, amely szerint az emberi alkotások történelmi-társadal
mi szükségszerűségek, elkerülhetetlen tudalszakaszok és 
tudatmozgások eredménye, amelyek folyamatos fejlődést 
képviselnek, egy kezdeti kaotikus Ősállapotból, egy mind 
jobb ós tökéletesebb („ideális") állapot felé (Condorcet, 
Moor, Marx slb.) . 

3. S végezetül itt van a „belső szükségszerűség", az eg
zisztenciális és aulenlikus önmegvalósítás elmélete, 
amelynek népszerűsége épp napjainkra jellemző a miszti
kumokra fogékony fiatal művészek körében, csakúgy, mint 
egyéb más ún. alternatív világnézeteket valló szakembe
rek és laikusok körében, akik vagy egy Kandinsky, egy 
Sartre, avagy éppen egy Jung által kovácsolt egzisztencia
lista hitvallás és „iskola" köré csoportosulnak. 

Nem célunk, hogy részletesen kitérjünk ezekre vagy ha
sonló megismerési kerelekre. Elég csupán arra a lényre 
felhívni a figyelmet, hogy a legkülönbözőbb filozófiai rend
szerek „keresztezéséből" nemcsak az alkotó személyisé
gek vagy éppen a minden-áron-alkotni-akaró-egyedek leg
különbözőbb önképei jönnek létre, hanem kialakul a filozó
fiai (bölcsészeli -bölcselkedő) „lélektanok" egész sora, 
amelyeknek korunkban - az ún. lét-magyarázali igénye
ken túl - igen nagyratűró pszichoterápiás igényeik és célki
tűzéseik is vannak. A többi között Jung analitikus pszicho
lógiája meggyőző példája egy olyan bölcsészeti pszicholó
giának, amely az alkotó személyiséget „törvényszerű lát-
noksággaf ruházza fel az ún. közösségi tudattalan vonat
kozásában, egyszersmind hangsúlyozza, hogy ugyanezen 
alkotó egy „titok". Másrészt Freud pszichoanalitikus tanait, 
melyek szerint az alkotás nem más, mint az ösztönvilág át
vitele (szublimálása) általában „elfogadott" szellemi terme
lésre, sokan úgy ítélik meg, mint merev biologizmust, „ke
resztezve" immár elfogadhatatlan kuHúr-romantikával. S 
végül csak megemlítjük a humanisztikus pszichológiának a 
„kreatív személyiségről" szóló tételeit (Rogers, Maslow, 
Pearis), amelyek főként egzisztencialista alaptételekből ki
indulva, az .örök növekedés", .önbeleljesülós", „önakarat", 
„csúcséimények" stb. ideológiai tárházát alkotják. Emberi 
mivoltából kifolyólag minden egyes egyed lényegében „al
kotó személyiség" (lehet), tekintet nélkül nemre, fajra, kor
osztályi vagy társadalmi különbségekre. Nemes ez a kato
likus elgondolás, csupán ott akad el, amikor arra kell fe
leletet adnia, hogy ha már mindenki, bármikor és bárhol 
„alkotó", akkor hol van az a társadalmi-történelmi valóság, 
amelynek alapján egyáltalán különbségei tehetünk .alko
tás* és „rombolás", „lángész" és „zsonglőr", „alkotó" és 
.gyilkos" stb. közöt t? . . . 

A z alkotás és az alkotó személyiség körüli fogalmi zűr 
zavarok természetesen a gyakorlati életre is kihatottak. 
Annak ellenére, hogy főiskolákon és egyetemeken jórészt 
már meghonosodott a tudományos pszichológia oktatása, 
az .alkotás pszichológiáját" még mindig a találgatások, 
okoskodások és féltudományos bölcselkedések közhelyei 
alkotják mind az oktatók, mind a hallgatok körében. így 
például megdöbbenve vettem nemrég tudomásul azt a 

tényt, hogy X művészeti akadémia hallgatói meg vannak 
győződve arról, hogy eddig Nietzsche adta meg az emberi 
természelnek és alkotásnak a legátfogóbb magyarázatát. 
A hallgatók ugyanakkor azt is elmondták, hogy oktatóik 
többnyire a „veleszületett lalenlum" vallói, az alkotásról pe 
dig csupán annyit tudnak mondani növendékeiknek, hogy 
a „fanlázia és akaral" munkája . . . Korunk építészei „mo
dern" épületekel és új lakólelepülésekel hoznak létre a be
ton, üveg és acél megatonnáiből, a történelemtől és a helyi 
kultúráktól megfosztott, egzisztencialista ihletésben, s ne
tán abban reménykednek, hogy ezeknek az elszemélytele-
nítetl lömeglakásoknak a falait és utcáit majd lakóik „fantá
ziája" fogja emberibbé tenni. És nem utolsósorban itt van a 
tanárok, pedagógusok, pszichoterapeulák, szülők és 
egyéb nevelők hadserege, ezek nevelői, oktatói, illetve te
rápiás praxisának sáncaiban ott lappang az „alkotó szemé
lyiségről" alkotott egyéni nézetek és eset-tapasztalatok zű 
rös sokasága, az „isleni lángész" képzetétől a „lángész-bo
lond" képzetéig. 

5. A másik fentebb feltett kérdésünk: mit tud, illetve mit 
nem tud (még) korunk empirikus pszichológiája az alkotó 
személyiségről? Milyen irányba tartanak az újabb kutatá
sok? 

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy a pszichológiától 
itt is, akárcsak sok más életterületen, a laikus közvéle
mény sokkal többel vár el , mint amit ez az empirikus tudo
mány jelenleg adni és mondani tud. A tudomány és tudó
sok óvatosságára és krilikusságára a laikusok általános 
elégedetlenséggel, nemritkán lekezelóleg, lebecsmérlőleg 
válaszolnak, s gyakran vetik oda a pszichológusnak: „tudo
mány-e a tied attól, hogy te többel kételkedsz, mint ameny-
nyit tudsz?" . . . 

Tárgyi lagosan nézve, az „alkotás" fogalma igen kései 
vendég korunk pszichológiájának elméleti tárházában és 
gyakorlatában. E tudomány számos lejlődési zsákutcája 
ulán (az állatok tanulási mechanizmusainak évtizedes ku
tatása, az intelligencia-tesztelések szinle mánikus hajszo
lása stb.) az „alkotás pszichológiája" csupán az utóbbi né
hány évtizedben kapott helyei a korszerű empirikus kutatá
sokban tárgyként és célként. Az ötvenes évek elején, J . P. 
Guilford amerikai pszichológusnak és munkatársainak kö
szönhetően, az „alkotás" ponlosított(abb) fogalma az értei-



mi fejlődéssel és kiválósággal kapcsolalos kutatások lo-
galmi és módszertani rendszerében nyerte el létjogosult
ságát. Megjelenik egy olyan kutatási terület, amelyei a ko
rabeli pszichológusok a személyiség „kreatív adottságai
nak'' vizsgálatára (ordítanak, de vizsgálataikat eleve elha
tárolják az intelligencia ún. „klasszikus" (Slanlord-Termann 
léle) méréseitől és pragmatikus megfogalmazásától. A 
„kreativitás" egy olyan személyiségbeli adottság (képződ
mény), állítja Guilford egyik korai írásában (1959-ben), 
amelyei egyszerűen nem lehet lebontani, sem pedig empi
rikusan (elmérni az intelligencia „klasszikus" fogalmi rend
szerében. Mivel mérőeszközeink (tesztjeink) ez utóbbival 
kapcsolatban csupán azt tükrözik - kisebb-nagyobb pon
tossággal - , hogy egy személy milyen módon, milyen 
gyorsan, valamint saját korosztályához, nembeli és társa
dalmi átlagához viszonyítva milyen minőségben jut el egy 
eleve megadott probléma feltehetően legpontosabb 
(avagy az „egyetlen helyes"), tehát legésszerűbb megfejté
séhez , a kreativitás személyiségbeli lényege abban rejlik, 
hogy ugyanezen személy mennyire érzékeny a legkülön
bözőbb problémákra egy adott helyzetben, s ezen problé
mákkal egyáltalán mihez kezd. (7) Ezze l az alapkérdéssel 
Guilford mintegy visszájára fordítja az „értelmi kiválóság", 
az immár közhelyként emlegetett „intelligencia" szokvá
nyos értelmezését. A z o n a véleményen van, hogy egy sze 
mélyiség ún. „kreatív adottságait" lényegében nem az tük
rözi, hogy milyen J ó " vagy éppen „rossz" eredményt ér el 
egy probléma-megoldó (teszt) helyzetben - ami a „klasszi
kus" intelligenciavizsgálalok lényege - , hanem az, hogy 
egy adott, probléma-nyitó helyzetből hány különböző ere-
deli problémát tud (elfedni (eredeliség/originalitás), hogy 
egy adott probléma-nyitó helyzetben egyáltalán mennyi, 
egymástól lényegében eltérő fogalmi (képzettársítási) 
rendszerrel működik (rugalmasság, flexibilitás), s végül , 
hogy milyen nagyságrendű gondolat-tömeg kerül mozgás
ba egy probléma-nyiló helyzetben kiértékelhető módon 
(lolyékonyság, lluidilás), amelyet kölellen képzettársítások 
szintjén, vagy éppen szavak, rajzok, mozgások, társas 
kapcsolatok slb. szintjén lehet megfigyelni és lemérni. Pél 
dául szolgálhatnak itt azok az immár közismert Guilford-
Torrance-féle ún. „kreativitás"-igénylő tesztfeladatok, ame
lyek ilyen és hasonló helyzeteket adnak: 

„Képzelj el egy téglát. . 
Sorold fel, mi mindenre szolgálhat egy tég la . . .?" 
A hatvanas évek elején a pszichológusok és már értel

miségiek érdeklődése a kreativitás, illetve személyiségbeli 
jelentősége iránt, lényegesen lokozódik. A z intellektuális 
(gondolkodási) folyamatok mellett, a személyiség konatív 
(motivációs) rendszerel is belépnek az érdeklődés körébe. 
Arthur Koesller halhatatlan műve, A kreáció cselekedete 
(The Act of Création, 1963), egy olyan szemlélet alapját te
remti meg, amely irányadóul szolgál napjainkig. E szemlé
let szerint az alkotó személyiség kivételes személyiség ad 
dig és annyiban, ameddig és amennyiben egyesíteni (öt
vözni) tud magában olyan intellektuális és mélylélektani 
sajátosságokai, amelyek már „normál", tehát „hétköznapi" 
emberekben egymástól elkülönülve jelentkeznek - egy 
mástól független (orthogonalis) szóródással. Ilyen kólpólu-
sos ötvözet például a szorongás-rugalmasság együvé fo-
nódása, a racionalitás-irracionalitás, a befolyásolhatóság-
állhatatosság (önfejűség), a bölcsesség-gyermetegség 
(naivitás) stb. „Úgy tűnik fel, hogy a lángelmék, akik aktív 
részesei az emberiség nagy történelmi váltásainak, né
hány közös tulajdonsággal rendelkeznek", írja Koestler 
egy helyen (9). Jellemzőjük egyrészt a gyanakvás, amely 
olykor az általában vallott és őrzött értékek rombolását je 
lenti, ami pedig ellenszegülésüknek eredménye mindennel 
szemben, ami eleve ad(at)ott, szokványos, axiomatikus, 
dogmatikus és vakon vallott. Másrészt egy olyan tulajdon
sággal rendelkeznek, ami nem más, mint jóhiszeműség, 
együgyűség, befolyásolhatóság mindennel kapcsolatban, 
ami új, meglepő, amihez csak tapogatózva, Ösztönösen le
hel hozzájutni . . . " 

A hatvanas évek elején, D. W. McKinnon és munkatár
sai az elsők között vállalkoztak arra a feladatra, hogy ilyen 
útmutatások nyomán részletes kutatásokba kezdjenek a 
kreativitás személyiségbeli tartozékaival kapcsolatban. 
(10) Figyelműnk középpontjában, nem ok nélkül, az építé
szek és tervezők álltak, akik tudvalevőleg igen összetett al 

kotási lolyamatok kezdeményezői és kivitelezői. A z Egye 
sült Államok gondosan kiválogatott, 32 élenjáró építészé
vel készített mélyinterjúk és egyéb felmérések alapján 
McKinnon a következőkben térképezi lel egy „kiválóan kre
atív építész" általánosított alakját: Jel lemző rá „az effektív 
intelligencia magas íoka, az új lapasztalatokra és élmé
nyekre való fogékonyság, a kicsinyeskedéslől és gátlások
tól való mentesség, az esztétikai érzékenység, a gondol
kodás rugalmassága, az önállóságra való törekvés mind a 
gondolatvitelben, mind a viselkedésben, a magas energia
szint, a következetes ragaszkodás az alkotómunkához, ki
meríthetetlen törekvés a kreatív megoldásokra, a mind ne
hezebb és nehezebb építészeti problémák keresése és 
nyitása önmaga számára". 

A hatvanas és hetvenes évek kreativitáskulalói számos 
részadatol halmoztak (el az alkotó személyiség vonásairól 
és dinamikájáról. Ezek lényegében csak megerősítik a ko
rábbi hasonló megfigyelésekel. Sok kutató szinte a végle 
tekig ment az ún. „kreatív személyiségi vonások" empirikus 
felaprózásában. Torrance például egy 64 „vonásból" álló 
listái állított fel, amelyet egy ismert jugoszláv szerző, Radi -
voj Kvascev mintegy 300-ra bővít vagy 35 szerző kutatásai 
alapján. (11 ) ö s s z e g e z ő kutatásnak számítanak R. B. Cat -
tellnek és munkatársainak a pszichológusok között jól is
mert Ml Pl tesztsorozat alapján végzett leimérései. (12) 
Számos csoportvizsgálatuk (tudósok, képzőművészek, 
írók stb.) azt sugallja, hogy a „kiváló alkotók" lényegében 
egy olyan sok dimenziós személyiségrendszerrel rendel
keznek ós műkődnek, amelynek elsődleges meghatározóit 
a kővetkezőkben kell keresni: 

o tartózkodás 
o átlagon (elüli intellektuális képességek 
o józanság 
o érzékenység (álmodozásra való hajlam) 
o társadalmi formabontás (nonkonformizmus) 
o merészség a problémanyitásban és megoldásokban 
o kiemelkedő Öntudat és Önbecsülés. 
Idézhetnénk számos itthon és más európai országban 

(pl. Magyarországon) végzett kutatások eredményeit is, 
amelyeknek végkicsengése egybehangzóan megerősíti 
azt a lényt, hogy az „alkotó személyiség" lényegében 
olyan általános emberi jelenség, amelyre minden emberi 
közösségben, minden emberi populációban rábukkanha
tunk. De figyeljünk oda! E z a felszólítás nem szószaporí 
tás. Elsősorban azért sem, mert - mint a szólás is mondja 
- , senkinek nincs a homlokára írva, hogy „Kreatív vagyokl" 
(ilyen vagy olyan módon és mértékben). Az ilyenfajta „ön
meghatározásokat" a legjobb esetben az ócskapiacon 
avagy éppen drága butikokban lehel megvásárolni jobbára 
valutáért) nagybetűs melegítőkön, T-shirt-féle ruházatokon 
stb. Másodsorban pedig azért nem hiábavalók az ilyen és 
hasonló felszólítások, mert az alkoló személyiségek, ter
mészetüknél fogva, szerények, nem hivalkodók, inkább 
visszahúzódók, sőt sokan állagon felül szorongók és ag
gódok; inkább csendre, nyugalomra, meghitt baráti és tá
mogató körökre van szükségük, minisem zajos utcai mu
tatványokra, éljenzésekre és nagybetűs röpiratokra. Mivel 
ez így van, sugallhaljuk az olvasónak, hogy próbáljon jól 
körülnézni elsősorban önmagában, aztán barátainak és is
merőseinek körében, aztán az utcán s végül közismert 
személyiségek (pl. politikusok) galériájában. 

Felvetjük a kérdést: azonkívül, amit tudunk, mit nem tu
dunk (még) A Z A L K O T Ó S Z E M É L Y I S É G R Ő L ? Merre hú 
zódnak tudás- ós értékrendszerünk halárvonalai az alkotó 
személyiséggel kapcsolatban, mindenekelőtt korunk pszi 
chológiájának és egyéb társadalomtudományainak szem
szögéből? Természetesen itt nem bocsátkozhatunk tudo
mányos részletkérdésekbe. Csupán egyetlenegy alapkér
dés megfogalmazása áll módunkban. Éspedig: 

Miiéle gondolkodási rendszer az, amelyet egy kreatív 
személyiség magában hordoz, fejleszt és effektíve (jól 
vagy rosszul) alkalmaz? 

A kérdés, laikus szemmel nézve, talán rendhagyó, de lé
nyegében sajnos mindmáig nem tudunk rá válaszolni. 
Buktatója az , hogy ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a bioló
giai rendszereknek van egy csodálatos képességük, ame
lyet magyarán általános alkalmazkodási, illetve tanulási 
képességnek nevezünk, (elmerül a kérdés: az, amit ma „al-



kotó gondolkodásnak" nevezünk, a biológiai-mentális-tár
sadalmi önszerveződésnek és önmegvalósításnak mely 
Fokán jelentkezik mind a Filogenézisben (lejlejlődésben), 
mind az ontogenezisben (egyedi fejlődésben)? 

A modern pszichológia addig jutott, hogy megkülönböz
tet két gondolkodási módozatot: az egyik a konvergens 
(racionális, problémamegoldó) gondolkodási készség, a 
másik a divergens (produktív, rendhagyó) információs 
rendszer. Az első az intelligencia „klasszikus" fogalmát és 
leimérési módszertanát jelenti, a másik pedig a személyi 
ség „kreatív kapacitásaira" vonatkozó ismereti és hiede
lemvilágot. Kérdés: hogyan szerveződik ez a két gondolko
dási mechanizmus kivételes (alkotó) személyekben? Mely 
neuropszichológiai szerveződés jellemző egy rendhagyó, 
„kreatív" személyiségre, amikor tudjuk, hogy e két gondol
kodási (szimbolikus) és egyáltalán önszervezési mecha
nizmus az emberi agyfélteke különböző részében „honos" 
és specializálódik? Melyek azok a „primer" emberi-faji (ge
netikai, organikus-melabolisztikus, neuropszichológiai, 
szociobíológiai, szimbolikus stb.) sajátságok, amelyek ré
vén egyes egyedek/egyének Önszerveződése tökélete
sebb, produktívabb (kreatívabb), mint másoké ugyanazon 
genetikai, pszichológiai és társadalmi környezetben? S v é 
gezetül, mi a történése ós története a személyiség kreatív 
adottságainak napjainkban, s mi lesz velük 5 - 1 0 - 5 0 - 1 0 0 
év múlva - tehál mi a jövője jómagunk, gyermekeink, uno
káink, dédunokáink kreativitásának.. .? Fel tudjuk-e ismer
ni ezeket az adottságokat kellő időben, helyen, személyek
ben és környezetekben? Kellő bölcsességgel elősegíthet
jük-e optimális kibontakozásukat? Mii tehetünk fejleszté
sükre adott anyagi, társadalmi, emberközi, csoportközi s 
nem utolsósorban kultúra-közi sz in ten? . . . Ezze l és hason
ló kérdésekkel a modem pszichológiai és más humán tu
dományok halárperemón mozgunk. Ide torkollnak szerény 
tudományos ismereteink, fantáziánk, társadalmi gyakorla
tunk és hiedelmeink, ezeken túl pedig a nagy „Ismeretlen" 
birodalma terül el , amelynek továbbra is lesz hódítója, mint 
eddig is volt - az emberi kíváncsisági 

6. És végezetül próbáljunk néhány szóban felelni a be
vezetőben feltett harmadik kérdésre. Mennyi a mítosz és 
mennyi a valóság az alkotó személyiség fejlesztéséi és 
egyáltalán „fejleszthetőségét" illetően? 

Kényelmetlen kérdés, elsősorban annak, aki felteszi -
ha netán valamely „szilárd" pedagógiai irányelveket várna 
el a kérdezettől. Ugyanakkor sok hivatásbeli nevelő is ta
lálva érzi magát, amikor figyelmeztetik, hogy a kreativitás 
mint személyiségbeli adottság jórészt nem is igen fejleszt
hető ki, főleg nem olyan módszerekkel, mint ahogyan so 
kan elképzelik napjaink „iskola-rendszere" és tömegokta
tása szemszögéből . A z ún. tehetségkutatások, a Ki mit 
tud?-féle vetélkedők vagy az ehhez hasonló műsorok s z á 
mos rajongója megtorpan, amikor valaki jóindulatúan arra 
figyelmezteti őket, hogy az alkoló személyiség - legyen az 
gyerek, fiatal vagy korosabb felnőtt - nem holmi „szerke
zet", amelynek valamely gombját csak meg kell nyomni ah 
hoz, hogy „működjön". . . Éppúgy kényelmetlen a kérdés 
annak is, akinek felteszik, hiszen az alkotási hajlam és ké
pességek ún. nevelhetőségével kapcsolatban egyszerűen 
nincs tömör és egyértelmű válasz. Bonyolult kérdésre csak 
bonyolult válaszok adhatók, ezek pedig a naiv kérdezősko-
dőket vagy bosszantják, vagy pedig kifejezetten dühítik. 
Sokan úgy értelmezik a .kreatív talentumok" nevelését, 
mint holmi „speciális iskolázást", valami hasonlót azon ok
tatási rendszerhez, amelyet korunk az értelmi fogyatéko
sok részére létrehozott még a század elején - csak a vala
miféle imaginárius „kreativitásskála" másik oldalán. E z arra 
az abszurdumra emlékeztet, mintha valaki arról igyekezne 
másokat meggyózni , hogy egy léi éves gyereket, mielőtt 
lábra állna s tipegni kezdene, holmi „speciális járóiskolába" 
kellene adnil 

Ami az alkotásra való hajlam ápolását és nevelését illeti, 
sokan - okkal vagy ok nélkül - a „modem" pszichológia ta
naira és ezzel kapcsolatos gyakorlataira függesztik sze 
müket, elvárásaikat. A z elvárások megokoltak, mert ko
runk pszichológiája, ha szerény keretek között is, az elmúlt 
néhány évtizedben lényeges és specifikus tapasztalati 
rendszert halmozott fel a kreatív adottságok és viselkedés-
rendszerek fejlesztését illetően. A tapasztalatokra az 

alábbiakban majd kissé részletesebben kitérünk. Oktala
nok viszont mindazon túlzott és naiv elvárások, amelyek 
mögött általában az a korcs, „modernista" tévhitrendszer 
áll, hogy valahány „régi", pl. s zázad eleji oktatási-pedagó
giai ismeret- és lapasztalatrendszer idejétmúlt lenne igé
nyes gyermekeink és korunk diákseregei számára. Ha 
azonban jól megvizsgáljuk a „régi" pedagógiai rendszerek 
immár feledésbe merült, porleple világát, rádöbbenünk, 
hogy bezzeg nagyapáink és ükapáink tanftóiktól-tanáraik-
tól nemcsak pofonokat kaptak, hanem legalább olyan, ha 
nem jóval teljesebb felkészítést az alkotó munkára és élet
re, odaadó gondozást és nevelési , mint saját csemetéink 
napjainkban! Példaként szolgáljon a következő idézet egy 
század eleji pedagógiai értekezésből. Lechnitzy Gyula 
1912-ben A z alkotó munkára való nevelés címmel megje
lent munkájában többek között a következőket írja „A jövő 
pedagógiai feladata" elnevezésű fejezetben: (13) 

„Eddigi tanítási rendszerünk abba a hibába esett, hogy 
c s a k . . . szervezetlen és az egyes tudat számára elemez
hető logikus tanulásról vagy egyszerű készségeknek tuda
tos gyakorlás útján való elsajátításáról tudott csak, s nem 
vette figyelembe a produktivitásra való nevelés érdekében 
a tudat alatt működő funkciók jelentőségét, az intuitív tevé
kenységekel, a szellemi közösség, a munkaközösségek 
kölcsönhatását, az immanens tapasztalatszerzést, az élet
teljesség Összhatását . . . 

A jövő pedagógiájának az (lenne) a leiadata, hogy figye
lembe vegye a tanulás két alaptörvényét. 

Először is a sokoldalú, gazdag tapasztalatszerzést oly 
módon tegye lehetővé, célszerű munkaközösségek meg
teremtése által, hogy a legjobb eredményt biztosítsa az im
manens tanulás segítségével a szerves összalkotások te
rén, v a g y i s . . . hogy a variálás a lehelő legsokoldalúbb le
gyen, és aktív gyakorlás helyettesítse minden téren a pasz-
szív felvételt. 

Másodszor, hogy megállapítsa a ludatos gyakorlás, ta
nulás legkedvezőbb módjait, hogy az egyszerű készségek 
s logikai funkciók a legmagasabb fejlődési lokot is elérhes
sék." 

Ezt írja egy század eleji pedagógus, Lechnitzky Gyulai 
Számos más, jelenkori iskola- és nevelési rendszereinkel 
megszégyenítő tanulságot idézhetnénk még tőle és kortár
saitól, akik számára napjaink (század végi) pszichológiája 
még csak körvonalaiban sem lehetett ismeretes. Kérdés: 
mii adhatunk hozzá , mily részletproblémákra bonthatjuk le 
hajdani nevelőinknek és régi tanárainknak a kreativitás 
személyiségbeli gondozásában ós gyarapításában é v s z á 
zadok (netán évezredek) sorén szerzett intuitív tapasztala
tait, korunk pszichológiája és más humán tudományok is
meretrendszerének figyelembevételével. 

Mindenekelőtt tekintetbe kell venni napjaink igen gazdag 
és sokrétű empirikus tudáshalmazát, amely egyáltalán egy 
emberi magzat születés előtti és születés utáni „emberré-
válásáról", fejlődéséről szól . Korunk orvostani, pszichológi
ai stb. tudáshalmazai, amelyek az emberi személyiségnek 
még anyaméhen belüli (perínatális) szakaszában való fej
lődéséről szólnak, arra figyelmeztetnek bennünket, hogy 
egy leendő alkoló személyisógszerkezelél , a magzat min
tegy 3 - 4 hónapos korától számítva, elsősorban is az 
A N Y A biológiai, mentális és összerkölcsi teljességében és 
reproduktív képességeiben keressük. H a egy terhes asz -
szony például iszik, ha tartósan gondterhelt, ha nincstelen, 
ha ki van téve megaláztatásnak és családbeli gondoknak; 
ha társadalmának politikai vezetői tartós és feszes disz-
stresszek alatt tartják fajunk Jelenlegi és leendő anyáit - a 
szó , pszichobiológiai értelmében vett modern élettudomá
nyok sajnálatos előrejelzése szerint - a csüggedő anyák
tól óriási arányszámban minden tekintetben korcs nemze
dékek várhatók: nyitott hátgerinccel született, tehát telje
sen életképtelen újszülöttek; alkohol- vagy más drog-
szindrómás gyerekek; depresszióban sínylődő serdülők; 
szuicidális életvitelű liatalok; „korán kiégett" (bumed out) 
parasztok, munkások, értelmiségek vagy egyéb „elátko
zottjai" fajunknak.. . Korunk ún. Ego-pszichológusaí hívták 
fel először a közfigyelmet arra, hogy teljes és egészséges 
(önmeghatározó) fejlődés emberi fajunk egyedeinél csakis 
és kizárólag akkor várható el, ha a csecsemőt autentikus 
emberi kultúra veszi körül és óvja, kezdve az anyamell ma-



legsógótől, az anyatej (zlelességólől, a „felém hajoló" mo
solygó arcoktól, egészen a pár- vagy pályaválasztás eg
zisztenciális biztonságáig. A pszichoanalitikus Grweenacre 
tanulmányaiból ítélve „kreatív személyiség" ott és akkor 
serken, ha egy emberi magzat, még az anyaméhen belül, 
álélve szülőanyja biológiai, mentális, erkölcsi és szociális 
alapbiztonságát, tehál egészségéi , mintegy beleszerel az 
Életbe - szerelmese lesz az egész Világnak! Itt olyan meg
látásokról van szó , amelyek szerint egy személyiség krea
tív érlelődése már az anyaméhen belül megkezdődik, majd 
az újszülöttet fogadó, gondozó, őrző sajátságos kultúra in
ger -gazdagságában folytatódik, kezdve az altatódaloktól 
és (hajdani) bolcsőringatásoktól a biztonságos apa-anya 
modellig, amelyre az Én-mint-ón egyáltalán ráépülhet, 
majd ku Ili válódhat, ki bonlakozhat, s amelytől szükségsze 
rűen „elrugaszkodhat" saját, öntörvényű életútjain. Itt ter
mészetesen nem arról van szó, mintha egy krealív szemé
lyiség „eredetét", serkenését netán a korai gyermekkor fá-
tumaiban, „sorsdöntő" életkörülményeiben keresnénk és 
találgatnánk, ahogyan annak idején Freud kereste és talál
gatta korának dzsenlrí (hajdani „bécsi") világából szárma
zó „klasszikus" pszichoneurózisok eredetét. Efféle freudi 
pszícho-biologizmusl nem írhatunk alá a kreativitás mint 
rendszer-rendezői elv és erő távlatából! De pedagógiai 
okokból érdemes felfigyelnünk azokra az utalásokra, ame
lyek a korai gyermekkor szenzoríkus, nyelvi és egyéb 
szimbolikus mikro- és makrokullúráira hívják fel figyelmün
kéi, amelyeknek gazdagsága, avagy éppen szegénysége 
igenis sorsdöntő nem csupán az egyed, hanem a társada
lom fejlődésében. Ide tartoznak az emberi „intelligencia" 
(tanulási képlékenység) valahány, manapság már igen jól 
meghatározott területei - sorolva a hangok, mozgások, v i 
zuális élmények, szagok, emberi arckifejezések kultúrájá
nak befogadási és kifejezési rendszereit; az absztrakt 
szimbolikus rendszerek (beszéd, zene, rajz, matematika 
stb.) befogadási és kifejezési rendszereit; s nem utolsósor
ban, az autentikus emberi kapcsolatok és kommunikációk 
jelrendszerét, amelyei jelen kultúránk egyik legkiválóbb is
merője, Buda Béla csupán egy fogalommal jelez - empá
tia azaz az emberi ,.beleélés lélektana" (14). 

Arthur J . Cropley Tanítás sablonok nélkül című népszerű 
tanulmányában (1976/1983), összegezve korunk mind 
pszichológiai ludashalmazát, mind pedagógiai (gyakoriali) 
tapasztalatát a kreativitás személyiségbeli fejlődésére és 
kibontakozására vonatkozólag, a következőkre figyelmez
teti hétköznapjaink szakosított nevelóit, tanácsadóit, segí
tőit, netán tanítóit, tanárait, politikai vezetőit, lelki pásztora
it, s nem utolsósorban ifjabb nemzedékeink édes szülőit -
anyát, apját (15): 

JA rendetlenség, az ismerethiány, a tétlenség, az enge 
detlenség nem feltétlenül kreativitásra utaló jegy. T é n y 
azonban, hogy igazán alkotó aktivitású, kreatív gyerekek 
(egyének) esetében találkozhatunk velük. A z alkotó gon 
dolkodás (személyiség) leglényegesebb elemei (a teljes
ség igénye nélkül) azonban a következők: 

Problómatudat 
A z alkotó gondolkodású emberek rendelkeznek azzal a 

képességgel , hogy felismerjék a problémákat és eközben 
- fején találják a s z ö g e t « . Rátapintanak az előre megadott 
megoldások gyengéire, és megkérdőjelezik az előregyár
tott válaszokat. 

Újszerű kérdések felvetésének képessége 
Gyakori , hogy az alkotó gondolkodású emberek képe

sek valamilyen hagyományos kérdésfelvetés átfogalmazá
sára, az új kérdésekkel pedig új ismeretek számára nyit
nak utat. 

Lényeglátás 
A z alkotó gondolkodású emberek gyakran kitűnnek az 

zal a tehetségükkel, hogy rögtön a dolgok lényegéig hatol
nak, s nem vesznek el a részletekben. 

Elemző és szintetizáló képesség 
A z alkotó gondolkodású emberek nagy rátermettséggel 

bontják alkotórészeikre a különböző kórdóskomplexumo
kat . . . 

ötletgazdagság 
Az alkotó gondolkodású emberek képesek arra, hogy 

Felismerve, elemzőén lehatárolva valamely problémát, utá
na értelmes Ötletek sokaságát produkálják. (Némely szer 
ző úgy gondolja, hogy ez a képesség a kreativitás legfon
tosabb feltétele.) 

A gondolkodás rugalmassága 
Az alkotó szellemű emberek gondolkodása nemcsak 

termékeny, hanem rugalmas is s ez képessé leszi őkel ar
ra, hogy az egyszer elfogadott c indolatmenelet elejtsék, 
és más megoldású út felé fordulja. ,ak. 

Eredetiség 
Az alkotó gondolkodású emberek igen jó képességgel 

rendelkeznek ahhoz, hogy újszerű, szokatlan gondolati 
úton járjanak." 

Miben, hogyan és mennyire viszonyulhat egy nevelési 
oktatási rendszer az „alkotó gondolkodású emberekhez" -
legyenek azok „kisemberek", tehát csetlő-botló gyerekek, 
szégyenlős vagy éppen vagányoskodó kamaszok, vala
mely művészeti akadémia hallgatói, magukba burkolózott 
családapák-családanyák, ezen a ponton mindegy. Korunk 
pszichológiai irodalma ezzel kapcsolatban, legalábbis an
golszász eredetében, gyakorlatilag áttekinthetetlen, nagy
ságrendjét, minőségél tekintve egyaránt. A jelen kutatások 
és innovatív nevelési-oktatási rendszerek határvidéke 
azonban igenis világos. Olyan elméleti és gyakorlati kuta
tásokról van szó , amelyek a krealív személyiség fejlődésé
re, gondozására, ápolására s nem utolsósorban rehabilitá
lására nyújtanak útmutatást. Itt Kodály iskoláskor előtti ze 
nei nevelésének rendszerétől, Parnes problémafeltáró ok
tatási rendszeréig lerjedhel a skála, a programok sokasá
gának még csak a felsoroláséra sem vállalkozhatunk. Igy 
elégedjünk meg azzal , hogy olyan pedagógiai-pszicho
lógiai tanácsok sorozatával zárjuk sorainkat, amelyeket 
melegen ajánlunk az olvasónak mind saját, mind mások 
személyiségének ápolása és gyarapítása érdekében: 

o tisztelje és méltassa a kreatív teljesítményekel; 
o adjon lehetőséget magának és másoknak (főként nö

vendékeinek) arra, hogy gondolataikat kimondják, közöl 
jék; 

o fogadja érdeklődéssel a szokatlan kérdéseket és gon 
dolatokat; 

o hangsúlyozza az új gondolatok, döntések és cselek
vések értékél problémanyiló helyzetekben, stratégiákban 
és megoldásokban; 

o adjon lehetőséget magának s másoknak (főleg nö
vendékeinek) arra, hogy játékosan bánhassanak gondola
taikkal, szavaikkal, testmozgásukkal, személyközi és cso 
portközi kapcsolataikkal; 

o arra alkalmas helyzetekben mellőzze, halassza el 
mind az egyéni, mind a csoportteljesílmények méltatását 
és értékelését; 

o teremisen magának és másoknak (főként növendékei
nek) lehetőségei olyan tanulási tevékenységekre, amelye
ket egyszerűen nem lehel osztályozni, mert egyedi (auten
tikus) produkciók; 

o különösen nagy súlyt helyezzen egy átlagban pozitív, 
de ugyanakkor részletes és kritikus önkép és önértékelés 
kiépítésére - elsősorban magának, majd másokban, fő
ként saját gyermekeiben és növendékeiben. 

7. Zárószó helyett fejezzük be tanulmányunkat Arthur 
Koestler egy idézetével, amellyel az alkotó személyiség é l 
ményvilágára kívánunk rámutatni: 

Alkotó az, akiben az .ismert tárgyak, helyzetek, problé
mák, adathalmazok új fényben, új kontextusban jelentkez
nek és kapnak értelmet: látni egy ágat nem valami fa ré
szeként, hanem mint lehetséges fegyvert vagy éppen 
szerszámot; látni egy alma földre való hullását nem azzal 
a gondolattal, hogy -éret t" , hanem kapcsolatba hozni a 
Hold mozgásával ; egyszóval , hasonlatokat és analógiákat 
meglátni és észlelni ott, ahol ezeket eddig senki nem ész 
lelt, mármint a költő a rohanó felhőkben egy levét vél lát
ni . . . " 

Fordította Liska Sándor 



milorad curcié 

INTÉZETEK A VÁLSÁGBAN 
LEVŐK MEGSEGÍTÉSÉRE 

„Éppen az tűnik számomra ember
telennek, ha itt csupán az öngyilkos
sági profilaxisra gondolunk holott 
valójában sokkai többről - Á Z E M 
B E R I P R O B L É M Á K M E G O L D Á S Á 
R Ó L van s z ó . " 

Bresser P. H. 

A „Cr is is Intervenlion" (válságbeavatozás) kifejezés e l 
ső izben a Hínsie-Campbell -féle pszichiátriai szótárban 
jelent meg 1970-ben. Válságbeavalkozáson a válságban 
levőkhöz való közeledés különféle módjainak egész sorát 
értjük. A válságbeavatkozási a klinikai pszichiátriai be 
avatkozás alapjaként (technológiájaként) elsőül Erik Lin-
demann fogalmazta meg világosan 1944-ben. A z e lgon
dolás lényege a megelőzés lehetséges voltában rejlik. H a 
a válság azonosítható, és ha lefolyása idején kedvező b e 
folyások érik, ez a további gyógyítás, illetve a reziduális ef 
fektusoknak és alkalmazkodási hibáknak az E g o fejlődése 
viszony la Iában való kezelése szempontjából előnyre fordít
ható. A válságbeavalkozás révén lörténö megelőzésnek 
különösen a Gerald Caplan által kkjolgoztt és népszerűsí
tett elgondolás képezte az abban az időben kibontakozó 
mentális higiénia és preventív pszichológia terén folyó nagy
fokú tevékenység alapját. 

Századunk legutóbbi három évtizedében főként az ér
zelmi válságba jutottakon segítő három intézménycsoport 
mutál nagy fejlődést: 

1. Válságbeavatozási központok (Crisis Intervenlion 
Services - Cenlers) ; 

2. Öngyi lkosságmegelózési központok (Suicide Preven
tion Centers); 

3. Válságban levők telefonos segélyszolgálata ( , ,Hol 
l ine" Crisis Telephone Cenlers , Tel -Aide Inc. Life-Line, 
Assotialion S O S Telephone, Psihijatrijski teleapel, Klic v 
duševni stiski stb.) 

V Á L S Á G B E A V A T K O Z Á S I K Ö Z P O N T O K (VBK) 

Bertolucci és Drayer megemlítik, hogy a gyógyintézeti 
kezelés és a tartós alkalmatlanná válás megelőzésére irá
nyuló rövid pszichoterápiái beavatkozás alkalmazásának 
egyik első dokumentuma az 1904-1905. évi orosz - japán 
háborúból származik. Az orosz cári hadsereg töltött be út
törő szerepel a ,.lelki betegségek" gyors ellátásában a 
közvetlenül a tűzvonal közelében lartózkodö pszichiáterei 
révén. 

E működési elv alkalmazásában az I. világháború idején 
szerzett kedvező tapasztalataikról számolnak be a fran
ciák (II. hadsereg. 1916) és az olaszok is, azt állítván, hogy 
ennek az elvnek az alkalmazása folytán I. hadseregükben 
,,a pszichózis bizonyos formáiban szenvedők" 60 s z á z a 
léka tíz napon belül visszatért az első vonalba. 

A II. világháborúban az amerikaiak kezdetben nem nagy 
jelentőséget tulajdonítottak ennek a működési elvnek. 
1943-ban Olaszországban a pszichikai zavarban szenve 
dőknek csupán 16 százaléka tért v issza a harcvonalba. 
1944 novemberében viszont, amikor megalakultak a had
seregbeli pszichiátriai központok, és a gyalogoshadoszlály-
nál létrejött a pszichiátriai szolgálat, a neuropszichiátriaí-
lag kezeiteknek már a 85 százaléka vált újra harcképessé. 

A válságbeavalkozási intézmények alapításáról a leg
több mű az Egyesül i Államokban jelent meg. Ezek tanúsá
ga szerint 1972-ben az U S A - b a n 500 V B K működött. S z á 
muk 1976-ig 2000 fölé emelkedett, és azóla is évről évre 
nó. Az összes válságfajtát felölelő általános válságbeavat
kozási központokon kívül a pszichiátriai intézmények kere
tében szakosított központok, továbbá az idült skizofréniás 
betegek, a gyermekek, a megerőszakoltak stb. részére is 
alakulnak VBK -k . 

A nagyszámú általános és szakosított V B K megnyílása 
módot ad annak tudományos felmérésére, hogy ezek az 
intézmények milyen hatékonysággal működnek az elemi 
csapást túléltek, a családtagjukat elvesztettek, az öngyi l 
kosságot megkísériők stb. esetében. 

Az első ilyen holland központ 1975-ben Amszterdam
ban nyílt meg. A belga Egészségügy i Minisztérium az 
1973. VI I . 20-i királyi rendelet alapján adott utasítást. V B K 
alapítására és állami finanszírozására. Hazánkban az első 
válságbeavatkozási központ 1974. V . 3-án alakult és 
kezdte meg működését a ljubljanai Mentálhigiéniai Köz 
pont kötelékében. 

A közzétett eredményektől ösztönözve világszerte nyíl
nak ilyen vagy ehhez hasonló intézmények azzal a céllal, 
hogy minél gyorsabban segítsenek a válságban levőkön, 
és ezáltal mentesüljenek a hosszú gyógyintézeli keze
léstől, amely - a vizsgált betegcsoportok nagy löbbsége 
esetében -szükségtelennek mutatkozott. 

E g y válságbeavalkozási osztály a következő funkciók 
ellátására és tevékenységi kör betöltésére hivatott: 

1. Osztá lyozó és tanácsadói tevékenység - különösen 
az éjszaka folyamán, amikor a többi pszichiátriai osztály 
nem rendel: 

2. Terápiai tevékenység - ennek keretében a korszerű 
pszichiátria összes terapeutikai módszerének alkalmazá
sára, illetve világosan arra törekednek, hogy az alkalma
zott terapeutikai módszereket ne lehessen leszűkíteni hol 
mi „eszmei tisztaság" nevében; 

3. Igen összelett diagnosztikai levékenység. ,,A válság
állapot" jelzés mögött ugyanis a legkülönlélébb testi és 
pszichiátriai betegségek rejtőzhetnek, így a válságállapot
tal kapcsolatos első benyomás megtévesztő lehet. Az o s z 
tályra nemcsak „válságban levő páciensek" érkeznek 
(noha ők maguk azt mondják, hogy válsághelyzetben van 
nak), hanem olyan zavarokkal küzdők, amelyeknek ki 
váltója - legalábbis kezdetben - ismeretlen. A zavarok 
okaként valójában a válságnak nevezett állapot is elkép
zelhető, de ludnunk kell, hogy egészen más forrásokból is 



(akadhat. 
Hogy egy válságbeavatozási központ kellőképpen mű

ködjék, olyan jól szervezett szolgálatra van szüksége, 
amely sokrétű tevékenységét egységes és átfogó rend
szerbe fogja. A szolgálatol a következők alkotják: 

1. egész napon át működő pszichiátriai rendelő, 
2. 10 -20 ággyal és szakemberekből álló csapattal ellá

tolt kórházi osztály, 
3. az osztályozó és tanácsadói pszichiátriai tevékenysé

get különösen éjjel ellátó ügyeletes szolgálat, 
4. a tevékenységet szintén főként éjjel, de lehetőség 

szerint napi 24 órán ál ellátó telefonszolgálat („pszichikai 
válság esetén (elhívható ,lele-apel", .éjszakai telefonvo
nal") , 

5. gyorssegély nyújtása végett közvetlen kapcsolat a 
lobbi orvosi (mérgezési , belgyógyászati , sebészel i , e lső
segélynyújtó és más) szolgálattal. 

A válságbeavatkozási központok „népszerűvé" válásá
nak az oka az alábbi két tényezőben keresendő: 

1. a szóban lorgó központok megnyitásával csökkeni a 
hosszas kórházi gyógykezelési nem igénylő, de eddig 
megtelelő intézmény híján győgyinlézeti kezelésben nem 
részesülő betegek száma; 

2. az intenzív hozzáállás és a rövid kezelési eljárás 
meggátolja a válság idültté válását és tarlós pszichopalo-
lógiás állapottá való lejlődését. 

A válságbeavatkozási központokban való tartózkodás 
tartamáról különböző adalok találhatók a szakirodalomban. 

Donovan, Dressler és Geller 3,5 napi átlagdásl tüntet 
fel. 

Rosen szerint a fekvőbeteg-ellátó központok egységei 
nek olyan nagy létszámú és olyan felépítésű a személyze 
te, hogy heveny és súlyos esetekben egyaránt beavatkoz
hat. A multidiszciplináris team rendszerint olyan fiatal és jól 
díjazott szakemberekből áll, akik a csapatszellemnek 
megfelelően a munkát és a felelősséget is megosztják az 
egészségügyi személyzettel. A gyógykezelés tartama alig 
pár nap. 

Voinescos, Morrison és Jain egy olyan elmegyógyinté
zeti „Crisis Unit" - ró l tesz említést, amelyben a páciensek 
legfeljebb 72 órát löllenek. 

Bertolucci és Drayer szerinl sok páciensnek csak egy 
éjszakára van szüksége ágyra, ilyen rövid tartamú keze
lésre az elmegyógyintézetek teljesen alkalmatlanok. 

Schwartz, Weiss és Miner azt írja, hogy az ezekben a 
központokban a pácienseket csak addig tartják bent. amíg 
meg nem állapítják, miről is van szó , következésképp az 
ott-tartózkodás atlaga 1 -2 nap. hosszabb bennlartózko-
dásra nemigen van példa. 

Milaó szerinl a ljubljanai Mentálhigiéniai Közponl P s z i 
chiátriai Gyorssegélyosztályán a betegek állagban legfel
jebb 14 napig tartózkodhatnak, nehogy bekövetkezzen a 
hospitalizákódás. 

A V B K munkáját vizsgáló és figyelemmel kfséró szerzők 
alapvelő dilemmája az, kik azok a személyek, és milyen 
képzésben kell részesülniük, hogy alkalmasak legyenek 
az ilyen központokban való munkára. 

Decker és Stubblebine szerinl pszichiáterből, szociális 
gondozóból , ápolónőből és más személyekből olyan inter
diszciplináris teamet kell létrehozni, amely a nap és az é j 
szaka minden órájában rendelkezésre áll (ügyeletet tart), 
hogy logadhassa a V B K - b a Felvett pácienst. 

Dressler és Nash úgy véli, hogy a csapat tagjainak kü
lönféle szakmájúaknak, illetőleg szakosításúaknak kell 
lenniük, és ennek értelmében a teamet mindig az esethez, 
illetőleg a pácienshez igazodva kell összeállítani, hogy ké
pes legyen az alábbi leiadatok ellátására: 

- a gyors és érthető pszichiátriai diagnózis felállllésa; 
- a páciens kellő megértése stb. 
Rubinslein úgy látja, hogy a Crisis Teamnek, e g y - e g y 

pszichiáterből, pszichiátriai szakorvosból , szociális gondo 
zóból és házilátogatásra képesített ápolónőből (védőnő
ből) kell állnia. 

Milaő azon a véleményen van, hogy a pszichiátriai 
gyorssegélyosztály a következő szakemberekből álló c s a 
patot igényli: két pszichiáter, klinikai pszichológus, szociá 
lis gondozó, főápoJónő. munkaterapeuta, négy orvosse 
géd, nem verbális technikai terapeuta és zeneterapeuta. 

A felsorol! véleményekkel ellentétben az utóbbi időben 
az a nézel is ulat tör magának, hogy a szóban forgó köz
pontokban nem hivatásos személyek is alkalmazhatók. 

Rioch, Elkes és Flint 1960-ban elsőként kísérelték meg. 
hogy nem hivatásosokai közvetlenül bevonjanak a szak
mai leendőkbe, egyszersmind kidolgozták a „ház iasszo 
nyok" pszichoterapeutákká való nevelését előirányzó 
programot. 

Heilig, Farberow, Litman és Shneidman megemlili, hogy 
Amerikában kezdetben nem hivrtásos önkénlesekkénl kizá
rólag szociális gondozókat vettek Los Angelesben a nem 
hivatásosak felvételi kritériumakém a következőket állapitol
ták meg: 1. pszichikai érettség, 2. felelősségtudat. A szerzők 
megjegyzik, hogy a nem hivatásosak jelenlősen hozzájárul
lak ugyan a páciensekkel fotyó közvellen levékenységhez, 
de munkájukat kötelező ellenőrzés és felügyelet mellett, va 
lamint a hivatásos terapeutákkal szorosan együttműködve 
végezték. 

Aelberg részletesebben szól az önkéntesekről, azaz a 
nem hivatásosakról a Finnországban szerzett tapasztalatai
val kapcsolatban. Mint írja. Finnországban sajátos gondot 
okoz,hogy a finn ember sajátságos természeténél lógva csa
kis a „doktorral" akar beszélgetni problémáiról. Továbbá az 
önkéntesek hajlamosak arra, hogy hivatásosakként visel
kedjenek, ezért felügyeletei kell gyakorolni felettük. A felü
gyelet az önkénlesek biztonságát is (okozza, s elejét veszi a 
náluk nagy százalékban kifejlődő szorongásos állapotnak. 

Biro felsorolja a nem hivatásosak erényeit, és azt mond
ja: ..A segítség felkínálása és a tevékeny segélynyújtás 
semmiképpen sem vethető Össze a mi passzív .hivatali' e l 
várásunkkal, hogya páciens .hozzánk gyalogoljon' a s z a 
bályosan hitelesített beutalóval". Ez t a legmeghatóbban a 
Szamaritánusok Fesztiváli Tagozala példázza. E gyüleke
ze l tagjai, látva, hogy klienseik köreben igen kevés a fiatal, 
ugyanakkor pedig a fiatalkorúak öngyilkosságának s z á z a 
lékaránya emelkedik, elhatározták, hogy maguk közeled
nek a fiatal korosztályokhoz. így jött létre az a lagozal , 
amely speciális autóbuszon járja be a „popfesztiválokat", 
és utasai, a „punk" divat előírásainak megfelelően öltözött 
fiatalok nyújtanak szamaritánusi szolgálatot: rövid „ s u -
port" pszichoterápiái válsághelyzetekben (ők egyébként 
ezt nem kívánják így nevezni , mert nem tekintik magukat 
terapeutáknak, csupán emberbarátoknak). 

Chad Varah így ír a szamaritánusok munkamódszeréről: 
„ A szamaritánusok az öngyilkosság megelőzésére, továb
bá az öngyilkossági szándékot kiváltó magányosság és le
vertség enyhítésére törekvő önkénlesek egyesülete. 
Baráti kapcsolatok megleremtésével („belr íending") arra 
készen tevékenykednek, hogy a nap vagy az éjszaka bár
mely órájában a segítségére siessenek azoknak, akiknek 
a válság perceiben nincs kire támaszkodniuk. . . Valami 
egészen sajátos légkört alakítanak ki. Elvelik a fogyasztói 
társadalom szabványainak nagy részét. Szerinlük az e m 
ber ebben a társadalomban ugyanolyan helyzetben van, 
mint a gyűjlótáborban, ahol nincs értéke a korábbi rangnak 
vagy vagyonnak. A z az elvük, hogy amikor abban a kény
szerközösségben valaki a túlélésre lett kísérletet, egyedül 
a magával hozott emberiessége volt fonlos, semmi m á s . . . 
A szamaritánus kész újra meg újra meghallgatni másokat, 
okos tanácsait a végére hagyva, amikor azok talán már je 
lentéktelenné és szükségtelenné is válnak. Kész megosz 
tani a szenvedést, és cipelni az idegen lerhel anélkül, hogy 
felpanaszolná, milyen n e h é z . . . A klienseivel való kapcso
lata szoros, a különféle intézmények falain kívül hal, és 
eszményien szimmetrikus. . . A kliensek a segítség nem 
specifikus formáit igénylik, amelyek meghaladják az orvosi 
és a pszichológiai kereteket." 

Biro javasolja, hogy a nem hivatásosakat vonjuk be a 
válságban levőkkel folyó munkába, és megállapítja, hogy 
hazánkban e szempontból a Vöröskereszt nagy érdeme
ket szerzett. 

„Körülményeink között a Vöröskereszt aktivistái alkal
masnak kínálkoznak arra, hogy a nem hivatásosaknak a 
válságbeavatkozás folyamatában történő bekapcsolásá
hoz fűződő összes időszerű dilemmái megoldják. Hogy 
élünk-e vagy sem ezzel a lehetőséggel, az attól függ, mi 
lyen mértékben tekintjük magunkat olyan gazdag társada
lomnak, amely megengedheti magának a nem hivatáso-



sak állal készségesen Felkínált szolgálat elutasításának 
fényűzéséi . " 

Lokar határozottan állítja, hogy a válságbeavalkozásnak 
az egészségügy és a pszichiátria keretein kívüli megszer 
vezése, jóllehet néhol már megtörtént, nélkülöz minden 
alapol. Példaként szintén a szamaritánusok szervezetét 
hozza lel, és megállapítja: „Tény , hogy nincs olyan s z e 
mély, aki nem kerülhet válsághelyzetbe, vagy aki élete 
során még nem volt válságban, a löbbségük azonban az 
ilyen és hasonló válságokat sikeresen leküzdi, bármilyen 
szakszerű segítség nélkül is. Nincs lehal rá semmiféle 
szükség, hogy az ilyen személyekre rátukmáljuk a psz i 
chiáter .szakmai segítségét', mert az ilyen segílség a tár
sadalom és az emberek pszichiatrizálását jelenlené. A vál 
ságban levők nagy része inkább baráti segítségei igényel, 
és a nem hivatásos .szervezetektől' ezt meg is kaphatja. 
E z a fajta segélynyújtás azonban az emberek közötti 
együttműködés egy formája, nem azonos a válsághelyzet
ben levőknél alkalmazóit szakszerű beavatkozással. A 
válságban levőknek csak kis százaléka szorul szakszerű 
segílségre. Főként azok, akik löbbé-kevésbé kifejezett 
(neurotikus természetű vagy egyéb) zavarokkal küzdenek, 
amelyek viharos megnyilvánulási formákon át válságba 
torkollnak. Az ilyen embereknél meg kell oldani az .aktuális 
válságot', de az .elsődleges nehézségekéi ' i s . . . A z emlí
tett okokból következően aligha hihetjük el, hogy ezek a 
bonyolult problémák az egészségügyi és a pszichiátriai 
szolgálaton kívül is megoldhatók. Kétségkívül szükség van 
arra, hogy az emberek segítsenek egymáson, de ennek 
semmi köze sincs a válságban levők eselében alkalmazóit 
pszichiátriai beavalozáshoz ." 

Vésel a következőket mondja: ,,A pszichiátriai lele-apel -
hoz egyaránt fordulnak megélhetési gondokkal küzdő e m 

berek, válságba jutott betegek, öngyilkosok és elmebete
gek is. A - hivatásos - nem hivatásos dilemmái az dönti el , 
hogy létfenntartási problémáról (még nem betegségről) 
vagy szakszerű segítséget igénylő válságról (akut reaktív 
neurózisról) van -e szó . De a dilemma eldöntését a viselke
dési kultúra (cullur patterns) is belolyásolja. Nálunk a Finn
országgal kapcsolatban említetthez hasonló a helyzel . A 
telefonáló gyakran megkérdezi, hogy doktorral beszél -e , 
ha nem, doktort kér!" 

Ahány szerző, annyi vélemény, de egyben mindannyian 
egyeiértenek: ,,csapatmunkára van szükség, a páciensl 
többoldalúlag kell megközelíteni, és az adott időhatáron 
belül hatékonyan kell dolgozni. A team Összetétele leírá
sonként változó, de a lényegei illetően nincs eltérés. Tehát 
szükség van egy vagy több pszichiáterre (a szakosította
kat is beleértve), szociális gondozókra, pszichológusokra 
és ápolónőkre. Mozgó csoportot is előirányoznak, amely a 
beteg lakásán végzi el a beavatkozással járó munkál. 

Az alábbi láblázat a Háfner és Helmchen szerint v e s z é 
lyeztetettségi fokokat jelzi, továbbá a válságban levőknek 
nyújtható segílség következő három lokozatát is magában 
foglalja: nem hivatásos segítség, hivatásos segítség és in
tézményes segítség. 

Amint a láb láz álból kitűnik, a létfenntartási problémák 
okozta válság (normálválság) esetén elegendő a szom
szédok, a család, a lelkész vagy valamely tanácsadó segít
sége. Kóros válság, léhát az élet és egészség közvetlen 
veszélyeztetése esetén azonban a nem hivatásos segít
ség némely nemein kívül a hivatásos és az intézményes 
segélynyújlásnak is be kell kapcsolódnia a munkába, sür
gős esetekben pedig, pl. amikor az öngyilkosság (mérge
zéses öngyilkosság) veszélye áll fenn, a hivatásos és az 
intézményes segítség nélkülözhetetlen. 

V Á L S Á G B E A V A T K O Z Á S I L E H E T Ő S É G E K 

A válságbeavalkozási központok a megalakulásuk óla 
nagy lejlódésen mentek kérésziül. Figyelmen kivül hagy
va, milyen lehelőségeket kínál a terapeutáknak a telefonos 
beavatkozás, megkísérlem a technikákat a válságbeavat-
kozáskénl alkalmazott legegyszerűbbektől kezdve, a vá l 
ságelmélet és a technológia fejlődésének termékeként lét
rejött legkorszerűbbekig eltekinteni. 

Hálner azt írja, hogy a válságbeavatkozás fogalma sem 
a múltban nem volt mentes a túlzásoktól, sem jelenleg 
nem az, és felteszi a kérdést: nem becsüllük-e túl beavat
kozási lehetőségeinket? ö a válságbeavalkozás technikáit 
kél részre osztja: 1. gyógykezelésiekre és 2. instrumentáli
sukra. A gyógyászal i segítségen főként pszichoterápiát 
ért, az instrumentálison pedig mindenfélét, a gyógyszeres 
beavatkozástól kezdve, egészen a munkahely megváltoz
tatásával nyújtott segílségig. 



Mc Gee fölvázolja a floridai Gainsvil le-ben levő Crisis In-
lervention Service válságbeavalkozásának „új model l " -
jél . Ennek az intézménynek a következő a jelmondata: 
„bármikor és bárhol, bármilyen emberi probléma megol
dására szólitó felhívásra válaszolni kell!" A beavatkozás 
módjaként a kövelkezőkel említi: a V B K embere e kliens
sel együtt megjelenik a bíró előtt, és kéri a fedezetlen 
csekkel történt fizetés miatt kimondott logházbünlelés el 
halasztását, amíg a kliens munkához nem jut. H a munkál 
találnak neki, és keresethez jut. a büntetési ki sem kell 
mondani, mert a pénzt visszaadja. Ellenkező esetben je 
lentkezik a fogházban. A V B K úgyszintén segít a megszö 
kött Fiatalkorú és szülei közötti kapcsolat helyreállításában. 
. E program eszmei alapja az alábbiakban összegezhető: 

1. A válságban levők nem belegek. A válságbeavalozás 
kötelező orvosi szolgáltatás, és egyáltalán nem kell, hogy 
köze legyen az egészséghez . 

2. A válságban levők nem lelkibetegek. A válságbeaval -
kozás a mentális egészség területéhez tartozó kötelező 
beavatkozás. 

3. A válságban levők halaszthatatlan, aktív és agresszív 
beavatkozási igényelnek. 

4. Minden állampolgárnak ugyanúgy joga van számítani 
a válságbeavaikozásra, és elvárni a vele kapcsolatos szo l 
gáltatást, mint ahogy joga van az általános képzésre, a köz
egészségvédelemre, a rendőrségre, a túzollóságra stb. 

Mc. G e e megállapítja, hogy a válságbeavalkozás orvos -
ludományilag van a legjobban felszerelve és a legjobban 
megszervezve. 

Voinescos. Morrison és Jain bemutatja, milyen egy . .Cr i 
sis Unit" beavalozás az elmegyógyintézetben. A pácien
sek vagy önszántukból keresik fel az osztályt, esetleg roko
nok hozzák, illetve a kezelőorvos vagy valamely szociális 
intézmény küldi Őket. Azonnal kél terapeuta fogadja, kikér
dezi őket, és megkíséri megállapílaní, hogy mi is a problé
ma. A kövelkező 72 óra alall elvégzik a fizikai kivizsgálási, 
a laboratóriumi elemzésekel, a pszichológiai tesztelést, a 
gyógyszeres kezelést, lebonyolítják a terapeuta és a cso 
port szaklanácskozásál , a családterápiái, a házi látoga
tást, a munkaadóval való beszélgetési , és felveszik a 
kapcsolatot a különféle intézményekkel slb. Ezu lán rövid 
lefolyású terápiás technikákat alkalmaznak, hogy felké
szítsék a pácienst az Őt foglalkoztató probléma leiszámo
lására. Arra törekednek, hogy mielőbb felvegyék a kap
csolatot a páciens környezetében élö személyekkel, min
denekelőrt a családjával, továbbá akikkel csak érinikezik a 
társadalmi éleiben és a munkahelyén. Mindjárt a köveike-
ző reggel a közös megbeszélésen beszámolnak minden 
egyes esetről, megvitatják őket, majd a páciens sorsát az 
elbocsálást kövelően vagy a válságbeavatozási központ, 
vagy egyéb társadalmi intézmény útján kísérik ligyelemmel. 

Rubinslein arról ír, hogy akik a család miatt jutottak vál 
sághelyzetbe, azoknál a válsághelyzetben szükséges 
beavatkozás alapjai a családdal való kapcsolat és kezdet
ben, de a megfigyelés során később is megejtett házi láto
gatások képezik. A beavalkozó csoport kész arra, hogy a 
családtagokat fogadja a kórházban, elbeszélgessen velük, 
megtárgyalja a helyzetet és tanácsol adjon. A z ápolónői 
külön tanfolyamokon képesítik arra, hogy felismerje a vá l 
sághelyzetet, és ahogy az érintett lakásán is bármilyen 
módon beavatkozzon, injekció adását is beleértve. 

Rosen úgy látja, hogy a páciens a válságbeavalkozásí 
egységekben a közvellen tevékenységek, az ösztönzés 
eróleljes nyomásának és a viszonylag szervezetlen s z o 
ciális tevékenység hatásának van kitéve, emiatt állandóan 
érzi az idő nyomását. Következésképp a nem kifejezet
ten jóindulatú és bajban levő idegen embercsoportlal 
szembesülve a saját nehézségeinek és problémáinak fel
tárása olybá tűnik, mintha szívverését oszcil loszkópon 
szemlélné. A saját gondjaínak megoldásában való részvé 
telre késztetett páciens képtelennek érzi magát arra, hogy 
bajainak közvellen forrását meghatározza, emiatt fokozó
dik bűnludala, félelem- és tehetetlenségérzele. Rosen 
ezért az l ajánlja, hogy egy idősebb pszichiáter, aki nincs 
közvellen béKapcsolva a válságbeavatkozásba, de ismeri 
ezt a fajta munkál, időnként vegyen részt a csoport Össze
jövetelein, hogy tanácsaival és megjegyzéseivel segítse a 
csoport ténykedését. 

Mottó leírja a válságfelújulásl, és azt mondja, hogy vala
mennyi ilyen esel kél csoportba sorolható: 1. a populációs 
innováció, amelyre jellemző a kockázati tényező (largel 
populáció): 2. új eljárást igénylő innováció. Némely beavat
kozás e két csoportnál alkalmazott eljárás kombinációja. 

Targent populációnak minősülnek a következő csopor
tok: a fiatalkorúak, a kábítószer-élvezők, alkoholisták, ma
gukra maradt öregek, az öngyilkosságot túlélők, a ma
gányosok, a társadalmi kapcsolataikban korlátozottak, az 
erőszak, bűncselekmény, huliganizmus. válás áldozatai, 
továbbá az iskoláskorú fiatalok, a bebörtönzöltek. a sike
tek, az értelmi fogyatékosok slb. csoportjai. Az említett 
okokból a válságbeavalkozásí központokban a fent felso
rolt csoportok számára külön telefonvonalai létesítettek. 
Ilyen a „ T E L A T E E N " a tinédzserek, a . .FRIENSHIP UNE ' " 
a magányos öregek számára, akiknek a közösséggel való 
kapcsolataik minimálisra szűkültek, továbbá a „ H O T L l -
N E " a különleges programot igénylő egyes csoportok szá 
mára. 

Az új eljárások száma évről évre növekszik. Európa 
vonatozásában az egyik jellemző sajátosság a löbb nyelvű 
telefonos segélynyújtás. Az utóbbi időben a kanadai és 
USA-bel i központok is bevezetlek a több - lóként angol és 
francia - nyelvű segélyszolgálatot. 

Mottó a válságbeavatozás új technikái közül a szociális 
tevékenységek programját is megemlíli. E program kereté
ben hozták létre a K A P C S O L A T T E R E M T Ő K L U B O K a t 
azok részére, akik valamilyen válságon estek át, és e klu
bok útján részesülnek utókezelésben. Először München
ben jöttek létre ezek az intézmények. A Balon Rouge- i Ön
gyi lkosság-megelőző központ (S. P. C.) kezdeményezé
sére pedig e klubok mintájára „közösségi csoportok" ala
kultak. A válságbeavatkozási technikák sorában a c s o 
portterápiát is meg kell említeni. A szóban forgó csoportok 
mind a hagyományos, mind a még meg nem honosodott 
lormákal alkalmazzák. Az egyik legkevésbé hagyományos 
az ún. „ T E L E L I N K " rendszer, amely a csoport terápiái le 
lefon útján alkalmazza. 

A z újabb válságbeavatozási tevékenység a „Crisis T e 
a m " állal előirányzott és azokba a kórházakba eljuttatott 



program, amelyekben a nemi erőszak áldozatait helyezik 
el, és amelyek érzelmi lámogatásl (support) nyújtanak a 
szokásos gyógyászati eljárások idején. 

Szintén számos jelenlés szól a „ le repen" múködö tea
mekről. Ezek a csapalok házilátogatás keretében nyújta
nak segítséget, az érintett személyek otthonában, továbbá 
a börtönben, közkórházak öngyilkossági osztályán és má
sutt 

Külön szolgálatok alakulnak, hogy az évet vesz ló és a 
szülői büntetéstől rellégó egyetemi hallgatóknak és tanu
lóknak a nyárra munkál keressenek, és (vagy) kapcsolat
ba lépjenek a szülőkkel, és azt tanácsolják nekik, hogy 
bánjanak enyhébben a tanével sikertelenül záró gyerme
keikkel (e kategóriában elég sok az öngyilkossági kísérlet). 

Némely közponl feladatának tartja, hogy a kisgyermek
kel magukra hagyott nők részére pl. lakást keressen. Szo l 
gálatok nyílnak a szexuális problémák esetén való segély
nyújtásra, továbbá házassági , családi tanácsadók stb 

A távközlési technológia fejlődésével a válságbeavatko
zás új lehetőségei és új programjai is létrejönnek. így ma 
már a toronlói Válságbeavalkozási Közponl . . T E L E T Y P E 
M A C H I N E " - n a l rendelkezik, amely több száz siket sze 
méllyel leszi lehelővé pillanatok alatt az érintkezést - e 
személyek ugyanis szintén kerülhetnek válságba. 

Ma már minden válsággal foglalkozó ember számára v i 
lágos, hogy nem várhatunk passzívan a válságban levők 
segély keresésére és hívására, hanem sokkal tevékenyeb
ben kell dolgozni és új programokat felkutatni a válság
helyzetben levők megsegítésére. Ily módon ezek a köz
pontok a mentálhigiéniai segélynyújtás szerves részeivé 
válnak. 

A V Á L S Á G Á L L A P O T P S Z I C H O T E R Á P I Á J A R E N D E L Ő I 
É S K Ó R H Á Z I F E L T É T E L E K K Ö Z Ö T T 

A mai irodalom a válságbeavalozás elméleteinek és 
technikájának egész sorát ismeri. Hangsúlyozza a gyors 
és hatékony segélynyújtás szükségességél , és ahogy 
Small megjegyzi : a stresszek és a válságok az eselek 
többségében a gyors pszichoterápiás beavatkozás iráni 
lámasztanak igényt. 

A gyakorlat azt mulatja, hogy a válságba jutottaknál 
többnyire a rövid pszichoterápiás módszerek egyikéi leg
jobb alkalmazni. 

,,A rövid pszichoterápiás eljárásokai a szerzők többsége 
olyan módszerekként jelöli meg, amelyek kórtünettanitag 
közvetlenül halnak, és elvezetnek egy kiegyensúlyozot
tabb életmódhoz. A beleget nagyobb önállósághoz és füg
getlenséghez kell segíteniük egy olyan élet megteremté
sében, amely több egyéni örömöt nyújlhat neki, és ké
pessé kell tenniük a nagyobb terhek elviselésére, e terhek 
vállalására és arra, hogy szembenézzen a mindennapi 
életkörülmények között elkerülhetetlen ellentmondásokkal 
és konfliktusokkal. Ezek a módszerek tudatosan szorítkoz
nak az aránylag kisebb eróleszítések révén elérhető rész 
leges terapeutikai célokra". 

A tapasztalatok arra utalnak, hogy a rövid pszicholerá-
pia a páciens számára sajátos tapasztalati élményt jeleni. 
E z az új tapasztalati élmény valójában a pác iens -orvos 
közötti pozilív inierperszonális viszony. A pszichoterápia 
az egyéni önállóbbá, magabiztosabbá, egyszersmind az 
emberek megközelítésére képesebbé teszi. 

Ziherl és Mrevlje müvében fogalmazódik meg a különfé
le pszichoterápiái eljárásnak és a válságban levők megkö
zelítésének legjobb áttekintése, amelyet az alábbiakban 
részben idézni fogok. 

,„Bellak és Small a rövid pszichoterápiái beavalozás 
alább következő vázlatai javasolja, amely a tünetek ter
meszeiének megfelelően tesz kísérletet az egyén pszicho-
dinamikai helyzetének olyan mértékű feljavítására, hogy 
az ismét tudjon élni és dolgozni : 

1. A páciens pillanatnyi problémájának minél gyorsabb 
felismerése révén lehetővé kell lenni a terapeuta számára 
a további hatékony eljárás tervezését; 

2. A z első találkozás (szeánsz) alkalmával közölni kell 
az alapvelő diagnosztikai képletet, és pozilív kapcsolatot 
kell kialakítani a páciens és a kezelőorvos között: 

3. A további megbeszélések lolyamán mielőbb fel kell 
ismerni a válságban levő páciens jelenlegi reagálásai és a 
legfőbb kiváltó helyzelek közötti összefüggést; 

4. Meg kell választani a beavatkozásnak az Én-tudat 
erősítését szolgáló eljárását; 

5. A pácienssel csak az alapvető , .problémagóc" kere
tében kell foglalkozni, és a neurotikus adaplációs mecha
nizmusok megváltozlalása mellett új magatartásmintákat 
kell vele elsajátíttatni; 

6. A kezelés befejezése után a kezelőorvosnak és a pá 
ciensnek jó kapcsolatban kell elválniuk. Nagy jelentősége 
van annak, hogy a páciens a kezeikési abban a szilárd 
meggyőződésben és jó érzéssel lejezze be. hogy megis
métlődő válság esetén ismét fogadják majd beszélgetés
re . " 

Wolberg színlén azt hangsúlyozza, hogy a válságbe
avatkozásnál elengedhetetlen a célok meghatározása. 
Véleménye szerint e céloknak a következőkre kell irányul
niuk: 

1. a válság tüneteinek megszüntetése; 
2. a válság kifejlődése előtti müködésbeli színi helyreál

lítása: 
3. a jobb alkalmazkodást gátló egyéni vonások felisme

rése; 
4. a környezettel kapcsolatos pillanatnyi nehézségek el 

hárítására alkalmas intézkedések megértetése. 
Jó l alkalmazható és hatékony módszert fejleszlell ki Le -

vy, amely mindössze hat megbeszélésből (szeánszból) áll. 
Az első megbeszélés 45, a lobbi 3 0 - 3 0 perces, a köztük 
levő időközöket minden egyes páciens esetében külön ha 
tározzák meg. Az egész csapat alapfeladata a hospitalízá-
lódás megakadályozása heveny válság esetén. 

Az első megbeszélésen röglön közlik a pácienssel, hogy 
mindent megpróbálnak a hospitalizálódás megakadályo
zására. A megfelelő kórelőzmény feljegyzése és a páciens 
számára az esetleges nyugtatók felírása idején a szociális 
gondozó már beszélget a páciens családtagjaival. A be 
szélgetés során tudomására jutott fontos adatokat azonnal 
közli teleionon a kezelőorvossal, miközben az a páciens
sel beszélget. Később, de még mindig az első megbeszé 
lés alkalmával, a kezelőorvos tájékoztatja a szociális g o n 
dozót a szándékolt intézkedésekről, a szociális gondozó 
pedig a páciens családlagjait. Mindez természetesen a 
páciens munkahelyén a munkatársaival folytatott beszél 
getésre is vonatkozik. A következő megbeszélések során 
a kezelőorvos megpróbálja lelderíleni a páciensnek a kör-



nyezelhez és az eseményekhez való v iszonyai , illelve 
ezekre való reagálásai. Ennek során már rámulat az első 
lehetséges megoldásokra. A páciens tovább próbálkozik, 
hogy leiismerje emocionális szorongásainak sajátos jelzé
seit, közlük azokat is, amelyek első pillantásra teljesen fizi
kai lermészetűeknek tűnnek, s a kezelőorvos segít neki 
saját érzései leitárásában. Közösen tervezik a válsághely
zetek megoldásának lehetőségeit, és a következő meg
beszéléskor együl l , ,gyakorolják" az esetleges új válság
helyzetek leküzdését. A szociális gondozónak az a fela
data, hogy szükség esetén egyidejűleg a nehézségbe ju 
tott családdal foglalkozzék. Végül a pácienst meg kell 
győzni arról, hogy újra eljöhet, ha bajba kerül. 

A szakirodalomban a válságba julollak pszichhoterápiás 
kezelésének még számos módozatáról esik szó , de úgy 
gondolom, hogy ezek további (elsorolása felesleges, és túl 
is lépné munkám kereteit. 

A Z Ö N G Y I L K O S S Á G - M E G E L Ő Z É S I K Ö Z P O N T O K (SPC) 
„ A z öngyilkosság mások távoliéle." 

Paul Valéry 

, ,Az öngyilkosságmegelózési központok nemcsak e l 
sődleges megelőzéssel , hanem az öngyilkosságot megkí
sérellek orvosi kezelésével, pszichiátriai utókezelésével 
és a suicidológia tanulmányozásával is foglalkozó hivatá
sos szervezetek." 

Ringéi a Zágrábban megtartott II. öngyi lkosság-megelő
zési szimpózionon arról tájékoztatta a hallgatóságot, hogy 
az első öngyi lkosság-megelőzési központ még 1948-ban 
alakult meg Bécsben. 1958-ban Los Angelesben nyíll ilyen 
iniézmény, majd 1961-ben létrejött a Nemzetközi Öngy i l 
kosság-megelőzési Liga. Azóta világszerte szerveződnek 
öngyi lkosság-megelőzési központok. 

Shneidman és Farberow a Los Angeles- i központ elmé
leti és gyakorlati tapasztalatait ismerteti. Annak megállapí
tásán kívül, hogy az öngyilkosság valódi természete még 
nem ismert, és hogy az Öngyilkosság nem egységes noso -
lógiai egész , megjegyzik azt is, hogy ..akik öngyilkosságra 
hajlamosak, viszonylag rövid időn át ilyenek, és ebben az 
időszakban szélsőségesen ambivalensek élet és halál te 
kintetében. A z említeti szerzők az általános orvosra helye
zik a hangsúlyt, mert az öngyilkosok 2/3-a először ót kere
si fel, így kísérlik meg felhívni magukra a figyelmet. Köz 
pontjuk a körzetükhöz tartozó különléle inlézményekkel, 
de különösen az egészségügyi szolgálattal és a rendőr
séggel tart lenn kapcsolatot. A ,,fó halottkémmel" is kap
csolatban állnak, és pszichikai autopsziát is alkalmaznak. 
Úgyszintén szuicidológiai kiképzést is folytatnak. 

Frederick azt a véleményt lejti ki, hogy az öngyilkosság-
megelőzési közponlnak függetlennek kell lennie, vagy már 
működő pszichiátriai szolgálat kötelékébe kell tartoznia. 
Mindkél elhelyezési formának vannak előnyei ós korlátai 
is, hogy melyikei fogadják el, az annak a körzetnek a szük
ségleteitől függ, amelynek részére a központot megalakít
ják. 

Jarmusz azt írja. hogy egy öngyi lkosság-megelőzési 
központ alakítása során a következő néhány elemel kell fi
gyelembe venni: hány ember kísérel meg vagy követ el ö n 
gyilkosságot meghatározott idő alatt a kérdéses területen, 
ki fogja a közponlol linanszírozni, milyen Összelételű szak
embergárdának kell a központban dolgoznia, továbbá ha 
önkéntesekel is felvesznek: melyek a felvétel kritériumai, 
milyen kiképzés szükséges, 24 órán át lad -e nyitva a köz 
pont, a hétnek mind a hét napján, a telelonszolgálal a köz 
pontban lesz -e , vagy az önkéntesek otthon fogadják a hí
vásokai stb. 

Kiev leljegyzi. hogy Amerikában 1965-tól 1970-ig több 
mini 120 öngyi lkosság-megelőzési közponlot hozlak létre, 
de arról nincs semmilyen adata, vajon e közponlok műkö
dési területén csökkenl -e az öngyilkossági arány. A továb
biakban megállapítja, hogy a központoknak kezdemé
nyezniük kellene a kapcsolatfelvételt az aggok otthonaival, 
az alkoholisták rehabililációs központjaival ós a magányo
sok által lakott városrészekkel. A probléma elevenébe vág 
azzal , hogy az öngyi lkosság-megelőzést az öngyilkossági 
kockázatú népesség lakta területeknek ajánlja, továbbá a 

veszélyezlelel l személyek számítógépes névsorának e l 
készítését indítványozza. Szerinte a jobb koordinálás és 
az általános orvosokkal való együttműködés igen jó e red 
ményeket adhat az öngyi lkosság-megelőzési központ 
munkájában. Emellett javasolja, hogy a közponlok egy 
mással is álljanak kapcsolatban mind a tapasztalatcsere, 
mind a bennük dolgozó szakemberek jobb képzése végett. 

Lesler tapasztalatairól ad számot. Mini írja, tanulmá
nyozva a városokat, amelyekben működnek öngyilkosság
megelőzési központok, arra a megállapításra jutott, hogy a 
központok jelentékeny hatással vannak az öngyilkossági 
arány csökkentésére. Ennek a ténynek ösztönöznie kell 
újabb ilyen közponlok megnyitását. 

Miller és munkatársai szakmunkájukban közlik, hogy 
Amerikában ugrásszerűen növekedett az öngyilkosság-
megelőzési központok száma. 1967-ben 49 városban 58 
közponl működötl, 1973-ban a városok száma 199-re, a 
központoké meg 403-ra emelkedett. E z a 119 város az 
50000-es lélekszámon felüli települések 86.5 : ál képezi . 
Az 1977. évi újabb kimutatás szerint a közponlok száma 
alig emelkedett, mindössze 6 új központ létesüli. Miller a 
továbbiakban megállapítja, hogy a közponlok ilyen nagy 
száma a funkció tekintetében a „szamari lánusi" modell 
hez közelít, azzal a különbséggel, hogy míg az amerikai 
..szolgálalkollekció" nem koordinálja működését, a s z a 
marilánusi modell jellemzője a szoros működésbeli ö s s z e 
kapcsoltság. 

Welu , aki foglalkozását tekintve lelkész, úgy gondolja, 
hogy már az intenzív osztályon a testről való gondosko
dással együtt meg kell kezdeni a pszichoterápiát is, és az 
öngyilkosságot megkísérlő, túlélő, veszélyez le lett szemé
lyeknek beszélni kell arról, hogy élni kell és érdemes. Meg
jegyzi , hogy az öngyilkosság lekinletében az egyik „high 
risk" csoportot az öngyilkosságot már megkíséreltek alkot
ják. Ezért azt ajánlja, hogy már az intenzív osztályon é rzé 
kellessék az öngyilkosságot megkíséreli beteggel, hogy 
valaki gondoskodik róla és érdeklődik iránta. 

Az öngyi lkosság-megelőzési közponlok többségében 
van egy vagy több telefonvonal, amelyeken az öngyilkos
ságra hajlamosak jelentkezhetnek. 

Jugoszláviában az első öngyi lkosság-megelőzési köz 
pont 1970-ben alakult meg a ljubljanai Mentálhigiéniai 



Központ kötelékében Lev Milcsinszkij kezdeményezésére. 
1974-ben lélrejotl a Pszichiátriai Menlőszolgálat osztálya 
(PHP) , amely a Mérgezésgyógyászat i Központtal egy 
szervezeti egységei alkot. 1980. I. 1-jén a Mentálhigiéniai 
Központban megkezdte működését a „Klic v duševni stis
ki"' (Hívás lelki válságban) telefonszolgálat este héttől reg
gel hétig tartó munkaidővel. 

A t'i-ir osztály, amely 14 szabványos és két segédlek-
hellyel van ellátva, sürgős egészségügyi és szociális be
avatkozás nyújtásának szándékával alakult. Az öngyilkos
ságot megkisérlökön kívül kifejezetten abnormális neuroti
kus rekaciőkal mulató páciensekel, loxikomániásokat és 
kivételesen olyan visszaeső alkoholistákat is felvesznek, 
akiknél sürgős egészségügyi -szociál is beavatkozásra van 
szükség. 

A ljubljanai belgyógyászali klinikák Állandó Belgyógyá 
szali Szolgálataink (SIS) kötelékébe tartozó Mérgezés -
gyógyászati Központ azokat fogadja, akik az öngyilkossá
got méreggel kísérellek meg. E z a központ szorosan 
együltműködik az öngyi lkosság-megelőzési Központtal. 

Krejči elmondja, hogy amíg a válság beavatkozási tele
fonvonal nem voll bevezetve, a Mérgezésgyógyászal i 
Központ leiadata körébe tartozott, hogy minden időben 
tájékoztassa az orvosokat, az egészségügyi intézménye
ket, sót még a laikusokat is a különféle vegyületeknek, 
mint amilyenek a gyógyszerek, a közhasználatú cikkek, a 
rovarirtók slb. esetleges mérgező voltáról, valaminl ulasi -
tásokat adjon e szerektől eredő mérgezések gyógykezelé 
sére. Ma. amikor működik a „Klic v duševni sliskí" tele
fonszolgálat, a tanácsadó bármikor felhívhatja a toxikoló-
gust, aki már a legkorábbi szakaszban irányíthatja a mér
gezés kezeléséi; minél jobb a prognózis, annál gyorsabb 
és sikeresebb lesz a gyógykezelés. 

A belgrádi Mentálhigiéniai Intézetben 1971-ben alakult 
öngyi lkosság-megelőzési szolgálat, amely kizárólag az 
Öngyilkosságot megkísérlők utókezelésével foglalkozik. 

1974-ben Újvidéken a Neuropszichiálriai Klinikán nyill 
suicidológiai rendelő, amely az eltelt évek során öngyilkos
ság-megelőzési központtá fejlődött. E z a központ szoros 
kapcsolatban áll a Bírósági Orvosludományi Intézettel, és 
rendszeresen együttműködik vele. A közponlban múködó 
csapatol kél neuropszichiálriai szakosílású orvos, egy 
pszichológus, szükség szerint egy szociális gondozó és 
egy szakosított orvos alkotja. A megelőző munka főleg tu
dományos kutatómunkából, egyéni továbbképzésből, to
vábbá egyetemi hallgatók, szaktanulmányokat folytató és 
szakorvosok részére szervezett szemináriumokból áll. A 
betegek elhelyezésére a szükséglettől függően állítanak 
be ágyakat. A közponlban detoxikálást is végeznek, mert 
Újvidéken nincs detoxikalizációs központ. A további gyógy
kezelés a rendes mederben folyik. Az utókezelési a heten
ként egyszer nyitva tartó szuieidológtai rendelőben végzik 
el. A központ alapkoncepciója a gyorsaság, a nyitottság és 
a többágazalúság. 

A belgrádi Neuropszichiálriai Klinika Vladimir F. Vujicról 
elnevezett pszichiátriai üzemegysége 1979. IX. 1-jén napi 
24 órán ál működó „pszichiátriai le le -apel" telefonszolgá
lattal ellátott öngyi lkosság-megelőzési központot hozott 
létre. Az öngyilkosságot megkísérlő minden egyes s z e 
mélynek megleleló egészségügyi intézmények (mentőál
lomás, sebészel i szolgálat, belgyógyászati menióoszlály, 
a V M A Toxikológiai Intézete, a FertŐzóbeteg-klinika Lég
zésszerv i Központja) nyújlanak közvetlen orvosi védel 
mei a pszichiáter szakvéleményezése nyomán. A fizikai 
(szomatikus) ellátás után a kezelést az arra illetékes psz i 
chiátriai intézmények folytalják. 

A z öngyi lkosság-megelőzési központokban is alkalmaz
nak önkénleseket, akik mielőtt munkába állnának, különfé
le tanfolyamon sajátítják el a tudnivalókat. A központoktól 
függően néhol szigorúbb, másutt enyhébb kritériumokat 
érvényesítenek velük szemben. 

Mc. G e e Dublint idézve megjegyzi : „ A laikus önkéntes 
az öngyi lkosság-megelőzés ötvenéves történelében az 
egyetlen felfedezés. Semmi ennyire fontos dolog nem tör
tént, mint az ö megjelenése a s z ínen . " 

Korchin úgy fléli meg, hogy a nem hivatásosak megjele
nése a mentális egészség védelmében Pinel és Freud 
után a pszichiátria legjelentősebb eseménye, azaz a m e n 
tális egészség harmadik forradalma. 

A nem hivalásosaknak az öngyi lkosság-megelőzésben 
végzeit levékenységére a legvarázslatosabb példái min
denképpen a Szamarilánusok Önkénles Karilalív S z e r v e 
zete nyújtja Nagy-Britanniában. Az állandó telefonszolgá
lat, személyes kapcsolat megteremtésére a nappal és az 
éjszaka minden órájában való készség révén elérte azt. 
ami nemrégen még elképzelhetetlennek lúnl: az öngyi l 
kossági arányszám Nagy-Britanniában 13-ról 7-re csök
kent. 

Az ulóbbi években mind nagyobb számú öngyilkosság
megelőzési központ bővíti ki tevékenységét, és alakul ál 
válságbeavatkozási központtá. 

Ezt a lejezelet Ringéinek az I. jugoszláv öngyilkosság-
megelőzési szimpózionon elhangzott szavaival zárom: 

E g y öngyi lkosság-megelőzési központnak nincs szilárd 
és egységes , merev és mindenre érvényes szervezeti lei
építése. Ahol csak vannak az öngyilkosság tanulmányo
zásával és megakadályozásával állandóan és rendszere
sen loglalkozó emberek, akik e tárgykörről tudnak is vala
mit, és tudásukat gyarapítják - tevékenységük valójában 
az Öngyilkosság-megelőzési központ munkájának minő
sü l " . 

Fordította Sztoboda János 



MISE A 
SZERELEMÉRT 

Guclmino Sándor: Szerelmes mise. 
Forum, Újvidék, 1989 

Ecce homo et dei labernaculum esi. Áll 
egy lemplom lalán. Valamilyen önkéntelen 
lölmagaszlosulásl érezhetünk általa lel
künkben. 

Ugyanígy lehel ez a verseskötet meg
szenteli találkozóhelye a köllönek és olvasó
jának. Jellegzetes illal és csipkés ruha su
ttogása találkozhat össze érzékszerveink 
lesben álló várakozásával. A kötet miséje 
által valamilyen önkéntelen lölmagaszlosu
lásl érezhetünk lelkünkben. A kötelező és 
hagyományőrző módon belénk ollóit tiszte
let érzésével lorgatjuk a lapokat. A rendha
gyó forma lömjénillala gúzsba kői, rákény
szerít arra, hogy másként éljük át a tartal
mat, rákényszerít arra, hogy rég elfeledett 
piedeszláljára helyezzük vissza emberi ér
zéseinkel. Feledésbe merült korok embe
reinek találkozóhelye a kötet lormája. Elpor
lad! szájak mormolták rilmusát imáknak, 
amelyeknek szavai talán nem is bírtak fon
tossággal, hiszen ugyanolyan hirtel lehel 
elmormolni Guelmino Hiszekegyéi is, de 
amelynek ritmusa hidat képez a korokon át 
és általános emberível ruházza lel a költő 
imáit. Az időben képzett híd az időtlenség 
maga. Ennek oltárára helyezhetőek el a 
művészi alkotások. Ha értékkel bírnak, nem 
lesznek bálványkénl porba döntve. Még vé
letlenül sem azt próbálom szuggerálni, ami 
maga után vonhatná azl az isméd (és ha
mis) mondatol, miszerint bizonyos korok 
művészete a teológia szolgálóleánya. Ép
pen ellenkezőleg. Vallási szimbólumokkal 
élve szerettem volna egyrészt a kötet han
gulata melletl maradni, másrészt pedig eljuti 
Sinkó Ervin terminusához, az ,,illegális na-
luríaizmus"-hoz, melyei ó a középkor mű
vészeiével foglalkozva használt. A közép
kor levegőjének vallásossága, az égiek leié 
fordulásban élő tilkos zabolálatlanság, (ille
gális naturalizmus) az időtlenség hídján ál 
eijuiva egy XX. század' költőhöz a legtisz
tább legális naturalizmus hangján szól: 
..Oslorozzm alázz meg / rászolgálaiam lu-
dom: / balgán elaléltam / hamvas ajkai
don." Középkori önkínzó ostorcsapásai ér
ző embereknek, akik gyönyörre lelnek a 
testben. A szerelemben. S ez (alán a leg-
lontosabb kérdés is. Minek az oltárán kí
ván szavaival, soraival, teljes miséjével szol
gálni ez a kötél? Rég elhagyva a kor melali-
zikai meghatározottságát, mondjuk azt. hogy 
a szerelem oltárán. Krisztus helyett a nő 
imádatát hirdeti. Kriszlus lesle helyett a nő 
lestét: „Engedd, hogy a szenlélyrácshoz / 
meglépve és alázkodón / járulhassak tes
tedért.. ." Ugyanilyen szerelemre - testire -
való leszűkülést adnak ezek a sorok: 
„Veszem és eszem én - ez a le szép tes
ted' / Veszem és iszom én gyönyörű vére
det.'* Szembehelyezve ezl az általában el
hangzóval. - vegyétek, és egyetek ebből 
mindnyájan - érezzük az intimitás (okozott je
lenlétét, amelyet úgy érzékeltel a kotló, hogy 
az 1. szám első személyt egyértelműen ki-
lejezó szemétyragos ige mellett ott áll a 
személyes névmás is, az én. illetve a másik 
sorban a te. Az örök én és te. összehason

lítva ezt az én-te-l bármely más én-te-vel. 
valamilyen önkéntelen többletel érzünk az 
elsőben, - a költő állal használ! legális na
turalizmus, a forma (ima, zsollár) és tartalom 
közöli feszülő látszólagos ellentmondás 
(eszili szél, leszi vibrálóvá az én-le szerelmi 
kellősét. Ezen a vonalon haladva tovább, 
szinte merész észrevételekig julhalunk el. 
men igen kétértelműén hat a Communio (ál
dozás) cimú részben, amikor a pap osztja 
az oslyál, a lírai én megnyilatkozása: „(lei
habzsolnám tonnaszámra a szenloslyál)". 
Még a reneszánsz idején is éli az a hiede
lem, szokás(?), hogy a nemiszervre helye
zeti oslya növeli a lóriiéról (pl. M. Yource-
nar: Anna sorror című kisregényében is 
szerepel ez a molívum). Ezen az asszociá
ciós sikon maradva lehal és esetleg ligye-
lembe véve a következő zárójeles versson. 
..(könyörögnék bocsánatos bűneimért)", 
úgy is értelmezhetjük, hogy a felhabzsol
nám tonnaszámra... a testi szerelem mel
letti legőszintébb kiállás, az említeti szokást 
átlényeglii, sót többé teszi a leihabzsolnám 
kifejezés, amely mohóságot, türelmetlensé
gei is hordoz jelentésében. 

Ugyanígy jelen van azonban a nő erkölcsi 
magaslatra helyezése, köznapi értelemben 
vell életének megértése, az ezért kijáró 
liszleleimegadás, - kevésbé meggyőző 
erővel - „A világ bűneit mind magára vetle 
/mégsem panaszkodott, sohasem hirdette.' 

Ennél minden bizonnyal mélyebb, löbb 
asszociációs lehetőségei larialmaz, biztosít 
a misének az a része, amelyben megtörté
nik a bor leiajánlása (oblatio vini), a boré, 
amely Kriszlus vére, de a boré, amely szőlő 
nedve. S ebben a kontextusban ez utóbbi 
tűnik lényegesebbnek: ..Présbe juloll / láb 
döngölte / csúszós lenyér / markolászta / 
szép termésed / összezúzlak / vágyaidal I 
elveléllék". Men mennyire más az. ha 
csúszós tenyér markolász, mini amikor a 
szerelmes vőlegény hasonlítja kedvesének 
melléi szölólürthöz, ahoggyan ezl az Éne
kek énekében olvashatjuk Újra visszajuloi-
lünk, akárha egy ördögi körben mozognánk, 
ahhoz a ponthoz, hogy Krisztus lesle he
lyett a női test ennek a misének a „főszerep
lője". S újra, hiába próbálnék megszaba
dulni áltól a gondolattól, hogy a kölei lelűni 
korokai, már megtörtént műalkotásokai (űz 
össze. Sorai mögött rétegekben helyezked
nek cl más és más korok, akár az Énekek 
éneke, akár a bibliai „Bizony, bizony mon
dom néklek'"-sor, s megannyi más, amil 
csak a ki ludja hányadik olvasat tud fölfe
dezni. 

Még mindig csak tekintsük úgy a kötelet, 
mint a szerelemért, a nő iránt érzetted író
dolt miséi. A csupa-nagybelúvel író Ady a 
szimbólumok költőjének szellemét érzem ki 
a sorok, Guelmino sorai közül. Mintha len
nének a kötélben azonos mérföldkövek (so
rok), amelyek mentén lart a két szellem, ami 
persze annak is lehet a következménye, 
hogy Léda asszonynak is zsoltárai vannak. 
A tormának - ez esetben ez meglehetősen 
rendhagyó - külön hangulati tartalma van, 
zsoltárt annak énekelnek, aki a föltétel nél
küli és mindenek lelett álló szerelemérzés 
tárgya. S a tárgyal nevezhetjük Lédának, 
Úrnőnek is. De nem csak ezért érzem köze
linek a két szellemet, nemcsak a forma ösz-
szelartó, egymásl felidéző ereje miatt, s 
persze nem is a versek közötti hasonlóság 
mialt. Ami közös lehel (s nem csak Adyval 
immár), az a belső kényszer, amely csak 

ilyen (ormában képes és kivan nvgnyii.'á-
nulni. ..Lásd. a vágyam (elkel indul • önkí
vületben lapogal. / Szavak zúzzak a néma
ság bilincsét. / döngeiik ököllel, 'verik a ka
pukat. 

A kilorroll és letisztult sorok ériéke a/ 
hogy értelmezésük csakúgy löbblele teher, 
inni ahogy mögöttük is számial;m egyéni, 
tilkos. de az örök-tilkosság révén általános 
cnés is mt ilogalmazódik Sokszor csak 
maga az alkok" esetleg egy-kéi olvasója 
tudja dekódolni az üzenetet, a többi beloga-
dónak pedig maradnak az alternatívák. Va
lójában kél külön világ az alkolóé (..a szín
pad mögötli") és a belogadóé. és e két vi
lág összeütközik egymással. Ilyen összeüt
közésekből szülelellek meg az én soranr» is. 
a gondokból, men játékos és kilo'rnii gon
dol jelentően bonyolult sorok<a számos pél
da van a kőiéiben ..Elegendő neke.n 

a szerencsétlenségem, 
búnhedok es 'ájok 
mini légvár a (o'dnek 

Ha az 1-2 és a 4 sort koijuk össze ?kkor a 
4 lokhalározói mellékmondai 'annyira ele
gendő), de ha 3 és 4 sort koijuk össze, ak
kor módhalározói. (bűnhődöm és fájok oly 
módon ) de elképzelhető, hexjy annyira 
bűnhődöm, ichát ez is fokhaiározói aláren
delés Megannyi kétség lehetőség, láiszó-
l.igos szintaktikai probléma S a kétségektől 
nyúlhatunk a lehetőségekig 'ontoiyninaijuk 
nzokal. Bizonyosság múaikoiá? esetéoen 
nem létezik. 

Lépjünk túl immár a Kríszlus-nő imáda
ton Szálljuk magasabb régiókba, mégha a 
bizonytalanság, a kétségek, a hit langyos 
bizonyossága el is hagy bennünket Legyen 
most a kötet a kételkedő-,,pap" miséje, aki 
éppen emialt a kélkedés miatt a legmélyeb
ben hívó és hinni akaró, legyen mosl a kölel 
a kölióé és miséje szolgáljon a költészet 
(művészet) oliárán, mélyebb hittel, mint 
amil maga a hit adni képes. - a hitetlen
séggel, pogánysággal; „írógépem az orgo
na, / pogány kattogása hallik / - zakatoló 
szimlónia - , / ahogy görnyedve idézlek: / 
istentelen liturgia!" Néhol összefolynak nő 
és költészet iránii misesorok. Ha nem len
nének kapaszkodók, mint az idézett vers-
részlet is. szinte kétségessé válna, hogy a 
nőén magáért kevés megírni egy miséi. 



Azonban az Írógép-orgona a rvcdrkácio 
(sermo) s z a v a ' mát niietlenui kaiiüijnak - a 
•mén. Men. a Köllö-p'óléta kétségei, az átlag
embernél érzékenyeDb lelkének lájdalmai 
nyi'iran oi 'enek les'c! a prédikációban, ijesz
tően mai. •úószu'ü. nciségöeejlö - igaz, 

Várjuk a csengők liamiaiozasál, Dc c s i t 
pán laknlomp szól.'' S akkor legyen az Úrnő 
a kbiiö ( X X . századi és vaidasági) hite! Az 
adott lér és idö kélségei állal énheioek a 
sorok. Ehhez járulnál még a művész orok 
kétkedése, túl a ma és ki elő ..pap'' hiiellen-
ségén: .Nem számoltam, nem számoltam / 
ei a lálenlummal Messiási kerestem. 
Messiást reméltem- / jaj. csak önmagam
nak bárgyú önmagamnak / Szerelem 7 / 
Valótlan istennő? / Buta ditirambus.. 

Fölemészti a költői az idő. Az időtlenség 
hídján a mába jutva, megérkezve az isten-
leien korba már csak percek. Órák vannak, 
leszűküli a világ, valójában, ha nem is hisz-
szuk el. dc ..megállt az élet. nincsen lóbb 
sora" (Ady) h a mi kételkedünk is benne, a 
költő Guelmmo már nem leszi, hiszen így ir; 
.Szent vagy. szent vagy, szenl vagy. / 

óráim istene." Talán meg emlékezünk arra. 
hogy valaha a Mindenségnek volt Uraiste-
ne. Leszűküli világunk, és a mise már a két
ségekről, a hinni nem tudásról, a kételke
désről szol. Ide jutottunk a nö'iránt érzeil 
szerelemtől. Az lelt volna csak a külcsín? 
Talán nem, Inkább a menedék, a hely. aho
vá még be lehet húzódni, .,Úrnőm háza kis 
lakásom1' a könyörtelen idö elől. Mtnl a nyu
godt tengerből fel-telbukkanó tarajos hullá
mok, törnek elő a költő kétségei, hogy végül 
ezt mondja: ..Megadatott a nyelv, megada
tott a szó: / kikre prédikáltam el? / Istente
len, szikár korban..." 

A mise után megnyugvás terül szél a lé
lekben. Mosl. a kötet miséje után hideg bor
zongás, lelkavarodoitság. Ha nem is leltre 
ösztönöz, hisz áltól már túl távol vagyunk, 
nekünk csak óráink vannak - de felborzol. 
Szép soraival pedig hilet ad: 
.merev homorításl 

fürkész ki a hajnal 
mikor óvakodva 
rátérdel a csendre". 

Lovas Ildikó 

HIDEGBÉKE 
ÖRÖKHÉTFŐN 
(Petri György: Valahol megvan 
(Válogalolt és új versek) Szépiro
dalmi Könyvkiadó, Budapest, 1989) 

Egy magyarországi költó. Pelri György 
útkereséseit, pályaösszegzését nyújtja a 
Szépirodalmi Könyvkiadó újonnan megje
lent verseskötete. A mintegy kétszázötven 
oldalas kiadvány tartalmas versvilágról lesz 
tanúságot, a különösebb szenzációkellés 
nélkül illeszkedik a XX. századi magyar köl
tészet modern törekvéseibe Egy Pelri-té-
le világ lel lógassál és kifejezésmóddal lel
tünk gazdagabbak korunk létérzékelésének 
újabb variánsát megismerve 

Ujjongásra és elragadlaloll ünneplésre 
nincs okunk, hiszen szerzőnk a modem vers
írás immár hagyományossá váll eszköztárái 
veszi igénybe eredeti és kevésbé egyéni 
lormáinak kialakításához. Egy színekben és 
sziporkázó szóképekben nem dúskáló köl
tői világol teremt - teljes ludalossággal - . 
melyei a lényeglátó gondolat liszla lénye 
ragyog be. Ha) nem is mond lúl sok újat ko
runkról, s h~3~verseinek lírai jellege már nem 
először hattón monológok végkövetkezteté
seit velíti is elénk, mégis meggyőző hiteles
ségűnek érezzük. 

A kötelet indító versek az éjszaka és a 
nappal sötétségéből, ill. fénykoréból gyú-

, rúznek elő. visszájára fordítva az örök el
lentétet. Az éj ugyanis a világosság, a nap
pal pedig a sötélséggel rokon szürke deren
gés ideje, hiszen az éjjel a nagy megvilágo
sodás, a lantázia pillanata - a perc. amikor 
felszabadul a költészet fényes-szép múzsá
ja - szemben a hajnal gyilkos könyönelen-
ségével. mely csupán a szürkén rideg va
lóság folytatódását képes előlegezni, amim 
ezt a kiragadott versrészlet is jelzi: 

..Ilyentájt csúsztatják küszöb alá 
a hírlapot szakadnak fel dörögve 
redőnyök robajlanak át az 
üres húvösségen a teherautók. 
süvítve nyílnak gázcsapok vízcsapok 

Tea forr szelnek a szikkadt kenyérből 
Csobogás és robogás ideje Takarítónők 
ébredő visszértájdalma Székek 

/tetszhalálban 
szódáscsap felhörög a söntéspulton 
kopaszlott csirkéiéi feltámadása 
zöldesen mini Lázár de folytat mindent 
ahol abbahagyta men nem tud mást a 

/város..." 
(A vékony lánnyal) 

A dehumanizálódotl valóság sűrűjében 
az én atároyakjJf almát nyögi, akár Mándy 
novelfalBarvs meglogalmazódik az elidege-
nedeti lét egyetlen kivédési lehetőségének 
tűnő alapreceplje! meniheletlenül zúzó
dik szél a társadalom rideg keménységén a 
legnemesebb és legszilárdabb lélek is, ha 
erkölcsi és szellemi nagysága nem párosul 
az állapotok iránti kellő türelemmel." (Egy 
öngyilkos naplója - lapalji jegyzei) 

Vágy és valóság harcában az elvelélt al
kalmak árnyai kísénenek. az ún leheine-iéi 
kategóriája bontakozik ki. E tényezővel pl. 
Rakovszky Zsuzsa versvilágában is talál
kozhatunk. Peln költeményei már túljutottak 
a válasziás mindent elhaiarozó lépésén s 
nem hajlandók lovább időzni a meg nem 
s/uleteii clDIhelyzelek boncolgatásánál 

lartsátok távol tőlem nem-lelt/alakja un 
tolakodásai. " - hangzik el a lelszólilás a 
Fiatal haldokló c. versben, s nyomban lolta-
mad a gyanú, vajon valóban az egyén vá
lasztásáról, ónálló döntéséről van-e szó, 
vagy csupán a körülmények jáiéka, a vélet
len a mindem meghatározó. 

.Cinkos lehetőségek intenek: 
nyakkendőm fulladásig rántani, 
egy söröskorsó falát szétharapni: 
a dolgok illegetik magukat. 
S mihelyst szándékuk megértem, 
saját szándékom hazárd/ára bíznak." 

(Etór...) 

Kívánságok és lehetőségek feloldhatat
lan ellentéle leszül Peln müveiben. A lírai 
én többször is kísérletet lesz a valóság fe
szes burkából való kitörésére - eredmény
telenül. 

Lehet-e bízni a józan észben, a ráció 
mindem fegyelmező erejében? Meddig ké
pes megemészteni az érlelem a világ véiel-
len-szülte abszurditásait? 

omló képrázatok, feszült remények -
Meddig győzni az ép ész leievénye 
emészteni a rideg törmelékeket?" 

(Vörösmarty) 

Nincs megnyugtató válasz, sót egé
szen közeli rémként rajzolódnak ki az őrület, 
a megbomlott elme körvonalai. Múli századi 
tragédiák idéződnek föl Vörösmarty és Höl
derlin alakjával, mert hiszen a XIX. századi 
illúzióvesztés máig tanó kríziséi éljük, mely 
lalán ósi idők ködéből. Ádám és Éva histó
riájából vehette kezdelél. S hogy e keserű 
leiismerés remekbeszabotl formában szó
laljon meg, Petri isméi felfedezi a töredékei 
mint műfaji. A végső tanulság a gondolat 
geometriai biztonsága nem nyújthat védel
mei a jelen ridegségével szemben. így lalán 
hasznosabb és célravezetőbb lenne az ér
zelmekhez lordulni, hiszen ,.a világ nem a 
ludasban végződik" (A felismerés fokozalai) 

Lálhaló, minden út Rómába. V e 
relém menedékéhez vezet A versek máso
dik szabadulási kísérteié az ilyen irányú 



próbálkozás. A szerelmi harmónia percei 
azonban igen rövidek, mulandók 

.. főied; ¡01 crzem magam A? első ¡0' 
!de?> ez a ; o Kuporgatom 'dom 
sze'etne'ek 
.Tco'^'tani •• tSno'ak - f w 

A mély és megiarló érzelmek kora. úgy 
lúnik. lejárt, s az egyre sokrétűbbé váló idő 
bonyolulttá leszi az élet alapjelenségeit, a 
szerelem viszonl nem tűri/az alapok 
bonyoluliságát " A középkori trubadúrok 
dalaiban lélezhetett csak a harmónia, me
lyei n lirai én már csupán egy noszlaigikus 
uiórezgéssel lud megidézni: 

Mén nem lehettem régi holló? 
Nem volna kérdés, hogy szeretlek-e. 
Csak neked volna /ogod nem szerelni 
hallgatnád öntetszelgőn 
hidegségedről szóló panaszom. 

/Bosszúból 
esetleg kifecsegném: csapodár vagy. 
De fődolog a mérnöki munka volna: 
megmérni milyen hatalmas szerelmem. 
minő magasba csap föl szenvedélyem, 
hány mérföld messzeségből még 

/imádlak 
hány kínos napol morzsoltam le már 
hűségem olvasóján? Hogy számosabbak 
szépségeid a Föld csodáinál. 
Szerelmünk program, nem probléma 

/volna. 
Hiszen mit ér a szerelem, ha gond? 
A bolond hiszi, hogy a szerelem 
megoldja kínjaink, de a bolondnak 
orvos kell. és a szerelem nem orvos-'' 

(A szerelmi költészet nehézségeiről) 

A lírai én eljul a mélypontig, addig, hogy 
magának a szerelemnek a szükségességéi 
kérdőjelezi meg: 

..Mién kell folyvást tudakolnom: 
Kellenek ezek e találkozások? Szükség 

I van erre? 
Vele vagy nélküle: nem maradna 
minden egyéb változatlan? 
Mintha más dolgok függése valamitől 
igazolná azt a valamit. 
Süllyedő léghajón 
kérdezik így mindenről: 
.Kell?' 
De mihez? - A kényelemhez?" 

(Demi sec) 

Ugyanakkor löllúnik Maya, a hús-vér nú 
alakja, aki minden odaadásával sem oldhat
ja lói a lirai én eleve elrendeli magányai, de 
akinek vonásai már-már az édes szavak 
nemtójét, az örök Múzsát idézik 

..Maya van. Ablakot pucol, gépel, vagya 
körmét 

a lábujján. Fürdik az Örök Téma." 
(Van Maya. Mi is van még?) 

így érkezünk Petri költészetének harma-
dik menekülési próbálkozásához, ezúttal a 
költészet leiszabaditó erejére ügyelve. A 
lein szóban rejió hd és (eloldozás a XX szá
zadi költő számára már csak halvány illúzió. 

..Reméltem rendezett 
kiskertben mivelek költészetet; 
mint sufniban a vén teszek-veszek." 

(Halálrajz) 

A harmónia, akár a szerelem esetében, 
egyre távolodó reménység. A hazában, a 
..Vadkelelen-. hol egykor Csokonaik. Pelö-

fik, Adyk és József Attilák vívták harcukat a 
megértésért, a meghailgaláséil és a belo-
gadlatásért miiéle esélyei indulhal vajon a 
küzdelmek leié az ..újkor" köllóje? Miiéle (el
oldozást hozhatnak az 56-os évszámmal 
címkézett Petri-féle versek (Ha az ember; 
Nagymama: Karácsony 1956: Személyle
ien voltál, mim a lobbi: A tábornokhoz slb ) 
az ún politikai, ill hazafias költészet terén? 
Az clszemélytelenedell hatalmi gépezel 
újabb csalódásokon kívül mást nemigen 
nyújthat a fogódzók után kapkodó egyén
nek sziniúgy a köllönek. A ,.kaktusz és a 
homok korában" a művész, a szavak, szí
nek, hangok és formák meslere újólag el-
szakadóban van a tágabb világtól, hogy. im
már ki tudja, hányadszor, ismét visszabúj
jon önnön clcfántcsonttomyába: 

.. alknlmakal keresve 
alkalmi költészetünk 
gyarapítani kínok alkalmából. 
Urai tolvajkulcsokai reszelni 
szemménékre 
a szűk baráti körnek." (V. Sz.-hoz) 

A nappalok Könyörtelen üressége elól le
hal nincs menekvés. A jelenségek káosszá 
váló halmazában. ,,a működőképes rendet
lenségben -' a világ csak „egy kád kihűlt 
víz", melynek felu :elére ,.gyűlik puhán a 
korszak mocska". A kilátástalanság lelloko-
zása automatikusan vonja maga után a ha
lálélmény képeinek áiszüremlését. A Ki vagy 
Catullusom és A végén című költemények
ben az öregedés felé tartó ember halálfélel
mei szólalnak meg, a Horatiusi c. versben 
viszont, szintén a mulandóság érzelét tag
lalva, az élet egy váróterem-féle motívum 
jelenik meg. A villoni örökség is szóhoz jut a 
Jövő soraiban, költőnk töredék-négysoro
sában: 

..Beteljesül majd minden, mire vágyom. 
Egyszerre leszek férfi és gyerek; 
majd bevizelek ós elélvezek, 
ha megfeszül a kötél csigolyámon." 

Az elmúlás, a rothadás hideg békéje fogja 
majd semlegesíteni a hétköznapok örök 
hétlójél. s noha a halál békéje nem gyógyít
ja a sebeket, a versek mégsem találnak 
másféle kiulat. Az élet utáni csönd rajza 
Peiri lermészeHesto alkotásaiban (Tél lesz. 
Februári hajnal) kulminál: 

..Pottyanó gyümölcsök: 
körték, maradék diók 
nem érzik súlyukat 
a puha hóban. 
Hirtelen tört a tél ránk. 
Fél, nagyon fél 
a szőrtelen élőlény. 
Piros alma 
himbálódzik a tar gallyak közt. 

Mint akasztott csecsemő." (Kert) 

Összegezve a lenti megállapításokat, lát
hatjuk, hogy Petri Györgyöt a legújabb ma
gyar líraJ,eminens'"fllkolóinak a csoportjá
ba emeli költészete. Verseinek hangja erő
teljes, az értelem tiszta, érces fényéből szü
lető gondolatok teszik vonzóvá és mara
dandóvá sorait. Érdemes olvasnunk és sze
retnünk költeményeit, metyek a szabadvers 
újabb, jogos diadalai jelzik. 

Csapó Julianna 

A SEMMI ÉS A 
MINDEN FURCSA 
ROKONSÁGA 

Edvard Kocbek: Félelem és bátorság. 
Forum - Újvidék és Európa - Buda 
pest, 1989 

Az emberek jelentós hányadától ma annyi
ra idegen (kereszlényi értelemben veti) em-
berszereietel tartom a domináló érzelem
nek Kocbek négy novelláiéban. 

Az újvidéki Forum, és a budapesti Európa 
Könyvkiadók közös kiadása mindenképpen 
aktuális könyv. Aktuális, mert ez volt az elsó 
kísérlet közeli múltunk tárgyalásában a szoc-
realizmus faképnél hagyására, és a kísérlet 
pompásan sikerüli. Kocbek alakjai (szándé
kosan kerülöm a hősei kifejezést!) hétköz
napi, gyölródó, léiük alapproblémáival küz
dő, gyarló emberek. Helytállásuk nem hő
siességükből, hanem emberségükből kö-
velkezik. Szentségtörésnek számiihaiott így 
írni a népfelszabadító háborúról 1951-ben, 
hiszen Kocbeket jóformán a kölel megjele
nése előtt kirekeszlettek a politikai és iro
dalmi életből egyaránt. A könyv fülszövegé
nek szavaival élve: példátlan, szerve
zeti kritikai hadjárat kereszttüzébe került: 
egyhangúan az 1941-1945 közötti népfel
szabadító harc és forradalom elleni ideoló
giai és művészeti diverziónak minősítetlek.' 
Aktuális ez a könyv, mert semmi se áll tőle 
távolabb, mint a gúnyolódás. Olyan embe
rekről, történetekről esik szó benne, ame
lyek mindaddig kimaradlak a háborúval fog
lalkozó irodalom (és álirodalom) művelőinek 
Ügyeiméből. 

A Hold sálét fele c. novella meghason
lott, lélénk, sót gyáva mérnöke egy bun
kerban igyekszik meggyózni magái arról, 
hogy hasznosabb a mozgalom számára, ha 
a veszélyek elől elbújva, a háttérben szer
vező munkál végez. Azlán a bajtársai el
vesztésekor átéli megrázkódlalás vakmerő 
bátorsággal ruházza föl. hogy - miulán is
mét lenyugodva átgondolja a történlekel -
végül ugyanoda jusson vissza, hisz mm-



denkinek ugyanaz a kündulópomja. hisz 
..lelelem és balorság egyazon lűlzás tenge
lye' . Az ilyen meghasonloll hósok a ,,ha
gyományokhoz hú" íróknál szükségszerűen 
árulókká válnak, vagy pedig meg se jelen
nek. Az. hogy Kocbek vállalta a gyáva em-
Der figuráját, egyesek szemében árulót fa-
ragotr belőle. Pedig csak az örök emberi 
problematika loglalkoztalla. amely - válal-
juk-e azt vagy sem - mindannyiunk éleié
ben megjelenik. 

A kötet második novellájában, az Áldott 
vétekben az agyonhajszolt partizán csapat
hoz hír érkezik: egyikük áruló, sürgősen el 
kell hál tenni láb alól. Az orvostanhallgató 
Damjant bízzák meg a feladattal. Kocbek 
aprólékos rajzzal kíséri végig Damjan tépe
lődései első reakciójától az uiolsóig, amikor 
az orvostanhallgató szinte véletlenül akad 
rá és öli meg az árulónak bélyegzett Ste-
lani. Kocbek még tovább feszíti a húrt. és 
szinte bibliai a motívum, ami következik. A 
gyötrődő, önmagát gyilkosnak érző Damjan 
keserűen ráébred: ..az embertől mindeni el
vehetnek ezen a világon, kivéve az öngyil
kosságra való szabadságát". Mámoros bo
lyongása alatt egy kígyóra akad (a bűn ősi 
szimbóluma!), meg akarja ölni, de az állal 
megmarja és elmenekül Mindez még job
ban (okozza látomásait, hogy végül maga 
Sielan ..oldja tel ' bűnei alól. aki életben 
maradt, és úgy érzi. hogy Damjan eléggé 
megbűnhődött azáltal, hogy a kígyó meg
csípte. Mély emberi érzéseken nyugszik ez 
a történet, az árulás és a hűség, a rossz és 
a jó örökös játékán. 

A Tüz c. novella válthatta ki megírása ide
ien a legtöbb nemtetszést. Kocbek össze
egyeztethetőnek tartolta ugyanis a marxiz
must a keresztény tanokkal. Ennek szószó
lója Jernej Amon plébános, hiszen ember
es tönénelemismerele, és nem a világmeg
váltónak hitt eszme az. ami a partizánok 
mellé állítja a mélyen hivő, idős papot, aki 
még a Belgrád bombázásának napjára is 
végzetes nagy csütörtökként emlékszik 
Es nemcsak ö iud|a magában összeegyez
tetni a hiiei a kommunizmussal, hanem a 
harcban aklivan részi vevő Mlinar-liú is. aki 
csak a gyónás ulán tudja vállalni a golyó 
általi halált. Kitűnően megrajzolt íigura a 

megszálló olaszokkal együttműködő Zgur 
káplán is, aki Mlinar Tone meggyónialása 
ulán meghasonlik önmagával, úgy érzi, hogy 
eljutott az igazság és a hazugság mezsgyé
jére, melyet a világ legvonzóbb és legszo
morúbb pontjának tan. Szeretné menleni 
lulajdon emberségét, de meghal, mielőtt rá
ébredne saját erkölcsi bukására. 

Félelmetes az olasz liszt, Carlo Lupinacci 
önmarcangoló, elgyötört alakja, akiben Koc
bek a háború összes bűneivel szennyezett, 
elidegenüli, teljesen magára maradt, lélek
ben üres embert láttatja 

Jernej Amon viszont keresztényi és em
beri illegalitásnak nevezi elkötelezettségét, 
és emberfeletti kötelességének érzi. hogy 
gyászmiséi mondjon Toneért, a partizánok
ért, az emberekért 

A köiel utolsó darabja, a Fekete orchi
dea a icyiiraibb a négy novella közül. Az 
áruló Kalarína és az ól eltogó Gregor közölt 
halk vonzalom fejlődik, mindketten tehetet
lenek, és csak lassan nyugszanak bele eb
be a furcsa helyzetbe. A soha viszont nem 
szeretelt Gregon első pillantásra mellbe 
vágja a lány szépsége, és érzi, hogy sors
döntő ez a találkozás. Megvádol, mindany-
nyiunk megváltóját látja a lányban. Ezt neki 
is elmondja, és a lány ekkor (urcsa kéréssel 
áll elö: menyasszonyi ruhájában akar meg
halni. Furcsa, ünnepi násszá avatja Kalari-
na öltözéke a halálát, és emberfeletti eróvel 
ruházza löl a harcolni készülő fiúkat. Gregor 
pedig ráébred, hogy soha senkit sem szere
tett még ennyire, és nem is log soha többé 
Rájön, hogy a szerelemnek halállal kell vég
ződnie, a halálnak pedig szerelemmel: nem 
tiltakozik hál a végzet ellen. Feloldozza a 
lányi, szerelmesekként búcsúznak el, és 
végrehajija a feladatot: megöli Katarinál 
Gyönyörű lírai jelenei ez, irt teljesednek ki a 
Tűz plébánosának szavai: „A semmi és a 
minden lurcsa rokonságban állnak egymás
sal.. . Fanlasztikus öseredet Ionja össze 
őket." 

Kocbek minden sorában jelen vannak, üt
köznek e (urcsa rokonok, ősi párhuzamok, 
amelyek miatt ez a kötet mindig aktuális 
lesz. 

Rajsli Emese 

FILOZÓFIA, ETIKA, 
ESZTÉTIKA-ETIKUS 
FILOZÓFIAI 
ESZTÉTIKA 

Paszler György : E s z m é k -
E s z m é n y e k - Nosztalg iák. 
Magvető, Budapest, 1989 

^ művészetet védeni kell. Jövőjét 
kutatni, nélkülözhetetlenségét 
bizonyítani." 

A személyességről. A könyv portré 
Poszter György portréja. A kölel első 
írása a szerzővel készített beszélgetés. 

Ebben közvetlenül vall önmagáról. A 
könyv esszéit a kötetcím jelezte három 
ciklusba sorolja. Ezekben közvetve be
szél Önmagáról. Ha önmagáról szól 
közvetlenül, akkor sem érdektelen. De 
esszéiben főleg esztétikai, filozófiai és 
etikai témákról beszél . Vagyis az em
beri szellem három megvalósulási 
módjáról. A szellemi ember esélyeiről. 
Személyesen közösségi könyv. 

Eszmék. Három esszé az ellenie
tekről és egyensúlyról. A z ellenlétek 
között egyensúlyozó gondolatról. Az 
elsőben Európáról, a megújulva meg
őrződő tradícióról, a hűtlen hűségről. 
Az egyensúlyról a szárnyaló eszmény 
és a gyalogos realitás, a mítosz és a 
hétköznapok, a szellemi és az anyagi 
között. A z ellenietek között, amelyek 
között a személyiség kibontakozik. A 
másodikban a létezésről tudó, a léte
zést tanulmányozó emberi szellemről. 
Természetesen újabb ellentélekben. 
Elsősorban a tudomány és a művészei 
különbözőségéről ós hasonlóságáról. 
A külső és belső szemléleti pozícióról. 
A testről és lélekről. A z egyénrő l és a 
külvilágról. Vagyis az öntudatra jutón 
lét lehetőségeiről és korlátairól. A s a 
rokba szorított csodáról. A harmadik
ban az utópiákról. Ugyancsak ellenté
tekben és egyensúlyt keresve. Mert az 
utópia tagadásaiban reális, állításaiban 
irreális. A z egésze i szemléli, a részről 
megfeledkezik. A teóriában tökéletes, 
a praxisban tökéletlen. Indulásakor v á 
gyott harmónia, megérkezésekor meg
valósult dtklalúra. Uton lenni emberi. 
Mindháromban tehát a harmóniái kere
ső emberről. Hangsúllyal a keresésen. 

Eszmények. Esszék a mesterekről, 
a hagyományokról időrendben. A ma
gyar gondolkodás, a magyar esztétikai 
gondolkodás, a magyar etikai gondol
kodás hagyományairól. E g y könyv 
kapcsán (Magyar g o n d o l k o d ó k , 17. 
s zázad . Szépirodalmi, 1979.) a még 
differenciálatlan kezdetekről. Es már itt 
a „magyar filozófiáról". Amely „nem ad
ja a világ átfogó magyarázatát, hanem 
okosságra taníl" (176.). E g y füzetsoro
zat kapcsán ( G o n d o l k o d ó magyarok . 
Magvető.) a folytatásokról. Fölfigyelve 
a-sorozatcím pontosságára. Mert origi
nálisán magyar gondolati rendszer 
nincs. Csak gondolkodó magatartás 



(179.). A praxishoz közel, néha a (lehe
tetlenné lett) praxis helyett. A ciklus és 
a könyv középpontjában a Babits-esz-
szék. Szerkezetileg is, gondolatmene
tében is a középpontban, ó az esz 
mény. A kötetben öl megelőzök, jó
részt Babits-elódök, a kötetben ól kö
vetők jórészl Babits-tanítványok. Ben 
ne találkoznak, belőle indulnak eszmék 
és nosztalgiák. Az elsüllyedt magyar 
mediterráneum gondolkodója. A pusz 
tuló magyar latinitás költője. Benne tel
jesedik be és benne újul meg a tradí
ció. Benne jut egyensúlyba a hűtlen 
hűség. Találkozik magyarság és Euró
pa. E g g y é válik tudós poéta és prófétá
ló vátesz. Aki felvállalta az eszmények 
őrzését egy eszményellenes korban. 
Három esszét szentel neki. De az itt 
föltett kérdésekre az egész könyvben 
keresi a választ. Kosztolányi-esszéjét 
is vele indítja. Majd könnyed és pontos 
rajzot ad Kosztolányiról. A legjellem
zőbb vonásokkal ábrázol, a játékot té
ve a vázlat tengelyébe. A Babits-port-
ré, a Kosztolányi-rajz után a Babits-ta-
nítványok, az „esszéíró nemzedék" 
tablóját készíti el. A Babi ls -esz-
székhez hasonló személyességgel ír a 
nemzedék három legjellegzetesebb 
írójáról: Szerb Antalról, Halász Gábor 
ról és C s . Szabó Lászlóról. És a műlaj-
ról, a műlaj helyéről, szerepéről. A mű
fajról félúton a tudomány és művészet, 
filozófia és cselekvés között. A képet 
az Illyés- és az Ott l ik-esszé gazdagítja, 
fölmutatva az etikus esztétika újabb 
változatait. 

Nosztalgiák. Esszék a művészet 
védelmében. Az alternatívák és válasz
tások képlete szerint: filozófia? elika? 
etikus filozófiai esztétika! A művésze i 
mint irracionális közvetítő a racionáli
san föloldhatatlan antinómiák között. 
Kiindulópontjától és céljától függetlenül 
önmagáért fontos út. A jelképek Odüs 
szeusz , Hamlel, Don Quijote, Faust. 
É s Hermész, a közvetítő - kettős jel
kép. A művészeté, amely elvezethet az 
antinómiákról nem tudó harmónia el
vesztésétől az antinómiákat megszűn
tető harmóniáig. És az esztétikáé, 
amely racionálissá teszi az irracionáli
sát, elméletté a művészelel . 

Másodszor a személyességről. 
Poszler tehát személyesen érdekelt 
tárgyában. Isméi lúlozva: ha róluk szól, 
önmagái jellemzi. Másokról mondott 
megállapításaival őt is jellemezhetjük. 
Főként a Babitsról írottakkal. „De Ba-
bitsnál nem is a teóriából lesz művé
szet, hanem a művészeiből teória. 
Meg az elemzett művészportrékból, 
esszéinek hőseiből" (235.). Vagy az 
„esszéista nemzedéket" jellemzőkkel: 
„Mert az alapműraj itt - az esszéista 
nemzedéknél - a szellemi titkot kutató 
portré, szellemi életet kikerekítő tabló, 
szellemi kalandot megragadó intellek
tuális útirajz" (346.). Beszédes a betol
dás. Az itt-et értelmezi. Nehogy félre
értsük. De a Nosz ta lg iák ciklusba so
rolt Auerbachról írottakat is idemásol
hatjuk: „A síllusra figyel, a legszéle
sebb értelemben. A nyelvi lormaláslól 
emberábrázolásig," a mondatszerke
zettől a világképig terjedő skálán. E l 
lentétekben komponál" (414.) 

Ellentétek. Az ellentétekről eddig is 
szóltunk. Fölvázolásuk a könyv gondo
lati vázát rekonstruálhatja. Mert az esz -
szék az antinómiákon keresztül üzen
nek egymásnak. Ahhoz , hogy megér
tessen, nem csak leír, hanem ellenpél
dát is ad. Végletekkel magyaráz. Hogy 
világossá váljék az igen, a nemet is ki
mondja. Személyt személlyel , logalmat 
logalommal, műlajl műfajjal szembesít. 
Majd megpróbálja megszüntetni az an 
tinómiát. Legérdekesebb, legtöbb ér
dekkel bír a természet -művészet , va 
lóság-műalkotás szembenállás. Jelen 
van az egész kötetben. Babits beszél 
getőfüzeteinek műfaját is így próbálja 
meghatározni. A műfaj szinte kínálko
zik - hiszen beszélgetéseket jegyez le 
Babits, azt, amit elmondott volna(7), ha 
nem kényszerül némaságra. Mégis 
meglepő a végeredmény: dráma, még
pedig szenvedéstörténetet megörökítő 
misztériumjáték, passió. És kél princí
pium, egy égi és egy földi, egy jó és 
egy rossz, test és lélek harca. A képlel 
egyszerű, az elemzés árnyall. Mert a 
lest gyengülésével a lélek is gyengül 
het. A harc a testért, a testtel lolyik a lé
lek érdekében. É s a harc jelképessé 
válik, legalábbis az elemzésben. Mert 
a test nemcsak a belülről gyötrő beteg
ség, hanem a világon elhatalmasodó 
kórt, az alantas erőszak veszélyéi is 
sejteti. A lélek harca pedig a szellem 
harca is. Higgadt felülemelkedés az 
anyagi princípiumon, a szellemi érde
kében. Ugyanaz , mint magyarság és 
Európa, nemzeti és egyetemes v iszo
nya. V a g y szembeállítással magyaráz
va : „A francia gondolkodó (Pascal) líri
kus filozófiájában a kételyt kell le
győzni , hogy újkori módon hinni lehes
sen. A magyar költő filozofikus lírájá
ban a betegséget kell legyőzni, hogy 
szellemi emberként megmaradni le
hessen" (291.). Persze, Poszler tisztá
ban van a megformált irodalmi mű, az 
irodalmi céllal írt alkotás és a gyakorlati 
célból, kényszerűségből papírra velel l 
alkalmi feljegyzések közötti különbség
gel és az ebből adódó problémákkal. 
Válasza mégsem oldja föl a kettő kü
lönbségét: „Önmagában csak nyers
anyag, mint ilyen páratlan a világ iroda
lomban. A z alkalom és a személyiség 
súlya mégis irodalmivá teszi. Élet ki-
kényszeritette lírai-bölcseleti, esztéti
kai-morális remekművé" (257.). Mert 
nem az alkalom és a személyiség sú 
lya teszi irodalommá, hanem a benne 
irodalmat látó, belőle műfajt magyará
zó elemző olvasó. De Poszler könyvé
nek tanító teljességét(?) bizonyítja, 
hogy ezt is tőle tudhatjuk meg - má
sutt. Mármint a belogadó irodalmat 
meghatározó szerepét. De válasz ma
ga az elemzés is, ahogyan az olvasatot 
rögzílí, és eljut az eredményhez - „az 
éppen zajló küzdelem jelen idejű műfa
jához - , a drámához. Majd túllép az 
eredményen: „Mert a dráma ideje fiktív 
jelen, ez pedig fájdalmasan, véresen 
valóságos itt és most, óriási múlttal és 
bizonytalan jövővel . ( . . . ) Műfaji foga
lom kellene hozzá. Nincs, mert 
egyedülálló az irodalomban" ( 2 5 6 -
259.). Ahogyan az elemzett mű valójá
ban túllép az irodalmon, mert nem In
nen lévő nyersanyag, hanem túl lévő 

totálisabb, spontán szerveződés, úgy 
lép túl az elemző is a személytelen leí
rásból a személyes közvetítés pozíció
jába. Meg is fogalmazza a lépést: „Az 
utolsó fényképek külön elemzést kí
vánnak. Esztétikait és etikait" (266.). 

Az ellentmondások fölvázolása 
(megkonstruálása?) a kérdésföltevés 
módja. Föloldósuk, megszüntetésük a 
válaszadásé. „Végletes ellentélekről 
van szó . Teória és gyakorlat, elgondo
lás és következmény, remény és lehe
tőség között. Talán a véglelek centru
mában, a kettő egyensúlyában, az el 
lentétek szintézisében van az emberi 
lét törékeny esélye. És kínálkozik egy 
éles kontraszt. A világ más megközelí
tése és értelmezése. Amit nem apodik-
tikus utópia nyújt, hanem türelmes élet
bölcsesség" (109.). Nem véletlenül 
szerepel annyiszor a kötetben Mon-
laigne. „Nála volt együtt hit és kétely, 
sehol máshol meg nem valósult sz im
biózisban" (277.). Vagy a közvetítőről 
is árulkodó idézettel: „ A z eu rópa i I ro
da lom története írja róla: mindenben 
hitt, és mindennek az ellenkezőjében 
is" (277.). A keresés, az út fontosságá
hoz jut el a beszélgetőfüzetek drámája 
kapcsán is: „E magányos, kétellyel leli, 
de nem reménytelen keresés a híres 
választás-elmélet lényege. Hogy dön
teni kell Isten léte melletl. Hitre szavaz 
ni a szkepszissel , bizalomra a félelem
mel szemben. Babusnál a hangsúly 
nem a döntésre és választásra, hanem 
a keresésre és tépelődésre esik. A ke
resés örömére a találás eredménye, az 
út csodájára s megérkezés biztonsága 
nélkül" (294.). Az ars poetica műfaját is 
elsősorban köztességéért szerel i . „Le
beg kél szellemi tartomány, költészet 
és filozófia között" (513.). Egyszerre 
„érzéki-érzelmi-élményszerű" és „ft^ 
galmi-gondolali-állalános". És ezekéi 
olvasva már az esszére gondolurík. A 
közvetítés legkézenfekvőbb műfajára. 
A könyv eleji beszélgetésben mondja: 
„Nagyon foglalkoztál a műfaj szépiro
dalom és bölcselet határán. A kettő le
helőségét egyesíti, érzéki -személyes 
megformálási, gondolati-elméleti álta
lánosítást. Konfesszió, aforizma, es
szé , életbölcsesség" (21.). 

Az ember esélye tehát a közvetítés. 
Vágy és valóság, ösztön és értelem kö
zött. „A művészet pedig - ezért nélkü
lözhetetlen - az elkülönültség feloldá
sának közös, a magány megváltásá
nak összemberi lehetősége, összeköt 
het embert és művel, és ezzel magát a 
kötést modellálja, amivel az emberiség 
s a maga létrehozta szellemi kincs 
összeköthető. Jelen és jelen között, 
azaz szinkron, és jelen és mull között, 
azaz diakron vetületben" (451.). De a 
művészet - a mítoszok kora, „a minden 
patakban-berekben lelket-szellemet 
sejtő költői világkép" megszűntével v i 
szonylag autonómmá váló művészet -
veszélyeztetett. Legjobban a legkevés
bé látványos veszély fenyegeti: a „fel
szívódás" a „napi praklicitásba". Je l 
lemző Don Quijote-olvasata: „A nemes 
rögeszme és a gyalogos realitás példá
zatszerű kettőssége." A Don Quijote-
esszé valójában a művészetről szóló 
esszé , nemcsak veszélyeztetettsége 



ről, hanem vállozékonyságáról, az al
kotások újabb és újabb jelentéseiről. 
„Mi leszi lehetővé? Mármint a változé
kony-sokarcú történeti létet. Amely a 
mű fennmaradásának e egyetlen for
mája. A lét mód és a létezési forma tit
ka. Tényleg titok. Sok benne a megfejt
hetetlen elem. Ott kezdődik, hogy mi
ként, pontosabban miben él az irodalmi 
mű. Mert anyagi-materiális léte nincs. 
Az élőszó illanó, nem rögzített forma. 
Az írás, nyomtatás csak lejegyzés. A 
kettő mögött van a tényleges létmód" 
(423). És ismét eljutottunk az olvasó
hoz, a befogadóhoz, az interprelátor
hoz. A befogadó közvetítő szöveg és 
műalkotás között. Lukácsot idézve kér
dez i : „irodalmi műalkotások léteznek -
hogyan lehetségesek?" (424.). „Úgy, 
hogy a befogadó konkretizálja őket. 
Nem a jelek idézte gyakori és megszo
kott, szimbolikus konvenciótól megkö
tött, hanem a jelek idézte egyszer i és 
szokatlan, ikonikus konvenciónélküli-
séglől meg nem kötött jelentésekel, 
képzeteket és képzelelemeket konkre
tizálja" (424.). A befogadó jelen van 
már az alkotás folyamatában, beépül a 
mű kompozíciójába, a konkretizáció-
ban és a konkretizáció által pedig „a 
műért, annak humánus értelméért, a 

belogadó az alkotóval együtt lelelös" 
(426.). De a befogadó szabadsága 
sem korlátlan - az alkotóé sem - : „Ami 
a műben meghatározatlan, többféle
képpen meghatározható, ami kitöltet
len, többféleképpen kitölthető (ami nyi 
tott, többféleképpen zárható). De a mű 
körülírja, hogyan és hányféleképpen" 
(433.). 

Harmadszor a személyességről. 
„És miért mindez? Miért lontos, hogy 
jól értsük a művészetet? Félek ugyan a 
pátosztól, de szeretném, hogy érződ 
jön a személyes érdekeltség. Próbáló 
idők jönnek. Egyszerűen az emberiség 
léte is kockán van, és valamivel komp
likáltabban az emberiség emberi léle 
is. A z is, hogy megmarad, az is. hogy 
embernek marad. A kettős maradás 
csak továbblépés lehet. Lépni csak a 
teljes örökség birtokában szabad. A 
humánus örökség birtokában, amely
nek része a nagy művészet adta nagy 
megrendülés, Igen, a katartikus meg
rendülés" (435.). Tehát már nemcsak a 
művészei védelméről van szó , hanem 
az interpretáció értelméről. Az interpre
táció kettős értelmű: benne rejlik a mű

v é s z e t esélye is, a befogadóé is. „Az 
interpretáció szerkezete ( . . . ) azonos a 
szeretetével. Dialógus, ahol egymás 

megértő megismerése a tét. Nemcsak 
a műé az interpretator állal, hanem az 
interpretatore is a mű állal." (452.). 

És újabb ellentétek sorolásába kezd
hetnénk a stílusról, a módszerről szól 
va. Az érhetőség, az olvasmányosság 
érdekében egyszerűsít, a pontosság 
érdekében árnyal. Egyensúlyra törek
szik a kél véglet közötl. Az elemzés 
tárgyát megérteni, megértetni próbálva 
szinte azonosul vele. elemezve azt 
szinte ridegen tárgyilagos. „De ez már 
messzire vezetne". 

Összegezve: Az Eszmék - E s z m é 
nyek - Noszta lg iák tanító mű. első
sorban anyagát tekintve, mert olvas
mányt ad. Tanító a módszerében is, 
mert olvasni segít. Tanító a stílusában, 
mert igényességre nevel . É s laniló ab
ban is, amiért tanítókra - az átadott tu
dáson kívül - emlékezni szokás. De ez 
természetesen részleges olvasat: a ta
nuló ismertelője. A könyv esszéi nem
csak befejezeti módon tanító, hanem 
nyitottságukban továbbgondolásra is 
késztető, beszélgetésre hívó kisérle
lek. A beszélgetőtárs válaszaira, a kriti
kus ítéletére is várnak. 

Ladány i Is tván 

A GADAMERI HERMENEUTIKA 
ALAPFOGALMAI 
(Hans -Georg Gadamer: Igazság és módszer, Bp. 1984) 

Az emberrel egyidős a kérdés, hogy mi a valóság és mi 
az igazság. Hogyan lehet „he lyesen" érteni valamit, és 
hogyan lehet helyesen cselekedni. Amennyiben a világol 
mint objektumot akarjuk megismerni, megérteni és kulalni, 
abban az esetben ki kell magunkat zárni belőle, amennyi 
ben pedig saját nézőpontunkat érvényesítjük, úgy a ,.min
den relatív" elve érvényesül, s akkor nincs világ, nincs v a 
lóság. Mi az igazság e kél szemléletmód és számtalan v a 
riációja közötl, hogyan lehel megérteni a világol, mely az 
időben létezik, és benne elsősorban önmagunkat, vajon 
tud-e segíteni ebben a filozófia vagy a szel lem- és termé
szettudományok módszertana? 

Gadamer válasza egyszerűnek és egyértelműnek tűnik: 
igaz és tudományos az. ha ,.elismerjük azt, ami v a n " ; ez 
az elismerés egyben megismerés, mindenekelőtt Önmeg
ismerés, s ez minden igazságkérdés és tudomány motivá
ciója és célja. 

A válasz csak látszatra egyszerű és egyértelmű: mert mi 
az, „am/" van?" Lélezik-e egyetemes érvényű igazság? S 
ha létezik, vajon nemcsak a közmondások legredukáltabb 
megfogalmazásában-e, melyektói ha csak eggyel is to
vábblépünk, már a különböző perspektívák v i la lkozó-ma-
rakodo harcába kerülünk? Még olyan példa eselében sem 
egyszerű az igazságkérdés eldöntése, melyei Gadamer 
idéz a nyelv spekulatív szerkezelének szemléltetésére: ha 
egy kastély a lóban tükröződik, s két személy két perspek
tívából nézi a tükörképet, látni fogják ugyan, hogy azonos 
objektumról van szó , de nem fognak egyetérteni sem az 
objektum, sem a tükörkép számukra megmutatkozó for
májában. Fennáll a lehetőség, hogy helyet cseréljenek, 
ám azonos perspektívából sem fogják ugyanúgy látni a 
kastélyt és tükörképét. Amiben megegyezhetnek az az, 
hogy létezik kastély és telezik tükörképe, s hogy különbö
ző perspektívából mindkettő másképp mutatkozik meg a 
szemlélő számára. (Itt csupán a térbeliséget szerettem 
volna kiemelni, noha az építészet sem mentes az időbeli

ség problematikájától, a különböző korokban különböző
képp való megmutatkozástól). 

Nehezebb a szellemi valóság, a szellemi igazság kiderí
tése, mely amellett, hogy „ té rben" mutatkozik meg, egy 
adott kor v iszonyában, elválaszthatatlan eleme az időbeli
ség, a történetiség, a koronkénl való újrafelfedezés és új 
raértelmezés. Nincs olyan objektuma, mint fentebb a kas
tély, csupán térben-idŐben megmutatkozó tükörkép. Fe l 
derítésekor és értelmezésekor nemcsak a látásmódbeli 
különbségek és ezeknek összebékí ihelősége forog koc
kán, megértésük nem csupán elvi jelentőségű: erkölcsi vagy 
jogi kérdés eldöntésekor nagyobb a tét. sorskérdés dől 
el. A keresztény erkölcsteológiának van egy télele, a kel 
lős hatás elve, mely akkor engedi és helyesli a cselekvést, 
ha a jó, melyet előidéz, nagyobb a rossznál, amely vele jár. 
De ki az , aki helyesen fel tudja mérni egyiknek vagy a má
siknak a nagyságát? Más korok más perspektívából vajon 
ugyanúgy logják-e látni és megérteni ez l a dönlésl? A civi 
lizáció, mely a Római Birodalommal terjedt, megérte-e sok 
népnek a szabadság elvesztését? Nem látszik valószínű
nek tehát olyan igazság, mely , ,objektum", mini a kastély, 
melynek legalább megléte ellenőrizhető. 

Mégis létezik sensus communis, közös érzék, ,.a helyes 
és a közjó iránli érzék, mely minden emberben eleven, sőt 
mi több, olyan érzék, melyet az élei közössége révén szer 
zünk, az élet rendje és cáljai határozzák meg." Az l már 
Arisztotelész is kiemeli, hogy az erkölcsi tudás eselében 
nem lehet matematikai pontosságról szó. Az embernek az 
erkölcsi kérdésekben saját magának kell döntenie, s az 
elika nem lehel mást, mint hogy a dolgok körvonalainak 
megvilágításával „b izonyos segilségel nyújtson az erköl
csi ludatnak." Az etika nem foglalhatja el az erkölcsi tudás 
helyéi, nem dönthet a cselekvő helyett: a cselekvőnek a 
konkrét helyzetben kell alkalmaznia erkölcsi tudását. Az 
erkölcsi ludas tehát nem az elméleti tudással azonos, de 
nem is a mesterségbeli tudással. Az erkölcsi tudás az a l 
kalmazás különös formája, mely eltér a mesterségbeli tu
dás alkalmazásától: a mester, ha egy elképzelést, egy elő
zetes tervel, mely lökéleles, nem tud teljesen érvényesíte
ni, műve „fájdalmasan lökéletlen" lesz. E g y olyan ember, 
aki egy erkölcsi elvet nem tud maradéktalanul érvényre 
jullalni, Gadamer példájával, ha egy bíró egy törvényt nem 
haji végre szó szerint, azl azért leszi, mert jobb törvényt ta-



iáit. s men figyelembe veszi a konkrét helyzetei. S ha don
lését más korok talán helytelennek ítélik is meg. az adott 
pillanalban azl cselekedte, ami a legigazságosabbnak 
látszod. Arisztotelész ezt az eljárási méltányosságnak ne
vezi , a lorvény helyesbítésének, melyei minden adott szi 
tuációban el kell végezni . 

Gadamer az erkölcsi tudást és alkalmazást szituációk
hoz kötöttségét nemcsak a hermeneuiika, hanem a lét 
alapmodelljének is látja, az „ami van" elismerésének, 
Nem létezik olyan léi és olyan megismerés, mely ne lenne 
szituációhoz kötve, s az erkölcsi tudáshoz hasonlóan, 
mely nem választható el az erkölcsi léitől, a hermeneutikai 
probléma sem azonosítható ..a liszla. a léttől elválasztott" 
ludassal. 

A másik dolog, amiért Gadamer igazságmeghatározása 
csak látszatra egyszerű az. hogy az „ami van" fogalmá
nak körülírásához egy egész filozófiai, módszertani, herme
neutikai hagyományból kellelt kiválogatnia és letisztítania 
a (ogalmakal. Az esztétikai és a történeti tudat kritikáján 
keresztül kelleti eljulnia oda, hogy a hermeneutikai java
solja a ..filozófia univerzális aspektusának", s az univerzá
lissá telt hermeneutikai ..az ember állalános vi lágviszo
nyára" vonatkoztassa. Ezt két univerzális fogalom beve
zetésével , átértelmezésével éhe el: a tapasztalat és a 
nyelv fogalmának segítségével. 

A romantika óta. a történeti iskola kialakulásával a lórté-
neli tudomány központi problémája egy olyan módszer ki
dolgozása, mely - akárcsak a természel tudományban - a 
létező, a történelem megértését, módszeres kutatását le 
szi lehetővé. A történeti iskola ezzel elveti Hegel világtörté
nelem-szemléletéi, mely szerint az emberi tejlödés végső 
célja az Abszolút Szellemmel való egyesülés, megszaba
dul a világtörténelem teleologikus, a priori konstrukciójától, 
és kutatási szorgalmaz. Kutatásának alapja azonban a ro
mantikus hermeneutika, melynek egyik alaptélele, hogy a 
részt az egészből kell megismerni. Ennek alapján a törté
neti iskola egy egyetemes történelmet feltételez, melyei 
mint idegen individualitást akar megérteni (kongenialilás-
sal). szövegnek tekinti a történelmet, melyei ki kell kér
dezni , megfejteni és nem tapasztalni. A történett iskola 
minden kutatási igény ellenére valójában megkerüli a ta
pasztalatot mini a tudomány előfeltételét, és azzal , hogy. 
fölébe akar kerekedni a múllnak, valójában csak saját e lő - 1 

fellevését, elképzelését akarja ráhúzni, ráerölletni. A törté
nelmet, a hagyományi tehát vagy úgy ismeri el személy
nek, Te -nek, hogy csak a tipikust keresi benne, vagy pedig-
úgy. hogy figyelembe veszi ugyan a hagyomány igényeit, 
de önmagát, saját meghatározottságát, leltételezeltségél. 
sajál igényeit kiszorítja ebből a viszonyból Egyik v iszo 
nyulásban sem jöhel léire kommunikáció a hagyomány és 
a jelen között, mindkét változal valójában a fölé- és aláren
deltség struktúráját hozza létre. 

A Gadamer-féle hermeneutika a „valódi tapasztalat' 
struktúrájára épül, mely megelőzi s ugyanakkor elősegíti 
az igazi tudományt, annak elismerését, „ami van". Az iga
zi tapasztalat sohasem lehet tudomány; tapasztalja a va 
lóságot, összegyűjti megfigyeléseit, de az okok kutatása, a 
tudomány majd csak ezután következik. Minden tudományi, 
az orvostudományt is, a megfigyelések, tapasztalatok so
ra előzi meg, s nincs másképp a moráltudományokban 
sem. A tapasztalat lényege az, hogy a tapasztalás révén 
állandó korrekciója folyik addigi ismereteinknek, általáno
sításainknak. A tapasztalai negál, megsemmisít, ennek 
ellenére ..produktív értelme" van: ,.tudásunk és tárgya" 
állandóan vállozik. A tapasztalt ember. - ahogyan G a d a 
mer jellemzi - nem az, akinek sok a lapaszlalala, hanem 
az. aki mindig kész a . .semmisségre", korábbi tudásának 
leiadására, korrekciójára. A lapaszlallság tehát nyitott
ság, menekülés a lezártságtól, a véglegességtól, a dog
matikusságtól, A tapasztalt ember ..belátó ember" , aki lel 
tudja adni azt. amiben addig hitt. A feladás azonban gyak
ran szenvedéssel jár, különösen a létre, lélezésmódra v o 
natkozó kérdések esetében. A z aiszkhüloszi pathei ma-
rhosz legfájóbb pontja az, amikor azt kell belátni, hogy 
dóben lélezök, tehát végesek vagyunk, hogy minden tet
tünk, cselekvésünk az időben történik és értékeltetik, az, 
hogy Ádám a tudás Iájáról evett is, a2 örökkévalóság fá
járól nem, s a végesség halára elzárja előlünk ,,az is lení l" 

A voltaképpeni tapasztalai az, amelyben az ember saját 
végességének tudatára ébred" . Heidegger szavaival a2, 
hogy „ a lét - idő" . A z igazi tapasztalat léhát történetiség, 
a történelemben létezés lapaszlalala 

A hermeneutikai kérdés mosl az, hogy saját végessé-
günk tudatában hogyan viszonyulni a történelemhez, a ha
gyományhoz, melyben mi magunk is benne állunk? A her
meneutikai tudat ebben az esetben hatástörténeti tudat
ként van jelen, melyet Gadamer Előszavában kétértelmű
nek deliniái: , ,Kétértelműsége abban áll, hogy egyrész l a 
történelem állal előidézett és a történelem által meghatá
rozott tudatot, másrészt pedig ennek az elóidézettségnek 
és meghatározottságnak a ludalát jelenti." A hatástörté
neti tudat úgy viszonyul a hagyományhoz, mint személy 
személyhez, szem előtt tartva sajál, de a hagyomány 
meghatározottságát is. E z a meghatározottság az elóiléle-
lek sokaságából áll; Gadamer megtisztítja az előítélet fo
galmát a felvilágosodás korszakában ráragadt ..előítélet
től", s visszaadja eredeli semlegességél , tehát a pozitív 
jelentés lehetőségéi is. E z a feltélele a hermeneutikai kér
désfellevésnek: előítéletek nélkül, az előítéleteket kikap
csolva nem jön létre megértés, a hagyománnyal való be 
szélgetés. Nem ismerhetjük fel a múlt másságál . ha nem 
ismerjük, hogy milyenek vagyunk mi. A múlltal való kom
munikáció során tudatosulnak bennünk sajál előítéleteink, 
így rajzolódik ki az a horizont is, mely jelenünket behalárol-
ja. ,.Akinek nincs horizontja - írja Gadamer - , az nem lát 
eléggé messze, s ezért túlbecsüli a közelit." A hagyomány 
állal tehát kirajzolódik saját látókörünk, s ennek alapján a 

múlté is. A megértés horizontösszeolvadással jön létre, s 
ez egy olyan magasabb általánossághoz való felemelke
dést jelent, mely „nemcsak sajál partikulanlásunkal győzi 
le. hanem a másikét is" . Természelesen a horizont kialakí
tásában nem vehet részt minden előítélet: meg kell ókel 
szúrni, előtérbe állítani azokat, melyek a megértést, ,,a 
magasabb általánossághoz való felemelkedést" segítik 
elő. Ilyen értelemben az időbeli távolság, melynek tudatát 
nem lehet legyőzni, produktív szerepel játszik: neki kö
szönhető a megértést elóssegító előítéletek kiválasztódá
sa, ezenkívül az a tény, hogy a dolgokról leválnak azok az 
aktuális vonatkozások, melyek nélkül ezek nem tanhatnak 
igényt a ..kölelezó általánosságra": az időbeliség végül a 



megértésnek is új forrásail tárja fel. A z időbeliség legyőzé
se, az idegen hagyomány és a jelen közötti leszültség 
áthidalása azonban a hermeneutika fő feladata, s itt. a h a 
gyomány és a jelen közti Lávban határozható meg „ igazi 
he lye" is. A hermeneutika az applikáció, az alkalmazás 
révén ívelj ál ezt a távolságot, úgy, hogy az Akkor és a 
Most, az É n és a T e közölt" közvelit, akárcsak Arisztote
lész etikájában az erköcsi tudat. A történeti hermeneutika 
ezzel meg is szűnik , .történeti" lenni: az értelmezésben 
nincs más, mint a dolog, melyben egyeiértünk, melyet a je 
lenben tapasztalunk. 

A tapasztalainak, voll róla már szó , a nyitottság logikai 
struktúrája felel meg, a kérdés és a válasz struktúrája. A 
hagyománnyal való találkozás ezért beszélgetés, melyben 
az így -vagy -úgy van kérdése dől el , s ezzel együtt az 
igazság megismerése megy végbe. „ A beszélgetésnek 
sajál szelleme v a n " , mert a valódi beszélgetési nem a 
benne résztvevők vezetik, hanem a ,dolog', a beszéd tár
gya , s ilymódon a beszélgetés ,fellár' és megmutat vala
mit, ami aztán ettől fogva v a n . " A beszélgetés egyben kö
zösséggé változás (horizont-összeolvadás), melynek elő
feltétele a partner elfogadása, szempontjainak érvényesü 
lése, és arra való lörekvés, hogy megértsük, amil mond; 
vagyis, hogy személynek ismerjük el, és személykénl, T e 
kém engedjük érvényesülni. 

Itt lép be Gadamer másik univerzális fogalma, a nyelv, 
mert a hagyomány, mellyel beszélgetünk, melyet tapasz
talunk, nyelvi természetű. Ha vilathaló is Gadamernek az 
az állítása, hogy minden tapasztalai nyelvi természetű, a 
fogalmi gondolkodási megelőző belső szó is, mert lefordít
ható nyelvre (vajon a hidrogént, ha cseppfolyósítható is, 
hogyan definiáljuk: a hidrogén folyadék, vagy úgy, hogy hid
rogén gáz?) , elvben elfogadható, hogy minden tapaszla-
lalol nyelvre lehel lordílani és maradéktalanul ki is lehet fe
jezni. Ilymódon a nyelv a hermeneuükai lapaszlalal köze
gévé válik, a megismerheló világ, a léi tükrévé. A megis
merhető léi tehát nyelv, nyelvben való megmutalkozás. A 
világ annyiban létezik és úgy létezik az ember számára, 
amennyiben és ahogyan a nyelvben megmutatkozik. M é 
gis, lelvelódik a kérdés, hogy ha veszünk egy kormozott 
üvegei , s azt egy ponton letöröljük, hogy rajta keresztül 
egy tárgyal szemléljünk: vajon a lárgy azonos -e azzal , 
amil lálunk belőle? Természetesen, ha elismerjük véges -
ségünkel , - hogy a kormozott üveget leheletlen lisztára lö-
rölni - , akkor azt is el kell ismernünk, hogy a világ számunk
ra csak az, amit megismerhetünk és megnevezhetünk 
belőle, még ha ez a nyelv egyenruha szűk is. uniformizál 
is. A nyelv lehal médium, közles közeg, melyben az É n és 
a világ találkozik, melyben az ember tapasztalja, megis
meri és - állandó fogalomalkotással - megnevezi a vilá
got. Ilyen értelemben utasítja el Gadamer Humboldt 
nyelvszemléletének „lormára irányuló absztrakcióját", s 
mondja, hogy ,,a nyelvi forma és a hagyományozol l tarta
lom nem választható szét a hermeneutika! tapasztalat
b a n . " A szó és tartalom egységének bizonyítására a görö 
gökig nyúl v issza, idézve felfogásukat a szó és a dolog kü -
lönválaszlhalallanságáról. Amennyiben a szó csupán for
ma lenne, jelként működne, mely a dologra ulal. De a szó 
- Gadamer szerint nem jel: „valami nehezen megfogható 
értelemben mégiscsak valami olyasmi, mint a képmás", 
Aquinói Tamás szavaival : „ a szó olyan, mint a tükör, mely
ben a dolgot látjuk". A nyelvnek tehát spekulatív, tükröző 
szerkezeié van, mini a ló a kastélyt, a valóságot tükrözi. A 
nyelv világlapaszlalat, s az ember és a világ v iszonya 
alapvetően nyelvi természetű. 

A hagyomány nyelvi természete az írásos szövegekben 
szó szerint jut kifejezésre. Az írásos hagyomány a herme
neutika kitünteted tárgya, egyrészt azért, mert „az Irás for
májában minden hagyomány minden jelen számára egy i 
dejű, másrészt azért, mert - ami az egyidejűség feltétele - , 
„az írásos hagyomány nem egy elmúlt világ darabja, h a 
nem már eleve fölötte áll az ilyen világnak, mert az általa 
kimondott értelem szférájába emelkedik". A z írásos s z ö 
veg - a szóbeli és az összes lobbi hagyománnyal ellentél
ben - közvetlenül hozzáférhető a hermeneutikai tudat szá 
mára. Az írásos hagyomány az „értelem önel idegenedé-
s e " , melyet az olvasó beszélgetéssel életre kelt, eleven 
értelemmé változtál. Erre a beszélgetésre is érvényes, hogy 

az olvasó azl a kérdést keresi, amelyre az adott szöveg 
válasz, s a kérdések és válaszok fellevésével és megérté
sével „részesedik a mondottakban". Nem érdekli a szerző 
pszichológiája, szándéka, csupán az , amil saját horizont
jából igazságként mondott ki. Hogy ez az igazság a mi ho
rizontunkban hogyan mutatkozik meg, arra a jogi herme
neutika már említett törvényértelmezése ad választ. Ami 
kor a bíró arra kényszerül , hogy a törvényt mindig más
képp, az adoll esethez alkalmazkodva értelmezze, való
jában jogol, lörvényl teremt. Ugyanígy minden egyes o lva
só alkotó, produktív módon érti meg a szövegel , mert az 
időbeli távolság új értelmezési forrásokai nyitott számára. 
A megértés teremtő aktus, anélkül, hogy a megértés tár
gya relaiivizálódna. A megértés mindig „másképp értés". 

A megértés azonban nemcsak a feltáruló igazságra irá
nyul: végső célja az önismeret. A tapasztalaiból az ember 
úgy kerül ki, hogy nem az , ami volt. Ezért a megismerés 
kaland, „kimerészkedés a bizonytalanba", ahol „az élei a 
maga egészében, szélességében és ere jében" válik érez 
hetővé. E z azonban csupán kivéleles esemény, mely után 
vissza kell térni a „szokványos é le ibe" . A kaland olyan, 
mini egy próba, melyei ki kell állni, találkozás valamivel, 
amiről eddig nem tudtunk, s mivel minden találkozás ö n 
magunk felülvizsgálásai leszi lehelévé és szükségessé, 
ezért a kaland valójában lapaszlalal, melyből „gazdagab 
ban és érettében kerülünk k i " . A tapasztalt ember kaland
vágyó ember, s egyben önmagái ismerő ember. A múlttal 
való találkozás is kaland: egy szöveg olvasása, mely az 
értelem tiszla lenyomata - szellemi kaland, mely a jelen
ben játszódik. 

A megismerés és önmegismerés folyamaiában az esz
tétika tapasztalat nem foglal el kivételes helyei. „ A z eszté 
tikai tapasztalat is az önmegértés egyik módja" önma
gunkat ismerjük meg benne lépésről lépesre" mondja G a 
damer. Az esztétikai tudattól, az élménymúvészel fogal
mától és a zsenieszlélika ma sem tagadolt hatásától való 
megszabadulást jelenti ez a definíció. Ahogyan a történeli 
tudat a történelmet egységnek, „objektumnak" tekintetle, 
az esztétikai tudat a műalkotást ragadja ki eredeti életösz-
szefüggéséból , minden „vallási vagy prolán funkcióból", s 
definiálja „tiszta műalkotásként". A z „esztétikai megkü-
lönböz le lés 'a müveket esztétikai minőségük alapján válo
gatja, kiemeli őket az „ í z lés" tartalmi mércéi alól. s eltekint 
attól, ami a mű „célja, funkciója, tartalmi jelentése". „ A z 
esztétikai tudat egyenesen azzal definiálható, hogy az 
esztétikait megkülönbözteti minden esztétikáin kívülitől. 
De melyek akkor az esztétikai ludat mércéi? Nyilván a for
maiak - a nyelv (ormai absztrakciójával analóg módon. A z 
esztétikai képződmény egységét az esztétikai tudat á tar
talommal ellentétben a formában keresi. Pusztán formai 
egységként a múalkotási azonban lehetetlen tapasztalni. 
A lonna és tartalom egységéi csak az irodalomtudomány 
módszerei tudják szétválasztani: keletkezésük és tapasz
talásuk azonban egyidejű. A műalkotás lartalmi és lormai 
egységként mutatkozik meg számunkra, saját igazságát is 
eképpen mulatja lel. Gadamer hermeneutikai filozófiájá
nak egyik nagy eredménye a „tartalom" visszaadása a 
nyelvnek, a szónak is. a múalkolásnak is, melyei egy he 
lyen „ S z o " - n a k definiál. 

De miféle igazság és miféle valóság a műalkotásé? E z 
az igazság nem a tudományé és nem az erkölcsi tapaszta
laté: olyan lapaszlalal , melyei a művészeién kívül egyetlen 
más tapasztalatforma sem tudna számunkra közvetíteni. A 
műalkotás esetében valójában nem is az igazság kérdése 
a problematikus, hanem a valóságé, a valóságosságé. 
Gadamer rám ulal arra, hogy Schiller művészetelméletét -
a „szép látszat" elméletéi, mely a valósággal szemben áll, 
s igazi területe a természet állal szabadon hagyott tér (az 
eszményi) - majd csak a fenomenológiai kritika minősíti át, 
és teszi lehetővé a művészei másfajta értelmezéséi. A 
művészet nem a valóság megszépí lése, nemcsak „múlé 
kony és megszépítő csillogást kölcsönöz a valóságnak", s 
nem a valóság utánzása, elvakbllanítása, elvarázsolása. 
álommá transzformálása. H a az lenne, akkor a művésze i 
ből fel lehetne ébredni, rá lehelne ébredni a valóságra, v a 
gyis „valóságosabban is lehetne tapasztalni a valóságot" , 
ezzel szemben a művészet valóságként tapasztalja azt. 
amit tapasztal, s a műalkotás világát mi is valóságként ta-



pasztaljuk. A műalkolás azonban nem jel, mely a valóság
ra mutat, de nem is szimbólum, mely a valóságot képvi
selné. Nem irányítja figyelmünket önmagáról a megmula
tott tárgy felé, ellenkezőleg, éppen önmagára hívja fel a fi
gyelmet. A szimbólumhoz képest pedig többlettel rendel
kezik, mely „ a lét gyarapodását" jelenti. Nymodon, amil 
Gadamer a képről mond, a művészet egészére kiterjeszt
hető: „Minden kép - vagyis minden művészet - a lét g y a 
rapodása" . A művészelek valamit létrehoznak, ami addig 
nem volt, s ezáltal olyan világol közvetítenek, melyet más 
úton nem lehel megismerni. 

A műalkolás lényegéhez is hozzátartozik, pontosabban 
a műalkotásnak is létformája a megmulalkozás. Esetében 
azonban ez a megmutatkozás kettős: a művész számára 
az adott valóság mutatkozik meg, az olvasó számára p e 
dig a mű. E z a kétféle megmutatkozás együtt alkolja a 
műalkolás lényegél . A művésze i megmutatás és megmu
lalkozás. Gadamer e kél fogalmai a jálék létmódjával v i lá
gítja meg. A játék a játékosok számára mulatozik meg, 
amennyiben a játékosok komolyan veszik a játékot, vagyis 
nem játékronlók, még addig sem, amíg nincsenek belefe
ledkezve a játékba, s még nem kezd lebegni a környező, 
célok által meghatározott világ. A játék világa a valósággal 
szemben célok nélkül való, hiányzik belőle a szándék, az 
erőfeszítés, az erőlködés, s egy állandó dinamizmus jel 
lemzi, az ide-oda mozgó hullámzás, melynek önmegújíló 
játékában a játékos végül is belefeledkezik ebbe a világba 
(a belefeledkezés és ismétlés összefüggése a különböző 
rituális szertartásokban is megfigyelhető). E belefeledke
zés egy önálló, zárt világol alakít ki, játékterei, melynek h a 
tárai a játékszabályoktól függenek. A z ismétlődés és bele 
feledkezés legfontosabb eredménye az átváltozás, a játék
nak a képződménnyé való változása, mely állal ami e d 
dig volt „semmissé válik, s ami mosl van , az az igazi lé i " . 
Átváltoznak a játékban a játékosok, a műalkotásban maga 
az író is, és átváltozik a világ amelyben addig éllek. E g y 
önálló, öntörvényű világ alakul így ki, a művészet valósá
gos világa. , ,Az átváltozás igazzá változás" - írja G a d a 
mer. „ E fogalom állal válik vi lágossá, hogy az úgynevezett 
valóság nem más, mint az átvállozatlan s a művészet e 
valóság felemelése a maga igazságába." íagy adja v issza 
Gadamer a mimézis elvének létjogosultságai is: a mimézis 
újrafelismerés, de olyan újrafelismerése a világnak, mely
ben mindig valami többel ismerünk meg, tehát amely állal 
„a lét gyarapodik". 

A műalkolás megmutatása egy valóságos, öntörvényű 
valóságnak, de ugyanakkor megmutatkozás is - valaki 
számára. A játéktér - a műalkotás tere - zárt tér ugyan, de 
úgy, hogy a befogadó is hozzátartozik. A műalkolás oly
módon létezik, hogy valaki számára létezik. De ahogy az 
összes többi hermeneulikai tárgy - az applikáció révén - a 
jelenben szólít meg bennünket, a műalkotás is a minden
kori jelenben teremt kapcsolatot olvasójával. E z a jeien-
idejüség nem szimullaneilás, nem azt jelenti, hogy vala
mennyi eddigi műalkolás együtt, egy helyen „tartózkodik", 
függetlenül keletkezési idejétől, helyétől, stílusától, hanem 
azt jelenti, hogy a jelenben párbeszédei kezdhetünk vele, 
azt, hogy van mondanivalója számunkra. A klasszikus mű
vek azok a művek, melyek minden kor számára ludnak 
„beszé ln i " . 

A párbeszéd az irodalom esetében is úgy folyik, mini az 
Összes többi írásos szöveggel , a műalkotások, az irodalmi 
művek is jelentésük, tartalmuk által szólnak hozzánk. 
„Megértésük, mondja Gadamer, nem a művel mint műal 
kotást jelenti, hanem afelé fordul, amit mond nekünk a mű. 

Gadamer hermeneulikája, a fenti művészel i , esztétikai 
fejtegetések ellenére sem hangsúlyozza a művészi és 
nem művészi szöveg különbségét, specifikus megértési 
problémáit. Igy az út, melyet az irodalom - a magyar iroda
lom történetben is - általános fogalmának leszűkítéséért a 
művészi irodalom fogalmáig megtett, Gadamer rendszeré
ben elveszíti jelentőségél, s a z irodalom fogalma v issza 
kerül abba a kategóriáiba, melybe a középkorban a tudo
mányos irodalommal együtt besorolták. nem csupán 
véletlen, ha az irodalom fogalmába nemcsak az irodalmi 
műalkotásokat értik bele, hanem egyáltalán minden iro
dalmi hagyományt . . . a z irodalom jelensége az a pont, 
ahol a művésze i és tudomány átmegy egymásba . " Más 

helyült ezt kiterjeszti az esztétika egészére: ,,Az esz lé -
likának fel kell oldódnia a hermeneulikában." Az irodal
mi művek különböző „nyelveinek" okál a tartalomban ke
resi, különbségük eredelél a különböző igazságigények
ben látja. A nyelvi megformálásnak szerinte az a leiadata, 
hogy „hatásossá legye a tartalmi jelentést, melyei (a s z ö 
vegek) ki akarnak mondani" . így (ér v issza a görög iroda
lomeszményhez, a retorika és stilisztika öncélúságának 
megszüntetéséhez, s határozza meg az irodalom lényegét 
elsősorban igazságigényében amely a megformálási, a 
lormai szempontokat irányítja. 

A gadameri filozófia egyik közpí nti fogalma a jelenidejű-
ség. Két egymásnak ellentmondó tartalmat békít össze e 
fogalomban: az ember végességének, történetiségének 
tapasztalatát, azt, hogy az ember időben létezik, és a tör
téneti tudat kritikáját, azt, hogy a hermeneulikai applikáció 
révén a lörténeli lávolságol te lehel győzni . A kél (ártalom 
összebékítését azzal éri el , hogy az alkalmazást v isszahe
lyezi a hermeneutika eredeti, klasszikus rendszerébe, mely 
a romantika után feledésbe merült, vagyis a megértés 
(sublililas intelligendi), az értelmezés (sublililas explicandi) 
és az alkalmazás (sublililas applicandi) egységéből az 
utóbbi lemaradt. A z alkalmazás irányította figyelmét a má
sik központi fogalomra, a nyelvre. A nyelv mint médium az 
alkalmazást hajija végre, az applikációi, vagyis a közvetí
tést a múlt és a jelen között, melyből a harmadik központi 
fogalom, a beszélgetés revén feltáruló tartalom, igazság 
mutatkozik meg. 

A nyelv és megértés, lét és megismerés problémájának 
gadameri felállításában a történelemtudomány, vele együtt 
a művészet - , irodalomtörténet fordulópontra érkezett. N o 
ha a klasszikus történeti tudatot nehéz lerázni, kétségtele
nül egy egész sor hagyományos történeti fogalom válik. 
kérdésessé: a korszakolás, stílus, slíluslörténel, irányzat, ' 
kortörténei, történelmi regény, slb. 

H á s z - F e h é r Katal in 



hans-georg gadamer 

„LÉT ÉS IDŐ" 

Az utóbbi századokban ritka jelenség az, 
hogy egy lilozólus elsó könyve olyan álütó 
és rendíthetetlen helyei vívjon ki magának a 
„nagy" könyvek között, mint a harmincéves 
Heidegger Lét és Idő című müve. Az ember 
ilyenkor Fichlére gondolhat, akiből a termé
szetes gondolkodói lehelség hasonló mó
don tört föl. A beavatoltak körében a dalai 
Ireiburgi docens, Heidegger Föllépése már 
az elsó világháború uláni években föltűnést 
kelleti. Még 1920-ban olyan jellemzési hal
lottam egy egyetemistáról, aki érthetetlen 
dolgokat ékesszólóan tálalt, hogy: „ugyan, 
ez teljesen megheideggerüll" Súlyosabban 
azonban az esett latba, hogy a fiatal Ireibur
gi docens, a későbbi marburgi professzor, 
előadásai által szinte mágikus hatással vall 
ránk, kjy aztán rövidesen mindannyian töb
bé-kevésbé megheideggerültünk. Heideg
ger Marburgban igazi, dicsőséges győzel
met aralott. A Lét és Idő 1927-es megjele
nése léhát diákjai körében semmiléle meg
lepetést sem keltett. Ebben minden benne 
volt. amit Heidegger már évek óta a kated
ráról tanítóit: szokatlan, nem-akadémikus 
dolgok, szokatlan, nem-akadémikus nyel
vezettel. Szó volt itt a meglevóségról és a 

kéznéllevóségről, a dologról és a világról, a 
,.lecsegésről" és a „lömegemberről", az 
illlél eredetiségéről, a gondról és a lelkiis-
merelról, a halálra való készültségről, a lör-
lénelmiségröl és - a kezdettől a (eléig, elő
zetesen, soha a lezárt végig (mert a Lét és 
Idő második kötele sohasem jelent meg) -
a „Létről". 

Egy új metafizikus tehát? Vagy inkább 
egy anli-metafizikus? Egy (enomenologikus 
verelú transzcendentális bölcselő, vagy in
kább egy radikális forradalmár Schopen
hauer és Nietzsche vonalán? Keresztény 
teológus, vagy nihilista? A Léi és Időt az 
egzisztencialista filozófia alapkönyveként 
olvasták, akár egy mai Kierkegard-t, akii 
az akkori Diederich-kiadásból tényleg 
„mai" olvasmánnyá vált. Mi lett az egész
ből? Maga Heidegger nem horgonyzott le 
első müvénél, bejelentett folytatását pedig 
sosem készítelle el. Saját későbbi gondol
kodását ó maga fordulatként jellemezte és 
ide már sokan nem követték ól. Számukra 
ez már elérhetetlen gnózis vagy pszeudo-
költészet volt. De Heidegger ezzel nem 
akart a Lét és Idő alapvelő jellegeiéi elfor
dulni: attól a kérdéstől, hogy mi a Lét? Ké
sőbbi gondolkodását állandóan visszave
zette a Lét és Időre, még ha igen gyakran 
meghökkentően elfogulatlan átértelmezés
ben is. Ilyen leifogási mutat például a Lét és 
Idő később kiadott úgynevezett „kunyhó-
példánya", amely a todtnaubergi öregnek 

az ifjúkori mű margójára írt utólagos észre
vételeit is tartalmazza. Noha ő az egzisz-
lenciál-filozóliai tényezői, amelynek a Lét 
és IdÖ javarészt korabeli sikerét köszönhet
te, szinle teljesen visszavonta, és elsődle
ges értelmezéséi moraliszlikus félreértés
ként visszautasította. A Lét és Időnek két
ségtelenül ez a moraliszlikus komponense 
voll az, amire mindenki fölfigyelt. Az ittlét 
eredetiségének heideggeri kifejtésében a 
protestáns leotógusok saját kérdéseik radi-
kalizálódásál látlak, Franz Rosenzweig eb
ben vélte fölfedezni az új gondolkodást. 
Herbert Marcuse pedig itl próbált hidal verni 
a marxizmus felé. 

Egyedül a hivatalos filozólusok között 
akadlak egyesek, akik - mint például a ha
talmaskodó berlini professzor, Eduard 
Spranger - az egész könyvében különleges 
nyelvezetén kivül semmi újai sem ludlak 
felfedezni. Mások viszont egészen különbö
ző alapokról hadakoztak vele. Vollak olya
nok, akik a historizmus szélsőséges állás
pontját Iái Iák benne, de olyanok is, akik a 
historizmus elószöri meghaladása miatt bí
rállak. A német állapotokra jellemző, hogy a 
Léi és Idő ekkora vilál kavart. Az akadé-
mizmussal telített légkörbe, melyei első
sorban Kani és a német idealizmus uralt, 
valami egészen más. elementáris termé
szetű dolog lön be. Ez minden volt, csak 
nem a régi dolgok új nyelven való megfogal
mazása. Sokkal inkább a német nyelv spe
kulatív szellemének újraleltárásáról van 
szó, amelyet egykor a német misztika fej
lesztett ki, s amelyei bizonyos értelemben a 
Kani utáni idealizmus is magáévá lett. Ami 
itl fölmerüli, egy gondolkodót sem hagyott 
hidegen, noha ehhez nem annyira ludós 
képzettségre, hanem sokkal inkább gondol
kodói tapasztalatra, a Lét ós a Semmi kér
déseiről való töprengésre voll szükség. A 
hagyományos filozófiai fogalmak akadémi
kus alakzatai, a végső megalapozás transz
cendentális princípiumai, a rendszerképzés 
elvei, vagyis az örök kérdésekkel való ját
szadozás, ami minden filozófiai rendszerben 
újra és újra megmutatkozik, a játék a kate
góriákkal és modalitásokkal., a lélrétegek-
kel és értékterületekkel kimerítette önma
gái. Heideggernek köszönhetően az egye
temi filozófia Nietzsche óla először újra ülő
képessé váll a közludatban. Mindez akarat
lanul is megtiszteltetési jelent, még ha évti
zedekkel később Günler Grass, a sikeres 
elbeszélő egyik regényének lőhőse egy 
Heidegger-bolond is. aki a lélező létének 
kérdésébe zavarodott bele. 

Azöia a Lót és Időt szinle minden nagy 
kultúrnyelvre álüllették. jóllehet nyelvezete 
olyannyira lelordíthatallan, mint Eckhart 
Mesteré vagy Hegelé. Aki észreveszi, hogy 
ez a mű lefordíthatatlan, s mégis valamit ér-
leni vél belőle, az akár Japánban, vagy 
Oroszországban, akár Indiában vagy Ame
rikában németül kezd tanulni. 

Efölött a gyűlölet vagy a jóindulat pártjai
nak semmiféle halalma sincs. Tíz-^vvel 
ezelölt még joggal, bár nem megalapozot
tan, hihette az ember, hogy Heidegger is 
már csak egy „döglött kutya". Ám a Lót és 
Idő azon nagy könyvek közé (adózik, me
lyeket nem lenne szabad halottá nyilváníla-
ni. Azon jelentós művek egyike, amelyek 
mindig képesek újjáéledni. Talán mindig 
máshol. Talán egy nap majd éppen németre 
kell visszafordítani. 

Fordította Jósvai Udia 



szilágyi károly 

PRESEREN 
SZONETTKOSZORÚJÁNAK 
MAGYAR FORDÍTÁSAIRÓL 

,,A versfordítás a kompromisszumok művészete" -
mondta a magyar műfordítás egyik nagy, nemzetközi te
kintélyű korifeusa, Radó György. És ne álljon görcs az em
ber kezébe versfordítás közben, ha Radónak igaza van? 
Ne bénítsa meg a ludat, hogy hiszen akkor az. amiben 
sántikál - hogy tudniillik versel próbál fordítani - . nem 
egyéb, mint egy csomó kisebb-nagyobb kompromisszum 
tudatos vagy öntudatlan vállalása? É s ki a megmondható
ja, hogy hol a halára a kompromisszumainak? 

És ha a versfordítás valóban kompromisszum, akkor a 
versfordítás kritikája vajon mi? Istentől elrugaszkodotl, 
gátlástalan nagyokosok ízléstelen magamutogatása? Iro
dalmon élősködők jeleskedése az élveboncolás nemes tu
dományában? Azt hiszem, értem már, miért ilyen kevés a 
fordításkritika - nemcsak erre. mifelénk, hanem mindenüti. 

Ne hangozzék mentegetőzésnek, de nem vagyok kriti
kus, Hogy most mégis valami olyasmire adom a fejem, ami 
erősen emlékeztet arra a bizonyos ..tojást tojni sem tudok, 
de meg tudom róla állapítani, hogy z á p - e " féle kopotl ri-
poszlra, annak egyszerűen az az oka. hogy a csábitás ör
döge (ezúttal is) legyőzte az erkölcsi lenntartásaimal. Azt 
azért titkon hadd reméljem, hogy kisded próbálkozásomba 
senki sem magyaráz bele utólag sem glóriaszidolozási, 
sem haloltgyalázási szándékot. 

A rendelkezésemre álló bibliográfiai források és gyarló 
emiékezelem Preseren Szonettkoszorújának két fordítá
sáról tudnak Az első Csuka Zollán, a második Lator László 
nevéhez fűződik. Róluk itt csak annyit, hogy mindkettőjük
nek igazán megvolt/megvan a szakmai tudása, költői vé 

nája, verslani lelkészúltsége. egyszóval teljes érvényű 
.. jogosítványa" egy ilyen hatalmas vállalkozáshoz, mint 
amilyen Preseren e csodálatos versének a lefordítása. 
Nyelvismeretről itt nem szólnék. (Csukáról tudom, hogy 
csak törte a szlovént. Latort nem ismerem személyesen, 
nyelvtudásáról sincs adatom.) Azért nem. mert ez esetben 
is beigazolódod, ki tudja immár hányadszor, hogy a vers-
lordílás minőségéi nem a nyelvtudás szintje határozza 
meg elsősorban. 

A nehézségek, amelyekkel a fordítók szembe találták 
magukat kézenfekvők: 

A Szoneltkoszorúban Preseren az egyik legigényesebb 
versformát alkalmazza fejezte ki plátói kedveséhez. Júl iá
hoz fűzödó szerelmét és lángoló hazaszeretetét, bámula
tos elégikus harmóniába ötvözve a keltöt. A fordítói komp
romisszum manipulációs lére, mind tartalmi, mind formai 
szempontból, igen-igen szúk korlátok közé szorult. A fordí
tásnak meg kellett őriznie az eredeliben pompásan egybe
fonódó vallomás, könyörgés, csalódás és a mindezt mély
ségesen áthaló hazaléltés minden dimenzióját, ugyanak
kor a legkisebb formai engedmény is. a szonell szigorú kö
töttségeinek legártatlanabb megsértése is alapjaiban kér-
döjelezhette meg az egész vállalkozás jogosultságát. 

Hadd szögezzem le mindjárt, hogy globálisan nézve 
mindkét lordilás időtálló értékekel mulatott fel. 

Forma tekintetében következetesen és sikeresen alkal
mazza mindkél fordító a szonell klasszikus versmértékéi, 
az abba-abba-cdc-dcd rímképietel és a végén magisztrá-
lévá összeálló sorismétlésekel. Csuka meg az akroszti
chont is . .visszaadja", a verssorok kezdőbetűi! összeol 
vasva P R I M I C O V A J Ú L I A nevét kapjuk 

Itt kell megjegyeznem, hogy a magyar nyelvtől nem ide
gen a jambus (vagy a trocheus). a szonell (kél) leggyako
ribb verssora, és hogy költészetünk igen szép hagyomá
nyokkal dicsekedhet e téren, akár eredeti müvekről, akár 
fordításokról van szó. Talán elég ha csak Kis'aiudy Sán 
dor. Juhász Gyula, Babiis Mihály, Tóth Árpád. Józse l Attila 
és Szabó Lőrinc nevel említem meg itt Ehhez még csak 



annyit, hogy Csuka, de ha jól tudom, Lator is, még azok
hoz a nemzedékekhez lartozott, amelyekkel nem röstellték 
még az iskolában meglanítlalni a verstani. 

Ami viszont a tartalmi jegyekel illeti, nos, itt már megfi
gyelhetünk bizonyos eltérésekel a Prešeren-fordítók és a 
fordító-fordító reláción is. Csuka lendületesebb köllói ihlet
tel lordílolt, szabadabban számyalón, jő adag nemes (he
lyenként túlzott) pátosszal, valamiféle klasszicizáló kifeje
zésmódot alkalmazva ott is, ahol Prešeren a ,.domaća be-
s e d a " (némi megszorítással népnyelvnek (ordítanám) 
egyszerűségében közvetlenebb és meghittebb. Lator Fe
gyelmezettebb, de nem kevésbé lírai, mesterkéletlen, sz i 
gorú és nagyon megbízható. 

Jel legzetes példája a két fordító szövegmegközelítése 
közti felfogásbeli különbségnek az a mód, ahogyan a ma-
gisztrálét megoldották. Csuka mesterremeket igyekezett 
kiadni a kezéből: sikerült akrosztichont produkálnia, „kiír
t a " a költő szerelmének vezelék- és keresztnevét (abba 
most ne kössünk bele, hogy miért, Primicor/a/), de, ebbeli 
igyekeztében, valószínűleg tudatosan, „elbliccelt" egy-két 
fordítói aranyszabályt. Anton Slodnjak azt írja egy helyütt, 
hogy Prešeren szonettjében (elnézést, szabadon Fogom 
tolmácsolni) nincs egyetlen olyan tűhegynyi pont sem, 
amil a bakafántos kritikus kiszúrhatna magának. Nos, ha 
ez így igaz, akkor hadd szögezzem itt le, hogy Csuka fordí
tásának éppen ezek a szonettzáró, illetve -kezdő sorai a 
leggyengébb pontjai: a magiszlrálé tizennégy sorának leg
alább a lele aligha állná ki egy szigorúbb filológiai v i zsgá 
lat próbáját. Csukával szemben Lalor egyszerűen lemon
dott az akrosztichonról - belement egy nagy kompromisz-
szumba, hogy ne kelljen sok kicsit, szembeszökői , bántól 
vállalnia - , s így lett hűbb Prešerenhez! 

Az alapvelő különbség, ami a két fordításnak az eredeti
vel való összevetésekor azonnal kitűnik, abban mutatkozik 
meg, hogy Csuka és Lalor nyilvánvalóan nem egyformán 
értelmezik a Fordítói szabadságot. (Megjegyzem: nehéz is 
volna elvárni lőlük. Bárkitől.) A rendelkezésükre álló, való
ban igen-igen szűk manipulációs térben Csuka viszonylag 
lesztelenebbül mozgott, kihasznált jószerével minden le
hetőséget a még-megengedel l igencsak lezserül értelme
zett halárain belül. Lator viszont racionálisabb, pedán-
sabb, és, hadd mondjam így, modernebb hozzáállásával 
az eredetihez való hűségei nyilvánította a fordító elsődle
ges és legfőbb kötelességének. 

És - ezért szép ez a mi sokat szidott mesterségünk - a 
két homlokegyenest ellenkező Felfogás olyan részeredmé
nyeket produkált, melyek a szép -de -nem-hű és a hú -ám-
nem-szép (esztáv más-más pontján persze valóságos lor-
dítói gyöngyszemek. íme kél példa Csuka lordításából: 

Da b' od sladkote njega poezije 
potihnil ves prepir, bile veseie 
viharjev jeznih mrzle domačije! 

S a költészetnek szent édességében 
heves vitánkat békességre intse. 
Viharban él és zeng dalunk már régen! 

Minuli sreće so in slave časi, 
ker vredna dela niso jih budile, 
omolknili so pesem sladki glasi. 

Szerencse, hírnév immár elenyészett, 
nagy tetteink kora is elhanyatlott, 
az édes dalok hangja jajba révedt. 

É s kettő a Lator lordításából: 

kjer se veselje po obrazu zlije 
kjer mine jeza nótranj'ga prepira, 
kjer petje 'z polnega srca izvira, 
zbude se v srcu sladke harmonije. 

hol az orcák borúja szerteszéled, 
hol háborgó szívekben béke támad, 
hol repeső szívből a dal kiárad, 
s harmóniába oldódik a lélek. 

Cvetlice naše poezije stale 
do zdaj so vrh snežnikov redke rož'ce, 
obdájale so vtrjene skale. 

Egy-egy havasok ormán rejtve termett 
virág volt költészetünk mostanáig, 
köröttük roppant sziklák sora dermedt. 

Az elmondottak illusztrálásául és alátámasztásául mosl 
kiragadnék néhány részletet mindkél fordításból. O lyano 
kat, amelyekel rendkívül sikereseknek tartok, de olyanokat 
is. természetesen, amelyekkel vitába szállnék. A számok
kal a szonettek, illetve a versszakok sorszámát jelzem, a 
rövid megjegyzésekben igyekszem összefoglalni ész revé 
telem lényegél. Viszonyítási alapul helyenként megadom 
egyazon szakasz vagy sor mindkét magyar változatát, e l 
lenőrzési lehelóségként pedig, természetesen, a sz lovén 
eredetil. A kiemelések - talán mondanom sem kell - , az 
enyémek. 

1/1 
Csuka: 
Poétád új koszorút fon, s z l o v é n e m , 
(Miért megszólítás?) 

Prešeren: 

Poet tvoj nov Slovencem venec vije. 

Lator: 

Új koszorút fon költőd a szlovénnek, 

1/4 
Csuka: 
A magiszlrálé vagy le élelemben, 
mely megmarad, ha testem sírba dől le, 
rokkantán is dicsérlek, mély sebemben. 
T i si življenja moj'ga magistrale 
glasil se 'z njega, ko ne bo već mene, 
ran mojih bo spomin in tvoje hvale. 
(Mesterkélt megoldás. A rokkantán r-jére volt szüksége a 
lordítónak, az akrosztichon végetl . E z a sor li. megismétlő
dik a következő versszak elején, és részévé válik a m a -
gisztrálénak.) 

2/2 
Csuka: 
S ha majd e dalt hallgatják büszke lányok, 
és szívüket a hangom álaljárja, 
lepattan róluk a közöny vas-zár ja, 
s ó, szerelem, magasra szítja lángod. 

Prevzelne kakor ti dekleta zale, 
ko bodo slišale leh pesmi glase, 
srca železne d'jale preč opáse, 
zvestó ljubezen bodo bolj spSsl 'vale. 

(Igen szép megoldás, némi patetikus leihanggal az ulolsó 
sorban. A versszak szépsége leiedleli velünk az eredeti
től való eltérési is: Prešeren a hűséges szerelem jobb 
megbecsüléséről beszél.) 

2/4 
( . . . ) oll lesznek ezek a versek 
köztük, szerelmes ifjak örömére, 
íme, szívemből bimbókat nevellek. 

vendár le bodo morebil ' ostale 
med njimi, ker njih poezije mile 
iz srca svoje so kali pognale. 

(Némi eltávolodás az eredetitől.) 

3/4 
Csuka: 
A bánatot, amely szivembe mélyen 
beköltözött, vallják e költemények, 
mint illatár a rózsák ligetében. 



Bridkósl, k' od nje srcé već ne počije, 
odkrivajo njegove skrivene leže 
mokrocveleće rož'ce poezije. 

(Polgárlánybúvöló rekvizitumok! lllatár, rózsaiigei! Érde
kes, hogy PreŠerennek - löbb, mini száz évvel ezelölt! -
eszébe sem julolt ilyesmi!) 

Lator: 
Nem ér immár szívem gyötrelmes végei , 
és elárulják mardosó keservem 
a harmatos rózsák, költemények. 

(Hát igen, ez már egészen más!) 

4/2 
Csuka: 
Égö napom, vagy. Ám a sors könyvében 
nem íratott meg, íény, hogy rád laláijak. 
ulcán, színházban, bálban nem talállak, 
képed nem lelem, sem földön, sem égen. 

Njih sonce ti si. V oknu domaćije 
ne da le najti. luč ti ljubezniva, 
v gledišču, na sprehodih sreća kriva 
ne v krajih, kjer plesávk vrsla se vije. 

(Enyhén fatalista ízú elkalandozás az eredetitől.) 

Lator: 
Napjuk te vagy. De mindhiába nézek, 
imádott fényem, házad ablakában 
vagy színházban, utcák forgatagában 
s ahol láncoló lányok sora lépked. 

(Szebb is, hűbb is.) 

5/2 
Csuka: 
s öröm sugárzik minden tiszta arcon 
és minden kín is véget ér sietve, 
és liszta szívből tör dalunk egekre, 
hogy lelkünkben harmóniát fakasszon; 

kjer se veselje po obrazu zlije, 
kjer mine jeza nótranj'ga prepira 
kjer petje 'z polnega srca izvira, 
zbude se v srcu sladke harmoníje. 

(Kissé disszonáns, és nincs meg benne az eredetinek 
minden dimenziója. Preseren belviszályokról beszél , túl
csorduló szívből lakadó - s nem égre törő - dalról.) 

Lator; 
hol az orcák borúja szerteszéled, 
hol háborgó szívekben béke támad, 
hol repeső szívből a dal kiárad, 
s harmóniába oldódik a lélek. 

(Szép! Figyeljük meg a hol-ok lüktetéséi, tökéletesen tük
rözi az eredelil!) 

5/4 
Csuka: 
Azóta dicséreted nem dalolták, 
új kikeletkor szóra nem fakadtak, 
cukrát a csóknak ajkaim nem lopták. 

od tamkaj niso pesmi tvoje hvale, 
pomladi srecne, blagodarne lisle 
cel Óas so blagih sápic pogres'vále. 

(Feleslegesen „költőies"!) 

Lalor: 
Nem olt lellek dicséreledre lermelt 
dalaim, nem tavaszban, napsugárban, 
becéző szellők rájuk nem leheltek. 

(Szuverén, és szép.) 

7/2,3,4 
Csuka: 
Az ég erői arra törekednek, 
hogy Krajna népe új utakra (érjen 
és ahány szláv van, járjon új Ösvényen, 
és új Orfeuszt adlak énekesnek, 
ki szíveinket új dalra hevítse, 
minden viszályunk végre elenyésszen 
s a szlávokat mind újra egyesítse! 

Da bi nebesa milost nam skazale! 
Olajat Krajna nasega sinóve, 
njih in Slovencev vseh okrog rodove, 
z domác'mi pésmam Orfeja poslále! 
Da bi nam srca vnel za i a s l dezele, 
med nami pololazil razprtíje 
in spet zedinil rod Slovensc'ne cele! 

(Disszonáns eltérések. És az az érzésem, hogy túlzás vol 
na az egész szlávság egyesítéséről beszélni. A fordító 
szándéka mindenestre tiszteletre méltó, kérdés, mii szól 
nának hozzá Preseren és a szlovének.) 

S a költészetnek szent édességében 
heves vitánkat békességre intse. 
Viharban él és zeng dalunk már régen. 

Da b' od sladkole njega poezije 
potihnil ves prepir, bile vesele 
viharjev jeznih mrzle domacije! 

(Kissé szabadabb, kissé fennköltebb, de végső soron jó.) 

7/4 
Lalor: 
Hogy véget vessen ez az édes ének 
minden viszálynak, s ne legyenek itt se 
házak, kivetve vihar dühének! 

(Egy kissé mintha kilógna a sor a magisztráléból.) 

8/1 
Csuka: 
Viharban él és zeng dalunk már régen 
honunk fölöli, mióla Samo meghall; 
még sírja sincs s a hírét őrző szenf dalt 
jeges vihar hordozza földön-égen. 

Viharjev jeznih mrzle domacije 
bilé pokráj'ne nase so, kar Samo, 
tvoj duh je zginil, kar nad tvojo jamo 
pozabljeno od vnukov veler brije. 

(Fellengzős, patetikus.) 

6/4 
Csuka: 
S mii eddig múló idő meg nem rontott, 
Parnasszusunkon ím a dal feléled. 
A szent ige, mely újra rügyet bontott. 



Kar níso jih zatrle časov sile. 
kar rasle rož na mlađem nam Parnasi 
izdihljaji, solzé so jih redile. 

(Az iménl széni dal, itt szent ige - egy kicsit sok. A rügy-
boniásról nem is szólva. Kár viszont, hogy elsikkadt az az 
apróság, hogy Prešeren a szlovén Parnasszus ifjú, vagy 
fiatal voltára is utal!) 

9/2 
Lator: 
Gyötrő eszméim, hogy e jóra rest nép 
nem támasza gyámoltalan hazánknak 

Skeleče misli, da Slovenec mile 
ne ljubi matere, vanj upajoče 

(Egy árnyalattal erósebbre sikerült a nemzeloslorozás.) 

9/3,4 
ja Csuka: 

T e szülted bennem azl a titkos vágyai , 
hogy nevünk végre egybekapcsolódjék 
szenr ritmusában a haza dalának: 
hogy mind a szlávok végre felismerjék 
igaz szerelmét jövő boldogságnak. 
Ja/, bús virág, ki másnak énekelnék. 

Želje rodile so prehrepénéce 
da s tvojim moje bi ime slovelo, 
domaće pesmi milo se glaseče; 

Želje, da zbudil bi Slovenšč'no Acelo, 
da bi vrnili k nam se Časi sreće, 
jim moć so dale rasti neveselo. 

(A haza dala a népdal volna, azaz a nép nyelvén irt, fülnek 
oly kedves dal, szent ritmusról szó sincs! Ismét túlteng a 
pánszláv eszme. A jaj a Julia J - je végett kellelt, ez nyilván
való, a bús virág azonban ugyanarról a lóról fakadt, mint 
az illatárban úszó rózsaliget és társai.) 

10/1,2 
Csuka: 
Jaj , bús virág, ki másnak énekelnék, 
ki nyílsz a kora tavasz mezejében, 
midőn az ifjú nap már fenn az égen 
izzón tüzel és dalol a mindenség. 

J im moć so dale rasti neveselo 
ko zgodnja roža raste, zapeljána 
od mlad'ga sonca kopnega svečana, 
ak' nekaj dni se smeja ji veselo; 

(Csukára szinte mindvégig jellemző ez a túlexponálás!) 

De elbújik, ha benne fergeteg kél, 
s dühében ködöl, föllegekel kergéi, 
a vesszős jég egész erdőket ver meg 
s már ágakat tör a havas, hideg tél. 

al" nagne žaloslno glavíco velo, 
meglá k' od burje prileti prignana 
in pade iz nebes slrupena slana, 
pokrije sneg goré in polje celo. 

(Egy árnyalattal erősebbek a színek.) 

10/4 
Csuka: 
De lám, a dicső naplény szerte foszlott. 
a természet, mini rongyos kuldus fázott. 
utolsó órám végzele rám roniott. 

Nad žarki sonca so se te zmolile, 
na mrazu zapušćene so ostale, 
ur temnih so zalirale jih sile. 

(A fordiló indokolatlanul hozzáköllöll a szöveghez. ) 

11/4 
Csuka: 
És mosl a öánaf mardos, tép titokban. 
s borús lelt tőle mind a fényes ének. 
Lombom elfonnyad, kedvem összeroppan. 

O d tod ni već srcé biló veselo: 
kakó bile bi poezije jasne! 
Lej, torej je bledó njih cvelje velo! 

(Igencsak eltávolodolt az eredetitől.) 

13/1.2 
Csuka: 
igen. de vesd rá fényéi szép szemednek, 
s ezüstös hajnal ontja rám kincsét. 
s ledobja rólam a fldnaí bilincsét. 
orkánok, vészek mind megkezesednek. 

Jim iz oči li pošlji žarke mile 
mi gledali daj lice svetlobo zorno! 
Le nji teme kraljevstvo je pokorno, 
samo njo bógajo viharjev sile. 

A sok sölél gond láncát széjjellépi, 
s a rabbilincs is mind lehull magától, 
szelíd szemed segítő sugarától, 
szívem megújul s már sebét sem érzi. 

Skrbi verige bodo odslopile, 
odpadlo bo železje njih okorno, 
s preblago tvojo pomočjo podporno 
vse njih se rane bodo zacelile. 

( . .Köllőisége" vilalhatallan, de meglehetősen függetlene
det! az eredetitől.) 



13/4 
Csuka: 
Feltámad élelem színes dalokban 
s füzérét kis kertemben szétteríti; 
az Ének él. mig szívem egyet dobban. 

na novo bo srce spel oživelo, 
v njem rastle jasnih poezij cvetlice. 
in gnale bodo nov cvet bolj veselo. 

(Önkényes.) 

14/2 
Lator: 
Kicsalja a méhet a sugaras nap, 
a pásztort sárga hajnal kelti, fújja 
lomb közt dalát a fülemüle újra, 
és mindenek megújulnak s vigadnak. 

In toplo sonce vabi ven čebelo, 
pastir rumene zarje ne zamúda, 
v gromovju slavćek poje spel brez truda, 
veselje preleti naturo celo. 

(Ez a sárga hajnal egy kicsit zavar. Igaz. hogy a rumen 
gyakoribb szótári jelenlése valóban sárga, de van egy lő-

nevi pír jelentése is. Nem lehel, hogy a megszokottabb lelt 
volna itl is a hatásosabb?) 

Végül , ha a fenli, néha talán kissé élesebbre sikeredéit 
megjegyzéseimből már eddig is ki nem derült volna, hadd 
válaszoljak az ilyenkor óhatatlanul fölmerülő kérdésre: 
melyik hál a jobb a Szonettkoszorú kél magyar lorditása 
közül? 

Vállalom az ilyen explicit válasz minden ódiumát - ebből 
is látszik, hogy nem vagyok kriiikus - , s anélkül, hogy egy 
valóban nagy (ordító érdemeit vitatni próbálnám, egyértel
műen a Lator fordítását tartom jobbnak. 

Csukának is vannak igen szép megoldásai, de a kötött 
versiorma ballasztjával szárnyalva olyan magasságokban, 
melyekel ó preserenieknek véli . olykor biozony elszaladl 
vele a pegazus. Verssorai helyenként erőltetettek, mester
kéltek, néha hozzákölt az eredetihez, néha elvesz belőle, 
és elég sokszor el is kalandozik tőle, tartalmi és stiláris 
szempontból egyaránt. 

Vele szemben Lator maximális húségre törekszik, vers
sorai természetesen simulnak bele a szonett szigorú (or
maiba, és megbízható tolmácsai Preseren érzelmeinek és 
gondolatainak. Műve eközben maradéktalanul megőrzi az 
eredeti költőiséget is. Egyszóval : Preserenhez méltó fordí
tás. 

p. nagy tslván 

SZÖVEGSZERVEZŐ 
ELJÁRÁSOK ÉS 
MAGATARTÁS
MODELLEK 
HAJNÓCZY PÉTER 
MÜVEIBEN 

„Titkon úgy remélte, ő nem hal meg alko
holmérgezésben, nem őrül meg. és nem 
lesz öngyilkos, talán ő az, aki a sors által 
kiszemelteién, akinek az a küldetése, hogy 
éljen és írjon, és kizárólagos tulajdona: 
rémképei, látomásai elölt tanú legyen, 
hogy hűvös, kissé kopár, száraz hangon 
- megtartva tárgyától a három lépés tá
volságúi - elbeszélje, leírja őket mun
káiban." 
(Hajnóczy Páter: A halál kilovagolt Per

zsiából) 

Az újabb kori magyar prózáról írt tanul
mányok lanúsága szerint a 60-70-es évek 
magyar irodalma fordulóponthoz érkezett: a 
..gyalogírás" megdöntölne a líra primátusát. 
Persze, az irodalom terepe nem lóverseny-
tér. És az egyes műfajok közötli erőviszo
nyok sem ekként alakulnak, mégis, az 
előbbi megállapítás helytállósága mellett ér
velnek az olyan irodalomtörténetileg régóta 
jegyzeil nevek, mini: Dóry. Ottlik, Szeni-
kuthy, Örkény. Mándy, Mészöly... Már az ő 
regényeik előlegezik azokat a „változáso
kat", amelyeket az ún. „új írónemzedék" 
föllépése nyomán regisztrál majd a próza
poétika. A „változás" csak így. idézőjele
sen, feltételesen értendő, igazából talár 
nem is az, ui. már a közvetlen elődök ha
tálytalanítják a kanonizált próza evidenciá
ját, mérőket Is az „elbeszélés nehézségei" 
(Oltlik) foglalkoztatják: az elbeszélő, a cse
lekmény, a leírás, az idő problémája. Ez az 

intenció lesz hangsúlyozottabbá a 70-60-as 
években, a hagyományos elbeszélésmódok 
ignorálása nyilvánvalóbbá. Az elbeszélő/ 
vizsgáló végképp nem omnípolens többé, 
hangsúlyozza a modern magyar prózai tö
rekvések egyik legképzettebb ismerője. Ba
lassa Péter. A leglontosabb azonban a té
ma transzformációja: a reflexív mozzanatok 
előtérbe kerülésével maga az elbeszélői 
mód válik témává - ebből adódik aztán a 
tömény szövegközponlúság. A téma redu
kálódik, majdhogynem csak ürügye a be
szédnek, nem a történei létezik többé, ha
nem a hozzá való viszony. E nemzedék rep
rezentáns képviselői: Esterházy Péter, Ná
das Péler, Bereményi Géza, Lengyel Péter, 
Spiró György. Hajnóczy Péter, Krasznahor-
kai László. Dobai Péter, Tandori Dezső... -
de idekívánkozik, szinte a névsor élére, 
Mészöly Miklós neve is. A „közeli rokonság" 
lényére utalnak a Mészöly állal alkalmazott 
elbeszélői eljárások, nem beszélve érteke
ző prózájáról, amely félreérthetetlenül vall 
hovatartozásáról. Megérzésünk szerint a 
tialal írók számára leginkább az ö müvei az 
irányadóak. 

Az „új írónemzedék" első halottja Haj
nóczy Péter {1942-1981). Műveinek kriti
kusai váratlanul kerüllek abba a helyzetbe, 
hogy addig megjelent könyveit (A fűtő, 
1975; M., 1977: A halál kilovagolt Per
zsiából, 1979: Jézus menyasszonya, 1981) 
egy immár végérvényesen „befejezett" élet
mű távlatából értelmezzék. Hajnóczy pályá
ját a következőképpen jellemezhetjük: meg
késelt, ámde ígéretes indulás, röpke tíz év
nyi alkotómunka, korai halál. Ami utána ma
radt: három kisregény, kél tucat elbeszélés 
s mintegy huszonöt rövid, műfajilag nehezen 
meghatározható „szöveg" - négy vékony 
kölet. Hagyatéka: két „monodráma" s né
hány, főleg a pályakezdő korszakból szár
mazó „ujjgyakorlat". Az 1962-ben megjelent 
Hajnóczy Péter művel c. kötet valamivel 
több. mini hélszáz oldal. 

Életvitel és művészi megvalósulás ko
runkban szokatlan egybeesését figyelhetjük 

meg eselében. Nem a konfessziós megnyi
latkozás-alkalmát látta a megszólalásban, 
az önéletrajziság nála sokkal inkább forma-
lehetőség, téma és forma sikeres egybe-
játszásának ígérete. Az öncélú artisztíkum 
megkerülésével kijelöli© művészele tarto
mányainak azokat a halárait, melyek a va
lóság nyersebb, földközelibb és a némileg 
ezoteríkusabb. emeltebb szintű tartományai
nak határait is minlázzák egyszersmind a 
múvésziség önkorén belül. - Ebből a szem
pontból különbözik kortársaitól. Rendha-
gyósága a következő idézel tükrében válik 
érthetővé: „A fennálló világ semmiségével, 
prózaiságával, formátlanságával szemben 
áll az egyre sterílebb, egyre formáltabb és 
ily módon hidegebb írástudás, amely magá
ban foglalja azt a képességet is. hogy a 
semmi képletéi végtelen variációban írja 
löl a lábíára. Téma és forma párharca ez. 
amelyben a súlypont a lorma. az artikuláció, 
a zeneiség, az elbeszélésmód stb. felé toló
dik el" - Ina Balassa Péter az Észjárás és 
formák c. tanulmányában' a „megújuló ma
gyar prózáról". 

A témaszál. amely egész életművén vé
gighúzódik: az alkoholizmus. Az alkohol, 
mint tudjuk, az írónak nemcsak a műveiben, 
de életében is végzetes szerepel játszott. 
Többek között ez magyarázza azt a misztifi
kációt, amelynek köde oly vastagon bebur
kolta Hajnóczy Péter alakját már éleiében, 
de különösen halála után. Mindenekelőtt ezl 
a ködöt kell eloszlatni, ha liszlább megvilá
gításban akarjuk látni műveit. 

„Ha voti s marad -ködlovagja" a 70-80-as 
években kibonlakozó irodalmunknak. Haj
nóczy Péter mindannyiuk közül az élen fog 
maradni. A ludat metszet-hűvös szakadé
kaiba ez ídóben ű ereszkedett le a legvak-
meröbben. a legkilátástalanabbul és leg
gyümölcsözőbben. Eleve olyan határok kö
ze internálta magái, ahol és ahonnét kis 
eséllyel lehelen a szakadékok magas mély
ségeível találkozni. Ö »egyszerűen« e mély
ségek áthatolhatatlan felületébe ásla be 
magát, ott rendezkedett be hideglelős kö
vetkezetességgel, kartéziánus fegyelem-



mel, miközben kivilágítva hagyla magukra á 
leleplezed lényekel, a repedésekben meg
nyilatkozó abszurdot, a megmutatkozni tu
dó igazságok kietlenül alacsony égboltját: 
kivilágílva és bekeretezve. A mámornak -
gondolhatunk itt a nietzschei-görög érte
lemben vett dionysosinak egy kibernetizáll 
világba való számúzelésre - olyan magái 
boncoló józanságával nézett larkasszemet, 
ami nélkül az apollói is halványabb, hitetle
nebb" - mondla Mészöly Miklós az író 
ravatalánál.2 Nejncsak a kegyelel szavai 
ezek. Mészöly - a rá jellemző ..melalorikus 
szabatossággal" - egy olyan művészi ma-
galartásmodelire utal ezúttal, amely, úgy lú-
nik, kiveszőben van a magyar irodalomból, 
holott ennek az irodalomnak az arcképcsar
noka lalán nem is lenne teljes nélkülük. Haj
nóczy maga nevezi meg egyik regényében 
(A halál "Kilovagolt Perzsiából) hazai és 
kullöldi precedenseit, egy. a mottónkat köz-
veHenül megelőző bekezdés végén: ..El
végre az iszákosság az 6 eselében mun-
kaánalom: minden valamirevaló író része
ges voll, és ha éppen nem írt. ivoll, mint a 
gödény, csak kapásból, a példa és az ón-
igazolás végeit lelemlíive néhány nevel: 
Vörösmarty. Ady. a morfinista Csálh Géza 
és a legkedvesebb magyar írója: Cholnoky 
László. Aztán Edgár Allan Poe. E. T. A. 
Hoflman, Ambrose Bierce, Malcolm Lowry, 
Dylan Thomas. Faulkner, F. S. Filzgeratd, 
O'Neill. Jack London..." Persze mi tudjuk 
hogy nem voll minden „valamirevaló író" 
részeges, mini ahogy Hajnóczy alakmása is 
tudja: a példa ezúttal csakis önigazolás. Ön
igazolás és (elmentés. Hajnóczy egy olyan 
attilűdöl képvisel, amelynek a magyar iro
dalomban Ady Endre volt a lő szószólója A 
magyar Plmodánban írja: ..A művész, aki 
egy kicsit zseni és magyar, lermészetesen 
ezer mélermázsával súlyosabb leherkéni 
cipeli lelkén az átkol. S megint magyar oka 
van annak, hogy nem hasist eszik hozzá 
ami magasabb, finomabb idegrendszerek 
mérge, de kényszerűen és stílusosan boros 
kupát log, vagy pálinkás butykost." E kél 
idézet egymás mellé monlázsolásával ko
rántsem azt akarjuk sugallni, hogy mindket
tőjük alkoholizmusa azonos indokoltságul 
Ady, a „rokon-példa", a „szürke, porszinú 
magyar élei"1 terhét érezte elviselhetellen-
nek, ehhez kellett az alkohol, aminek azlán 
művészi vonalon megvolt a maga hozadéka 
is. Ezzel szemben Hajnóczy hőse/alakmá
sa tudalában az alkoholizmus a kudarcél
ménnyel lonódik össze. Esetében az alko
holizmus tünetjellegú: az azonosságtudat 
válságát jelzi. (Hiányzik belőle Tas Péter 
dacossága, „mégis-kurucsága'.) Ebben az 
értelemben menedék, az önmegvalósítás 
utolsó lehetősége számára az alkohol. Le-
helöség és remény is egyszersmind, li. - leg
alábbis Hajnóczy alakmása szerint - a 
szesz kiváltotta delírium igencsak kamatoz-
[alható az alkotómunkában Ekként válik az 
íróiság mint kreatív tevékenység mentőövvé, 
a túlélés esélyévé. (Túlélni - a szó valódi és 
jelképes érteimében.) Vagy a „főhős" sza
vaival: talán ó az, aki a sors állal kisze
meltetett, akinek az a küldetése, hogy éljen 
és írjon, és kizárólagos lulajdona: rémképei 
látomásai előtt lanú legyen..." 

Az író legszemélyesebb mondanivalójának 
legyében Ingani már az elsó noveiiasronyv 
(A fűtő, 1975) kötetindfió kása. Az alkoholis-
ta.is, a faárai-novellák első darabja ' A kő
iéiben még öl ilyen novellatípus van ae id.-

sorolhaljuk a második kölel M-el szerepel
tető írásait is.) Az alkoholista Márai az alko
holelvonó intézet „elótértéle helyiségében" 
várakozik arra,, hogy helyét kijelöljék a kór
házban. A várakozás, a küszöb-helyzet jel
képes jelentésű: a központi hős létének kü
szöb-dimenzióját jelzi, a se-ide-se-oda-tar
tozás idegenségérzetéi, azt a „sündisznó
állást", amely a későbbiekben a Hajnóczy-
hősok magalanásál olyannyira jellemzővé le
szi A bármilyen közösségvállalás elutasítása 
egy banális sziluációban nyilvánul meg: 
Márai viszolyog a gondoláitól, hogy a vécé-
és lürdőszoba-helyiséget meg kell osztania 
az ápoltakkal, de az is bosszantja. ho§y az 
ápolóknak és orvosoknak viszont külön lür-
dószobájuk van: ..Igen apuskám. nekik ter
mészetesen jár külön lürdöszoba és külön 
klozell". Hirtelen heves gyűlöletet érzett 
ezek iráni a kivételezett személyek iránt." 
Persze, mindezt csak gondolja Márai. mint 
a későbbiekből kiderül, valójában nem a 
tettek embere (vagy leilei ambivalensek), 
látszatra nagyon is alázatos, már-már lé
legezni sem mer a hatalom jelenlétében: 
. - Én önként jelentkezem... elvonókúrára -

mondla és visszalojlolla a lélegzetéi." Aki
nek ezl mondja, az ápoló, tüntetőleg figye
lemre sem méltatja. Mindössze kétszer szó
lal meg. akkor is szűkszavúan, egyszer a 
novella elején: . , - Várjon itt.'", és a végén; 
, , - Na, hozza a cuccál " A Hatalom hallgat, 
akár Kalka műveiben, hallgatása azonban 
annál megdöbbentőbb, mert ömaga szótla
nul knsmerhetetlenebb. Amíg beszél, igazai 
mond, mihelyt elhallgat, hazudik. 

A Márai-novellák egy átlátszó, de épp 
ezért megléveszió oppozíciós viszonyi vá
zolnak egyik oldalon vannak a „lellek nél
küli lázadók", a másikon a konszolidált, in
tézményesített kispolgáriság ..belonbunke-
rei" (mikéni Hajnóczy egyik kritikusa írja). A 
képlel korántsem ilyen egyszerű Nem az 
mert pl. A futó Kolhász Mihálya maga is 
kispolgár, maga is egy intézmény alkalma-
zotlja. vagy vegyük akár a második kölel 
(M.. 1977) talán legjobb novellájának (A 
véradó) főszereplőjét, a mészárost: kölele-
zeilségeinek maradéktalanul eleget levő 

konszolidáll liliszler ö is Mindenleleképpcn 
Thomka Beátának van igaza3, aki szerini 
„ezek a konlliktusok bekövetkeznek, mikor 
meg van vonva az egyén Önrendelkezési jo
ga" (Kiemelés lölem - P N I) Ha ezl tart
luk szem előli, akkor a kórházi ápolt, ei-
vonókúrás kezelt, üzemi fülőmunkás. kihall-
golásra beidézett tanú és az ápolószemély
zet, az orvos, a fuvaros, az üzemi vezető
ség, a rendőrkapitány közöm konlliklus át
minősül, egy állogőbb társadalmi viszony
rendszerre vei lényt E viszonyrendszer 
kontextusában a Hajnóczy-hós egyszerre 
áldozat és bűnös, üldöző és üldözött - ele
ve veszteségre predesztinált. 

A már aposztrofált kritikus (Földes Anna)* 
löbbek között a megnyugtató berekeszlési. 
lezárást, a szituáció meglejléséi. értelmezé
sét hiányolja a Hajnóczy-novellákból, yaló 
igaz. hogy ez a novellák nagyobb részéről 
elmondható, ámde a szerzői inienció nem is 
a lekerekiiésre. megnyugtató lezárásra irá
nyul, hanem - anyaga termeszeiéből kővel-
kezően - a szerző a szélhullt világról rántja 
le a leplei Ezért lezáratlanok, nyitottak ezek 
a novellák, mint ahogy nyitottak a vázolt 
élethelyzetek is És ezért az irónia. Az ironi
kus magatartás nemcsak a világon való lö-
lüiemeikedést, a távolságtartást vagy a 
szembenállási. hanem - ha nem is ugyan
olyan mértékben - az ironikusan minősíteti 
létközeghez való odaláncoltságot is invol
válja - állit és tagad. 

Mini ahogy jelezlük már, Hajnóczy tárgy
szerű előadásmódjára egylajla életesség is 
lüliemzö. az élelszegmenlumok, különböző 
valóságszintek egyszerre láttatása, eseten
ként ezek permutációja, ill. egyik vagy má
sik momentum ..kiugraszlása". Hajnóczy 
realizmusa, mikéni Thomka Beála is 
megállapiljas. egymáshoz közelíti a való-
ságdímenzió két összelérheleliennek tünrj 
pólusai: a megtapasztalt, megéli, dokumen
tálható tényszerű/reálist és az ennél el
vontabb, melalorikusabb, áttételesebb ab
szurd/szürreálist. Fellegjáró és földközeli is 
egyszerre Hogy az általa uralt fantasztikum 
mennyire a valóságban gyökerezik, azl a 
legjobban lalán A véradó c. novellája pél-



öézza (minden bizonnyal Hajnóczy legsike
rültebb elbeszélése). Hóse, „Z. hegyvidéki 
község harminchél esztendős hentes- és 
mészárosmesiere" egy napon lölledezi. 
hogy szervezete szokatlan bőséggel termeli 
a véd. Ö ezt a „szeretet lúláradásakénl" ér
telmezi, s e „szerelem termelte élelmenló 
vér" lölöslegél fölajánlja a „vérben szűköl
ködő emberiség"-nek Kezdelben az orvo
sok nem hisznek neki, de amikor egy szok
ványos vérvételkor ereiből megállílathalat-
lanul ömleni kezd a vér, be kell ismerniük, 
hogy egy „különös esettel" állnak szem
ben, amire nem találnak megnyugtató ma
gyarázatot. Mivel nincs elég edényük az 
„éló vérkúf termelte vérmennyiség tárolá
sára, a vért a lefolyóba ömlesziik. Majd ar
ra az álláspontra jutnak, hogy egy „politikai
lag káros és veszélyes belegséggel van 
dolguk", mert a vérkúl létezése „sok ezer 
becsülettel dolgozó kisember munkáját és 
igyekezetét" cáfolja meg: „...mihez kezd a 
Vöröskereszl Vértranszlúziós Osztálya a 
felgyülemlett vérrel, a feleslegessé váll vér
adókkal és magával a véradást megszerve
ző és irányító apparátussal és különböző 
tisztségviselőivel?..." (Csak közbevetőleg 
jegyezzük meg, hogy e novella vérkút-mo-
lívuma meglepő analógiát mulat Baudelaire 
azonos című versével, A vérkúttal. Idézzük 
a szonett első kél versszakái: „Ugy érzem 
néha, hogy omlón ilthágy a vér, / mint bő 
kúl csobog el. mely zokogva zenél. / Hal
lom, hogy lejt az ár, hosszú morajjal esve / 
s a sebet nem lelem, ujjam bárhogy keres
se. // S a városba a vér, mini zárt mederbe 
lér, / lócsás szigetié a járda és a tér, / min
den szomjúhozó torkon kéjt adva pezseg le 
/és a természet átfesti víg veresre.") 

Hajnóczy előadásmódjának a szóvegszer-
vezés vonatkozásában az a konzekvenciá
ja, hogy az elbeszélés szövete épp ilyenkor 
leslik föl, amit kél hatásos technikai eljárás 
is indukál: a „vágás" és az idézőjeles, ¡11 
kurziváll szövegrészek általi tagolás Ez 
utóbbi lehet a hós tudaltartalmainak. gon
dolatainak kivetülése, verbális megnyilvá
nulása, vagy olyan sztereotip nyelvi klisék, 
közhelyek együttese, ami viszont a külvilág 
nyelvhasználatát minősíti. E kiemelések le
leplező funkciója szemmel látható: a kiüre
sedést, a merő verbalizmust. az elmechani-
zálódást dokumentálják. A „vágás" a do
mináns történet-magvat egészében vagy 
részben nélkülöző szövegekben (Pókfonál, 
A szekér, A szertartás, A kék ólomkato
na) jut központi szerephez: leírások, képek 
cselekvés-mozzanatok ismétlődnek vagy 
varíálódnak szabályszerűen vagy esetleges 
egymásutániságban. 

A kikísérletezett elbeszélői eljárások esz-
lélikai vonatkozásban A halál kilovagolt 
Perzsiából c. kisregényben kamatoznak 
igazán. A regény 1979 Ünnepi Könyvhetén 
jelent meg, s egy csapásra ismertté lette 
szerzője nevét mind az olvasók, mind a 
szakmabeliek körében. Méltató írások sora 
foglalkozik a regénnyel, a vélemények meg
oszlanak, de már a fokozottabb odafigye
lés lénye sejleli, hogy „nem mindennapi" 
műről van szó. Születnek szemellenzős re
cenziók is, de egészében a kritikai fogad
tatás kedvezőnek mondható. Egyesek úgy 
beszélnek róla, mint „az új magyar próza ki
magasló teljesítményéről"6, nevezik Haj
nóczy „ló müvének", „maradandó értékű 
regóny"-nek7, Varga Zollán szerint „nem 
löbb érdekes, ügyesen megírt kis könyv
nél1 Alexa Károly „az újabb magyar próza 

élvonalába" sorolja9, Dérczy Péter ..Haj
nóczy eddigi teljesítményének, lörekvései-
nek, megfogalmazott problémáinak és a rá
juk adoli válaszainak" összefoglalásai lálja 
a műben 1 0, Thomka Beáta az író halálára írt 
alkalmi esszéjében az életmű egészén belül 
vizsgálja a kisregényl, méltányolva erényeil 
is ugyan, „megtorpanásként" tartja számon 
mégis". . . Az (teleteknél fontosabbak 
azonban az érvek, főleg ezekkel érdemes 
foglalkozni. 

A kisregény cselekménye néhány mon
datban összefoglalható. Az orvosi felügye
let álló alkoholista író hazavárja a feleségét, 
miközben kéziratait rendezgeli. Foglalkoz
tatni próbálja önmagái mindenáron, hogy 
valamiképpen leküzdje mind gyötrőbb alko
holszondát. Azonban túl nagy a kísértés, 
nem tud ellenállni - „gyógyhatású szikvi
zel" és bort vásárol lehal, s mosl már iszo
gatva folytatja a jegyzetelési. Föleleveníti a 
mull eseményeil, eleve kudarcra ítélt kap
csolatát egy kispolgári mentalitású lánnyal. 
Krisztinával; emlékképek váltakoznak a ré
szegség elóidézie látomásokkal. ..rémké
pekkel". Egy ilyen vízióval zárul a regény. 
Egy perzsa romvárosra nyílik kilátás: „Hunyt 
szeme elótt sárga karikák láncoltak, majd a 
karikákból egy sárga, haton, egykor perzsák 
lakta város bonlaKOzoll ki. A városon túl -
tudta - édes vizű patak (olyik, és zöld, isme
rd len nevű fák levelei remegnek a nyugali 
szélben." (A perzsa város, romjaival, zeg
zugos utcáival, labirintusával a kiúttalanság, 
lávlaltalanság, a reményvesztett létezés a'-
legóriája. Az édeni délibábos tünemény 
koniraszthaláskéni feszül a végérvényesen 
elveszített teljesség égboltozatára) 

A regény időszerkezete rendkívül bonyo
lult képletet mutat. Adva van a jelen idejű 
történet: az (ró hazavárja a feleségél. és 
közben iszik. Ehhez különböző alkotóele
mekkel csatlakoznak az emlékképek: a 
Krisztinával való kapcsolat, valamint a fele
ségével. Csillával való megismerkedés tör
ténete. Ezekkel az idősíkokkal keresztező
dik a víziók, álomleírások „általános" ideje. 
Maga az elbeszélés mull idejű. 

A különböző idősíkok ülköztelesével, a 
bravúros anyagkezeléssel rendkívül dina
mikus slrukiúrát sikerül Hajnóczynak létre
hoznia. Minden szint a lőhós identitáskere
sésének, önmegvalósítási kísérteiének egy-
egy stációját örökíti meg. Tehál nem <-> .̂ ,i 
ját alkoholizmusát" akarta Hajnóczy meijii-
ni. Ml nem csak azt 

A kisregényből kirajzolódik a fószei'n'o 
életpályája, amely - mivel a mű önéieliaj." 
fogantatású - egybeesésekel mulat a szei -
zö éleiének alakulásával Egy valamikor jó
módú, ám idővel lezüllötl család gyermeke 
ó A szülők görcsösen ragasszkodnak a jó
mód látszatához, az úri élellorma külsősé
geihez. A fiú idegenül érzi magái ebben a 
környezetben, s a családi lúzhely langyme
leget elhagyva, feleségül vesz egy nálánál 
sokalta idősebb perditál. Tanulmányai! el
hanyagolva inni és írni kezd, kétkezi, alkal
mi munkával tartja el magát. Ezzel végképp 
a perifériára sodródik. Autodidaktaként, a 
művelődés intézményesílett lormáil megke
rülve, csak azt a tudásmennyiséget sajátítja 
el, ami az 6 mércéi szerint elegendő 

Az előző Hajnóczy-művek szereplőihez 
viszonyítva, a Perzsia hóse immár végképp 
föladta védosáncaii, beletörődött a megvái-
loztathatallanba, enervált marioneltligurá-
vá vált. Ritkán ad életjelt magáról, a regény

ben mindössze párszor szólal meg határo
zottabban, inkább gondol mintsem mond 
valamit, motyog. „Konlrontálódása" Kriszti
nával, a törtető, ambiciózus kispolgári sarj
jal épp ezért nem sok reménnyel kecsegtet 
szuverenitásának megőrzésére. A lány igény
telensége, kisszerüsege optimizmusa, ái-
harmóniája egy olyan életlormát jelez, amely 
a fiú számára teljességgel elfogadhatatlan, 
hacsak nem • karja önkéni beleölni magát e 
, pocsolya-lét > :zapjába. Krisztina és anyja 
szerint Auschw,.z után (egész családjuk e 
haláltáborban pusztult el) csak mosolyogni 
szabad, ily módon kompenzálva a veszle-
ségérzelet. 

A hú egy „lényegibb", igazabb élet után 
vágyik - s inkább vállalja saját rémképek
kel, halálfélelemmel terhes világát 

A látomásoknak, rémképeknek ketlős 
lunkciójuk van: egyrészt az alkoholista 
, belső poklának", tudatlolyamatamak jel
zetei, másrészt - mint dokumentumképek -
adalékul szolgálnak világunk /tónorténeté-
hez Egymást erósílö tendenciái mutatnak 
Ezek a látomások a Irancia ..új regényt" 
idézó közelképekben rögzítődnek, aprólé
kos mikroleírások révén, szürreális beülé-
sekkel. A nemlikciós művelődési anyag (pi 
a szerző nagynevű ősének, a Marunovics-
léle összeesküvés részvevőjének, a jakobi
nus Hajnóczy Józsefnek a kivégzése. Ka
zinczy Ferenc leírása alapján) keveredik iti 
tisztán fikciós képzetekkel. (Az író a mon-
láfslechnikál mind következetesebben al
kalmazza majd az elkövetkezőkben ) 

1981 -ben jelenik meg az utolsó, kél kisre
gényt és tizenhat rövid történetet (?) tartal
mazó kötet: a Jézus menyasszonya. ,.A 
rovidlörténel" megjelölése valójában nem 
látszik kézenfekvőnek, mert ezek az írások 
épp a történetet, az ilyen-olyan módon ósz-
szekapcsolódó eseménysor belső koheren
ciáját oldják föl. Inkább enigmaukus. csonka 
történet-alakzatokról beszélhetünk, ame
lyek nyitva hagyott, de nem végtelenbe ki
terjesztett élményfolyamatokat projektál
nak. A rendet - azaz a harmóniát, ami a 
technikai civilizáció mai állapotában csakis 
illuzórikus vetületében jelenlkezhel - 'ikvi-
dáló alakzatok Amorfságukat a poianzáll lét -
luoat indokolja, azok a torzulások amelyek 
folytán ezekoen a szövegekben ismét kivéie-
les szerepnez jut az irónia, a groteszk Mivel 
nem épülnek csattanókra (kivéle1 talán a 
Lalin betűk líraran szép kicsengése, a Két
ezer lélelmeies víziója) nincs vegytiszta 
. mondanivalójuk", logikai kauzalitásuk 
továbbgondolásra egyedül emberképű aiah-
i.vialasuk ösztönöz Kinyomozhatok ugyan 
a na'ralív elemek közölt bizonyos összefüg
gések (amennyiben pl. az Embólia kisasz-
szonyban és a veseszörpben halászi, n-
oóiumokai lálunk bele) az anyagszerunen-
ség hiálusában ugyanezek az ele. nek >á-
hangolódhatnak egytéie groteszk draman-
kusságra (Rakasszolás) vaiamnye < i,->p 
pangó áliéteiekre is utáltainak cv f> \ K V -
ne'-csonk nem teljesedik k> aun'i'i* i d ő 
egységgé, lorzó marad Nem IVUJVO r a -
nyos novella ismérveit ké';uk sza IKM . - . V 
ken a szövegeken hanem e fziwtj-/•-• 
kesztés elnagyoltságát arwyyo'rffo .i . 'r *• 
togásoljuk Mintha félbemarad' i w i ^ - i v -
deiek lennének ezek. lorgárso- se -
bok amelyekel csak az >cio suuvvsi-re 
adolt közre a szerzőjük fc(jy . K l.n..^-a ii 
.ködképeiröl" beszélhetünk ezen .ii.v/.v,-* 

»apcsán. amikor is az epika' le'no mas Mid 



o'.'an i j i . 's/iusxiVit é r v é n y e s ü l , a z . i b r a z o -
ris u w / a n á l i ' S . l e b e g ó s " H a j n ó c z y n e m 
usz az oroanmus v i á n ao rázol h a lós a g á b a n . 

> *zi ars j i oc i t caszc í rúcn m e g is f o g a l m a z z a a 
V e s e s z o r p u e n . ,Valamit , am' é lő . o r g a n i -
" u ^ ábrázo ln i k é p t e l e n s é g T e h á t , h o g y e n -
néi" y i e n é r e k ísér tésbe e s ü n k e felöl a d o -
<oy tc-ioi ugy v e l e m , e z a m ű v é s z e i " 

H a tei 'ái a próza felöl közelít jük meg e z e -
Kot a s z ö v e g e k é i , c s u p a n e g a t í v u m m a l kell 
s z á m o l n u n k D e u g y a n í g y a lírai köz lés fo r 
mák követe lménye i t s e m elégítik ki. E s z ö 
v e g - e g y ü t t e s ( H a j n ó c z y m e g é l e i é b e n - a 
v e r s e s K o f e t - s z e r k e s z l c s m i n t á j á r a 7 - l e 
s z . ' ? c ik lusoa r e n d e z t e e z e k e t é s e l ő z ő rö
vid írásait, a z ö s s z e g y ű j t ő n m ü v e k kiadója 
a z o n o a n m e n ó z i e a s z e r z ő e lgondo lásá t ) 
v í i iabo l a kettő között líra és p r ó z a tö rés 
v o n a l á n h e l y e z n ü n k el. S z ö v e g . Á m m é g i s 
m e n n y i v e l több a ma d i v a t o z ó s z ó v e g i r o d a -
lomnál) 

S ó i é t volt . iTiint e g y las inban"" - így k e z -
-.Mclik a Különoozö v e n d é g s z ö v e g e k b ö l ö s z -
w e k o v a c s o l l k i s r e g é n y : a Parancs. Mintha 
a Perzsiában meg ismer t vi lág b u k k a n n a (el 
ismét, a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y 111 c s u 
p a s z v a l ó s á g á b a n tárul e lénk, a z á l o m k o d é 
feloszlott róla. Á m a l á v o l b a n már n e m sejlik 
'el a z É d e n .n incsen ar ra m ó d / kitörni ui 
r e m é n y e látomásból 1 " ' (P i l inszky ) 

A ker tésznek k iképzett S z á z a d o s a . lé 
ke ié v á r o s ' ulcá ' l járja, parancsra var. ami 
nek m e g e v e z é s e igazo lhatná őt ö n m a g a 
é s mások e>ott 'S A z o n b a n e l e v e p a s s z i v i 
tásra c s o ű r c v a n í télve, mert v é g ü l is a p a 
rancs n e m é 'kez ik meg. Kiút a z o n b a n 
n incs egyik sötét z s á f u l c a a másik só tó l 
z s a c u t r a o ? torkoll N e o n é g ö k v i l lognak, 
t r a n s z p a r e n s e k emelkednek ki hirtelen a 

82 s o i é l o ö l utca" h a n g o s b e s z é l ő h a r s o g , m e g 
jelenik a leal jasul ! Ú j M e g v á l t ó , aki a z o n b a n 
már n e m ígér megvá l tás t A l i d é r c n y o m á s o s 
légkor a Poklot idéz i , annak a metaforá ja a 
leKete v á r o s A tárgy i vi lág képeit a l ö h ö s 
tuda lának oDjekt iv izál l l enyomata i ( k ü l ö n 
o o z ö s z ó v c g r e k v i z u u m o k . te r jede lmes , 
s z a k s z e r ű n ö v é n y t a n i é s geográf ia i le í rá 
sok. . . i d é z e t e k " - C e l a n ó i T a m á s v e r s e , a 
Dies Irae dies III k e z d e t ű latin h i m n u s z , 
s l a g e r s z ö v e g e k kottája s lb . ) e l t e n s ú l y o z 
zák A m ú b e n a lkalmazott s z ö v e g e k e g y 
r é s z e p a r a d o x m ó d o n a z e l idegenedet t tu 
datú S z á z a d o s m e d ' f á c i ó j a k é n l je lentkezik 
a k é p a n y a g az a z o n o s s á g t u d a t v é g l e g e s 
e l v e s z t é s é t sej ten. A láv la tné lkühseg a Ki
k ü s z ö b ö l h e t e t l e n ha'ál á r n y é k á b a n te l jese 
dik ki ?z e 'e i -na iá i ket tősség e l v e s z t i t rag i 
kumát, a z arj.-zurci fetérzés s z ü k s é g s z e r ű e n 
noHpon l f? ;i 't fokoznaiatianná válik A S z á -
z a r o s .-'DuKása ezért e lkerü lhetet len 
, t - i v e ' e . ' VM'aiionai1 . d h a l ó tetie n o y y 
I .1 . . n^ii 5 n e g i o g a ' m a z z a m a g á b a n 
" i M a r c á t 

A m o n ' á z s e l e m e k je lentés lan i lag o l y k é p 
pen fedik egymást h o g y leszül iséget szíta
na* a felidézett e i len lé les elójelű s z e g -
nt -n iu inok e g y m á s r a vetü lnek A hát té rben 

ooy e lpusztu l t c iv i l i zác ió r o n c s - l e m e l ó j e A 
vízió á l ta lánosu l , m a g á b a o lvasz t ja a z 
e g y é n i lá tomásokat . M é g i s , m e g é r z é s ü n k 
szer in t a z ö s s z e f ü g g é s e k lúl lazák , e s e t l e 
g e s e k , o i z o n y o s é r t e l e m b e n vegyit ik a m ű 
f o t ó a n y a g á t ' i n k á b b ko l lázsró l b e s z e l h e -
• unk m i n i s e m miról is" 7 v a n egyáltalán 
v i s / o n y i ' á s i pontunk'? h o g y v a l a m i ettől e d -
: " n ez, azontúl valami más 9 D e hagyjuk ) 

L é n y e g e s e n n o m o g é n e b b a másik k is re 
g e n / e , a Jézus menyasszonya. A riajnn-
c z y - n ö s e b b e n a r e g é n y b e n v é g k é p p e l 

vesz te t te identitását, morál is tar tása i , 
. k o n s z o l i d á l ó d o n " . 

A s z ó r v á n y o s a b b bete lek (pl. a történet a 
vi lágtól Önként e l z á r k ó z ó nöról , aki lúlélt e g y 
b o m b á z á s t ) s z imbó lumaikka l kiegészít ik/ 
körítik az e l b e s z é l é s i . A p a n o r á m a v i lágos : 
e g y o l y a n v i l á g b a n v a g y u n k , aho l a z e m b e 
rek i n t é z m é n y e s kere iek k ö z ö n , s p o r t s z e r ű 
en gyi lkol ják e g y m á s t ( G o n d o l j u n k a Kéte
zerre! O l t a z ó v o d á s o k v é r r e m e n ő játéka, 
ilt a fe lnőnek legal izált ö l d ö k l é s e i ) M i n d e n 
fejnek ára v a n . E g y - d r á g a p é n z e n , va lu tá 
é n vásáro l t - j e g y ké l jól m e g t e r m e l i e m b e r 
k i l övésére és p r e p a r á l á s á r a jogosí t . A z e m 
beri tettek a m o r a l i z a l ó d n a k . d e v a l v á l ó d n a k 
átér tékelődnek A l ó s z e r e p l ő a z o n k e s e r e g , 
h o g y n e m (e jezte b e az e g y e t e m e i , ami b i z 
tos í taná s z á m á r a a v a d á s z i é l e l A z e m b e r i 
kapcso la tok e l s e k é l y e s e d n e k : v é g s ő s o r o n 
a l ö h ó s n e k a m o z i b a n m e g i s m e r t , alkalmi 
i s m e r ő s é h e z . C s i l l á h o z v a l ó v i s z o n y a s o m 
e m b e r s z a b á s ú : a z e r ó s z a k k i é l é s m o z z a n a 
tában , e g y s z í v g ö d ö r r e mért hata lmas ökö l 
c s a p á s g e s z t u s á b a n le lözöd ik b e . E l ő z ő l e g 
e g y e m b e r p r e p a r á l á s á n a k fortélyairól m e 
sél neki . ( A z t á n ót is tarkón lövik.) 

A z i r racionál is t á r s a d a l o m h a s o n s z ő r ű 
e m b e r e k . . t e r m é s z e t e s " k ö z e g é v é válik 

A liú demito log izá l ja a v í z ió iban m e g á l 
modott S z ű z Máriát . S z ű z Már ia brutál is 
p e r v e z i t á s a , p ó r e s é g e az ár tat lanság le
romlását jelöl i e g y f e l ő l , a z e s z m é k leér téke 
lődését ( S z ű z M á r i a a történelmi M a g y a r 

o r s z á g v é d ő s z e n t j e volt) másfe lő l . - Itt le
lünk m a g y a r á z a t o t a c ímro is: mivel a z A t y a 
e g y f e n y e g ú a F i ú v a l . S z ű z M á r i a e g y s z e r r e 
any ja é s m e n y a s s z o n y a is J é z u s n a k . K ö 
v e t k e z é s k é p p e n a M e g v á l t ó m e g s e m s z ü 
le iné l , e vi lág b ü n e i l n e m vál lalhatja m a g á r a 
még e g y s z e r . 

H a j n ó c z y Péter mintha csak M é s z ö l y Mik
lós próféc iá jára akart v o l n a rá já i szan i M é 
s z ö l y u g y a n i s a k ö v e t k e z ő k é i irta a h e l v e -
n e s é v e k e le jén : . .A j ö v ő próza í ró ját m i n d e n 
edd ig iné l köl tő ibb é r z é k e n y s é g ü n e k k é p z e 
lem: d e s e m m i e s e t r e s e m költőnek. A m a 
g a m ó d j á n log m á s i ludni A konkrét e l e m e k 
e g y m á s m e l l e l l i s é g e , ú j s z e r ű e l r e n d e z e t t s é 
g e , a z e l e m e k s z ó r e n j e lesz a d ö n t ó " ' J 

N o s , ú g y tűnik, a je lzett m i n ő s é g e k H a j n ó 
c z y P é t e r h e t v e n e s é v e k v é g é n , n y o l c v a n a s 
é v e k lege le jén ín p r ó z a i m u n k á i b a n , ha n e m 
is e g y é r t e l m ű e n k i e l e m e z h e l ö e n . d e je l 
z é s s z e r ű e n b e n n e v a n n a k . 

t Balassa Péter: A színeváltozás. Bp. 1982 
2 Mészöly Miklós Hajnóczy Péler. Mozgó V i 

lág 19B1/9 
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7. Szegedy Maszák Mihály: A továbblépés ne
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ség bélyegét." (A kiemelések tőlem - P. N. I ) 
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10 Esély és lehetőség. Uj Irás. 1979/6 
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12. Szegedy Maszák Mihály i. m í r j l 
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peternák miklós 

ÚJ KÉPFAJTÁKRÓL* 

Bizonyosnak túnik. hogy a képnek lega
lább két. egymással néhol párhuzamosan 
luló. máskor egymási keresziező. eseten
ként azonossá váló történeti pályája is meg
írható. Az egyik közvetlenül az ember alak
jához, az emberhez, mint,,képhez" (minta
kép és képmás) kötődik a ludat - ontudal -
változó színijein, a másik pedig a kép ..ter
mészeti" létének lehelóségél tudalosiló 
gondolkodás nyomán lormálódva öli alakot. 
Közös néven nevezve leírható e folyamai a 
látás tanulása, a tekintet útja vagy a szem 
kalandja kilejezések segítségével is, egy
másra vonatkoztatva pedig az a tendenciá
juk, hogy miközben az emberalak fokoza
tosan „leválik" (pontosabban meghatáro
zatlanná alakul ál), a kép maga egyre in
kább a gondolkodás formáját veszi tel. 

E történet részletei előli megkérdezhet
jük: mi szükség van egyállalán képre, ami 
másként az a kérdés, hogy mikor és hogyan 
keletkezik kép? Figyelmen kívül hagyva 
most azt a válaszl. mely a kép - vagy in
kább képelózmények. képlehetóségek -
természeti tormái mialt adódhal (vagyis: a 
kép van, (ehát az a kérdés, hogy ennek fel
ismerése mikori, s ez nem meghatározha
tó), azt mondhatjuk: a kép a közvetlen lesl -
lest, ember-ember kommunikáció elégte
lenségének elsó jelére, jelekénl jöhet létre, 
tehál mikor a kommunikációnál megjelenik 
az idő dimenziója. 

A probléma még plasztikusabban áll előt
tünk, ha észrevesszük, hogy az a két tó 
szál. mely az embert a világhoz köti s egy
ben attól elválasztani képes, a hang és fény 
nevekkel illeteti hullámjelenség sok tekin
tetben rokon vonásai mellett másféle artiku
lációs bázist jeleni. Míg a hang vonatkozá
sában köztudott, hogy annak befogadására 
(hallás) éppúgy képesek vagyunk, mini ki
bocsátására (pl. beszéd), addig a fény kap
csán - legalábbis mai ismereteink szerint -
ez nem állítható. Az ember érzékeli a fényt, 
ami első látásra a hallással lehet analóg, 
ám mondhatjuk-e. hogy - lévén fénykibo-
csájtásra képtelenek - a „hangadással", a 
•.beszéddel" semmiléle analógiás jelensé
gei nem produkálhatunk a fény hullamhosz-
szán? Ami más formában az a kérdés: a lá
tás inkább a hallással, vagy mégis a be
széddel, esetleg, alkalmanként mindkettő
vel analóg értelmű lehet? (E fejtegetésekkel 
nem kívánom kétségbe vonni a pusztán 
szagláson, tapintáson vagy általunk nem ta
pasztalható érzékleteken stb. alapuló kul
túrák létezésének lehetőségét, csak itt - a 
„rész szerint való" ismeret jegyében - az 
ismeretek más részével foglalkozom első
sorban.) 

Kétségleien, hogy az ún. civilizáció fejlő
désének eddigi szakaszában - fénysugár
zásra alkalmatlan biológiai felépítése foly
tán - az emberiségnek jelentős mennyiségű 
és igen sokféle anyagot kellett elégetnie vagy 
izzítania, ha a naplény eltűntével számá
ra felszabaduló időszakaszt nem kívánta 
természetes módon alvás segítségével át
vészelni. Megjegyzendő - s itt kapcsoló
dunk ismét közvetlen témánkhoz - . hogy az 

ún. gyűjtőlencse (domború lencse) lüzgyúj-
lásra és képkészítésre egyaráni alkalmas (a 
láláskorrekcióról nem is beszélve) állói füg
gően, hogy a lénnyel átellenes oldalon a fó
kuszpont távolságát vagy a virtuális kép ke
letkezésének helyét arányilom. illetve sikia-
pot vngy szalmát helyezek az adolt térbe. 

A világon a legfurcsább dolgok kozé tar
tozik az is. hogy ha a lény (pl. Napsugár) út
jába háromszög alakú, állelszó lárgyal 
(üvegprizma) teszünk, akkor színekel, ha 
pedig kór alakú, domború felületű álletszó 
tárgyat (üveglencse), akkor pedig képet ka
punk. Mintha a lény a különböző formákra 
másként reagálna. A föld almoszlérája (le
vegőréteg) maga is - mint egyes fényjelen
ségek, délibáb, slb. mutálják - egy ilyen át
tetsző közeg, mivel azonban a Földon nem 
teljesen átteisző, s a fényt megakasztó felü
leten „érzékelő szervvel" (ún. szem) „ren
delkező" lények is találhatók, létre jön az a 
jelenség, melyet „látványvilágnak" neve
zünk. Ennek íő jellegzetessége, hogy tele 
van a lényre a lehetó legeltérőbb módon 
reagáló, s az eltérésekből lakadóan a külön
böző színek révén magukat „külön dolgok
ként" mutáló jelenségek halmazával, me
lyek tudomásulvételét a szem (az ..agy 
előőrse") garantálja. Jellemző, ha valamely 
nagyobb felület egy - vele adolt „vizuális 
mezőben" énntkezó - másik, nagyobb leiü-
leitel együtt ..hasonlóképp" képes viselked
ni a lénnyel „szemben", a szem azonnal 
ráébred saját korlátaira: Id. például a 
„szemhalár" logaimát, mely az ég és a ten
ger találkozásának vonalából keletkezhetett. 

Noha színből egyállalán nincs sok 
(mondjuk hét, vagy három alap - aggályo
sabbak szerini négy - . melyből ugyancsak 
egy áll össze), színelméletből és rendszer
ből annál inkább. Nyilvánvalóan azért is van 
ez igy. mert az egyes színek csupán mint
egy folyamatos álmenel egyes kitünteted 
„sűrűsödési pontjai" (számmal jelölhető 
hullámhosszai) foghatók föl. Talán a fenti 
tény, hogy a szín csak a fényt ...felbontva" 
van. okozza azt is, hogy az írásoknak gya
korlatilag nincs „színe", csak alakja. (Ha 
nem így lenne, talán le sem lehelne írni „fe
ketével" azl. hogy zöld.) Mindenesetre, a 
mull században még komoly költői sikere
ket leheteti elérni, ennek ellenkezőjét állít
va. (..Szurok Á! hó É! ról I! Zöld Ü! kék 
0 ! . . . " - Tóth Árpád fordítása), alig ötven év 
mülva pedig a legkiválóbb képkészítő mes
terek (a Bauhaus tanárai) állal felvetett 
„nagy téma" volt, hogy milyen színük lehel 
a geomelriai „alap-formáknak" (kör, há
romszög, négyzel - s lalán ez vezethetett a 
közlekedési lámpa felfedezéséhez). 

A betűk és a geometria területén léhát a 
szín nem értelmezett, annál inkább az ábrá
zolás kevésbé „rendezett" formájánál, mely 
ezekhez képesl .„harmadik" féle: a kép-
készllésnól. Mint említettük, a kép „termé
szeti úton" is létrejön, elleniéiben az írással 
(az írás elötl nem volt írás. legföljebb kép) 
vagy a geometriával, mégsem szülelelt erre 
alapulva egy „tudomány" (képelmélet mint 
természettudomány). Söl, valójában a tudo
mány a maga „fényévet" (és prizmájával) 
máig előbb jár. mini a művészet a lencse és 
lókusz vonatkozásában: színképelemzései
vel a világegyetem „szólét" méregeli, míg 
az utóbbi szinte „bennragadi" egy halár
ban; ott. annál az aránynál, ahol a kép lái-
ható (éles) - vö. még: vékony lencsék 
egyenlete. 

Azl Berkeley is tudta - és gyaníthatóan 
jóval előbb ismeri gondolat volt. de mosl ol 
idézem hogy ..a látás, (tárgya) nem lé
tezhet annak a valakinek az elméjélöl füg
getlenül, aki látja", s ezzel kapcsolalos fej
tegetéseivel valójában a retinát az agy 
..részének" lekinió. legújabb kutatások 
elődje' kétségtelen ugyanis, hogy nem árt 
különbségei lenni a ..dolgok" és a láiás 
..dolgai" köz : tl A látás ..tárgyai" azonban 
nem egynemű. -. itt csak arra a különbség 
re utalnék, hog', míg a látvány nem. a kép 
viszont határozottan ..önálló egzisziencin" 
(A kép nem ..függ" attól, hogy .lálják-^ 
elóbb van. mintha a látás mintája lenne i 

Plólinosz e vonatkozásban azt írja: ..Ta
lán azt sem lehet mondani, hogy lát" vagy 
hogy „az. amil lát", hiszen ez kellő, a látó 
és látvány, és a kettő nem egy. Ez azonban 
mar vakmerő beszéd." Wnigenstem pedig, 
mintegy hozzátéve: ,.És a íátótéröen nincs 
semmi, ami arra engedne következtéim, hogy 
valamilyen szemből lálszik." 

Ügy lúnik ezek alapján Mivel a szemmel 
közvetlenül nem látok „lúl" azon. ami elöl
tem van, vagyis a látás első (okon a felszín
nel való összezártság - ez az, amit a Ber-
keley-idézetből itt mint a „látás tárgyár" 
emeltük ki - s ennek igazából elég kevés kö
ze van ahhoz is, hogy „valójában" mi van a 
látótérben és ahhoz is. hogy „valójában" mi 
van a látóiérben és ahhoz is, amit - a Plóli-
nosz-szöveget, az előzőekhez hasonlóan 
meglehetősen „szabadon" használva -
„látványként" vagy „amil lát'-kent nevez
tünk meg. Ez utóbbi, mint valamiféle egy
ségkezdemény, kerülhet kapcsolatba majd 
a kép egyfajta logalmával. 

A felszínnel való összezártságból ugyanis 
két lehetőség kínálkozik a kilépésre: a kép 
konstruálása, mely valamiféle szelekciói és 
sűrítési jelent s végsösoron személyes lát
vány-lapasztalalok (tágabban - „vízió" ér
telemben is: - látás-tapaszlalatok) objekti-
vizálása látható tormában, vagyis ..tárgy
ként" megfogható látványkészítés. A másik 
mód (s ezzel most kevésbé foglalkozunk 
majd) az, hogy másfajta rendszerűé - nem 
közvetlenül vagy elsődlegesen a látáséba -
átírom, átformálom, átfogalmazom a ta
pasztalt és felszínen túlikéni megérteni kí
vánt lényegei. (Pl. elmesélem, matemalizá-
fom. kísérlet-formában megismétlem, slb.). 
E második módról nem állítom, hogy a „lá
táson" vagy „képen" kívül, pusztán annyit, 
hogy ez legföljebb másodlagos: legtöbbször 
mint a már fentebb is említeti, de ilyen for
mában nem megnevezeti „grafikus jel
rendszerek" valamelyike, mint írás vagy 
geomelriai ábrázolás van jelen. 

Kélségtelen. hogy a kép vonatkozásában 
érdemes ügyelni az írásra - pontosabban 
iréslajtákra, az összes létezőt és már nem 
létezőt is ideértve - valamim a geomelriai 
ábrákra és szabályokra (itt is inkább geo
metriákról lenne érdemes beszélni). E pon
ton lehetne világosan elkülöníteni két sza
kaszt a képtörténeiben - ami persze nem 
egyértelműen történeti lánc. de ezzel itt bő
vebben nem foglalkozuk - melyből az egyik 
a vonalra épülő „rajz" vagy „delmcatio" 
(„levonalazás". fordíthatnánk, mely alatt a 
körvonal és a szabadon formává váló vo
nal-jel értendő, a másik ped<g a szín toll. 
síkkitöllés sajátosságaival (vagy ezek közül 
valamelyikkel) is rendelkező képlajla. Nem 
nehéz észrevenni - mini ulaltunk rá - . hngy 
sem az írások, sem a geometriai ábrázolás 



a színnel, foltszerű megjelenítéssel vagy 
egy adóit sík „képként" való megformá
lásával nem foglalkozik (utóbbinál leimerül
het a dekoratív vagy omamenlális írás
használat - pl. az iszlám építészeiben -
vagy az ún. geometriai minták, itt azonban 
inkább lefedésről van szó). Van ugyanakkor 
- mini egyezményes jelnek - vonatkozási 
rendszere úgy a betű - mint a szótag - vagy 
fogalomjelöló írásnak egy nehezen ábrázol
ható jelenséggel, s ez a hang - a nyelv hang
zó formája. Azt is mondhatnánk, ahogy a 
hangjelölés egyre pontosabbá válik, az Írás
kép úgy szegényedik el, adott formák be
tűkként rögzülve az egymás mellé helyezés 
és különválasztás szabályát tartják csak 
meg, mint képalkotó rendet - ebből ..ráné
zésre" meglehetősen hasonlóképp „kiné
ző" írott lapok keletkeznek. A geometriánál 
viszont épp a bővülő szabályszerűségek -
egy ponlon túl a leifedezéssel is azonossá 
váló - rendje a feltűnő, amellyel át tud lépni 
a már nem ábrázolható, de saját szabályai 
szeríni mégis értelmezhető világába. A pont 
- vonal - síkidom - szerkesztések - müve
letek - leképzési szabályok lánc a kompu-
terképemyőn új dimenziót kap, s bomlik 
egyúilal „alkalmazóit" és „megismerő" 
ágakra. 

Visszatérve néhány megjegyzés erejéig a 
hang-kép viszonyra: Több berendezés szü
lelett máig hang és kép „egymásba fordítá
sára" (mint Bell fotoíonja, a hangot lény se-
gílségével továbbító szerkezeié, stb.J, a leg
első - több (ormában is intézményesült -
változat erre az irás. Ennek létrejöttében a 
kép nagy szereppel bír, s valójában a fejlő
dés, egy ideig bizonyosan, inkább párhuza
mos: jellemző, hogy a betű/hang viszonyt 
igazából csak a XIX. század közepélől 
kezdték komolyabban vizsgálni, sőt: egy
általán megérteni. Az ideogralikus, vagyis 
fogalomjelöló, ¡11. képírás fejlődésének egy 
szakaszán a hangalak önnállóan is fontos
sá válik, és alkalmazásra kerül a jel, így, ké
pi jelentésétől függetlenül. Az írás sodródá
sa a szemléltetés felől a hangjelölés irányá
ba a fokozatos formai elszegényedés mel
lett megengedte igen sok egymástól eltérő 
formai rend egyidejű létéi is: ez vezeteti kü
lönböző írásfajtákhoz. 

A fonetikai (és hangjegyíró) rendszerek 
kialakulásával a hanglejegyzés (még a 
technikai segédeszközök előtt, ül. nélkül) 
egyértelművé váll, ám a (ény(kép)lejegy-
zésben a fotográfia felfedezéséig donlő lé
pés nem történt. 

Hang és kép viszonyában újdonság iga
zából a hang és fényrögzítés szinkronjával, 
a filmmel történik, bár nem azonnal. Ahogy 
a laterna magica előadója minden egyes 
képről elmondja a szükséges tudnivalókai, 
az előzményeket és következményeket, 
mintegy szóban oldva a vetítés mágiáját, 
hogy a képillúzió élményét időbe helyezve 
hosszabban kitarthassa, úgy tünteti el a 
mozgókép szinte megjelenésével egyidejúl-
leg minden hang, minden kommentár érzé
kelésének még a lehetőségét is, mivel min
den figyelmet fokozottan a szemre vonat
koztál. A megteremtett döbbent csend vagy 
az őnleledl, kitörő ujjongás csak más-más 
formája ugyanannak az egy személybe 
zárt, a képhipnotizórtöl fogva tartott haJluö-
náció-állapoinak, mely nem érzékeli a vetí
tésen kívüli világot. 

Amint azonban az újdonságélmény szű
nik, s a vetítések egyre hosszabbodnak, a 

néző és filmkészítő egyaránt fülelni kezd: az 
előbbi inkább a csendet tartja zavarónak, 
mivel köztudottan ,.unalmas" dolog hosz-
szasan, némán, egyedül ülni a sötétben, az 
utóbbi pedig talán épp a nézők hangos re
akcióitól, az ebből adódó nem kívánt jelen
tésmódosulásoktól ideges. Megjelenik le
hal a zongorista mint unaloműző, ám egyút
tal csendéi is parancsoló, állandó kelléke az 
ún. „némafilmnek". A zene tehál az, mely a 
nézőknek csendet parancsol (az ugyanis 
köztudott hogy a hangversenyen nem illik 
hangoskodni), s egyúttal a filmkészítőnek is 
segít abban, hogy az elnagyolt, kevéssé si
kerüli részletek ne legyenek olyan könnyen 
észrevertetőek, mintegy „hangfal" mögé 
rejtőzhessenek. A kezdetek ezen fiktív leírá
sa, ha a lényeknek esetleg nem, azok értel
mének bizonyosan megfelel. 

A film hangossá télelének problémája 
azonban nem e ponton, hanem magával az 
eszközzel együti, vagy tatán még egy kicsit 
elóbb szülelett. Nem pusztán Georges Oe-
meny - Marey munkatársa - ismert, egy 
mondat kiejtését rögzítő (tehát a hangfor
málási képben mulató) loto-chronogramjá-
ra, vagy Edison kísérleteire gondolok, de pl. 
Athanasius Kricher rajzaira „beszélő szob
rokról", illetve a még korábbi megszólaló 
kép/ikon legendákra, s akár Echo történelé
re, melyben épp az a szép, hogy „nincs" 
beszélő, vagyis mintegy a táj, a látvány be
szél (vissza). Ezen , .megmagyaráz/! a la tian' " 
forrásból származó hangok ugyanis a fő 
kérdésre, a szinkron/aszinkron viszonyra 
terelik figyelmünket. 

Itt elsősorban nem a filmnél az elmúlt év
tizedekben rögzült szóhasználatra gondo
lok, ami egyébként nagyon tanulságos: 
részben ugyanis akkor használatos, ha a 
„beszélő" lej - vagy egyáltalán valamely 
kép és a szándékoltan hozzá kapcsolt hang 
- időben egymáshoz képes! elcsúszik 
(„nem szinkron"), részben viszont, s ezt hí
vom a fentiek vonatkozásában tanulságos
nak, na egy „idegen" nyelvű filmet a bemu
tatás helyének nyelvi szokásai szerint „for
dítanak le", szinkronizálnak. De megismé
telve: nem a film, hanem a videó-szinkron 
itt az érdekes. A videóval jelenik meg ugyan
is először a hang és kép ugyanolyan karak
terű formára írva át - elektronikus jelként - és 
a videó az, amely e kettő mellé működésé
hez egy harmadik jellipusl (ugyancsak elekt
ronikusan rögzítve) igényel: ez a szinkro-
nizádójel. Ez biztosítja, hogy a „kódolás" 
(kép-hanglelvélei vagy továbbítás, „foton
elektron transzformáció") és a dekódolás 
(vétel, „megnézés", vagy „elektron-foton 
visszaválioztatás") rendje azonos legyen. 
Ettől mondható, hogy a videónál „együtt" 
rögzülő kép-hang hozza vissza a kommuni
kációba ismét a - bár idézőjeles - „közvet
len" beszédei, ami persze „közvetített", de 
az irás fázisa nélkül is képes „megmarad
ni". 

E - talán hosszúnak tűnő - kitérő után 
térjünk vissza a látó-látás-lálvány-látótér-
lálott dolog kapcsán mondottakhoz, ós ve
gyük észre, hogy a kép mindenesetre első
sorban arány, mérték, halárképzet: mindig 
valamiféle viszonyt testesít meg (ábrázol 
vagy megjelenít esetleg létrehoz). Olyan 
viszony tehát, mely legalább kél-, adott 
esetben több dolog, tárgy, személy, szféra 
között fennáll, fennállhat, vagy lehetőség 
lenne rá, hogy létrehozzuk. 

Ahogy a közvetlen képkészílésben - ha 

az eddigi képfajtákon végigtekintünk - felál
lítható egy tipológia arra alapozva, milyen 
mértékű a kép létrejöttében a kéz mozgása 
és a szem mozgása (a szem és kéz arány 
alapján lehal, mely persze nehezen szám
szerűsíthető, de értelmezhető, vö. pl. egy to
tót egy rajzzal), úgy a már meglévő képfaj-
lák között is felállítható egyféle „rend" az 
idő-tőr viszonyok (leginkább az idő megfe
lelő értelmezése) alapján. Nagyon hang
súlyosan szeretném kijelenteni, hogy nem a 
hagyományos ..térbeli1' és „időbeli" „mű
vészetek" megkülönböztetésére gondolok, 
melynek már szinte a köznapi ludat számá
ra sincs semmiféle haszna, arról nem is 
szólva, hogy a képről eddig nem csak mű
vészeti vonatkozásban (vagy nem kifejezet
ten művészeti vonatkozásban) volt szó. 
Mielőtt tehál végignéznénk az idő-szem-
ponlú megközelítésünk alapján a kép-
fajlákat, ehhez röviden értelmeznünk kell a 
kép mint határ, arány, mérték kifejezésekel. 

Legelőször talán a kép mint a „külvilág" 
és a ..ludat" halárán álló fenomén képzetéi 
kell vizsgálnunk: abból a szempontból most 
csak, ami a kép-külvilág (vagy valóság) vi
szonyt jelenti. Észrevehetjük, minél inkább 
kötjük a képet a látványvilághoz, minél pon
tosabban próbáljuk megmondani, mit „áb
rázol", mi „van rajta", minek a „képét" mu
latja, annál nehezebbé válik bármiféle 
rendszerezés (rendezése, leírása), mivel 
annál inkább átcsúszunk tulajdonképp a 
„világ" (a „látható világ") rendszerezésé
nek kísérletébe, ami egyrészt meglehető
sen hiábavaló vállalkozás (mért lenne a vi
lág „, rendszerezhető " pusztán azon szem
pont alapján, hogy látjuk) másrészt, ha va
lahogy megvalósítható, erre éppen a kép 
szolgál. Másik lehetőségként kínálkozik a 
„leképzési forma" vizsgálata, ami már több 
sikerrel kecsegtet, de mégis az első lépés 
csupán: gondoljuk meg, mi különbség lehel 
festmény és leslmény, fotó és fotó közöli, 
ha nem foglalkozunk azzal, amit mulat sem 
azzal, ahogy. Mivel az előbbit elvetéltük, 
hozzá kell vennünk az utóbbit. 

(gy látszólag kikapcsoltuk a határként 
előttünk álló kép „egyik felén" lévő világol 
(kb. annyira, ahogy a kép „hátoldala" is 
általában „üres", kivéve a transzparens ké
pekét, melyeknek ilyenjük nincs), mellyel je
lezni kívántuk, hogy ahhoz, „minek" a ha
lárán van a kép, pontosabban milyen viszo
nyok megjelenése mindenféleképp a tudat 
felé nyitott oldal irányából kell közelítenünk. 

Igaz ez, akár „ablak"-típusú (vagy Alber
ti-féle, reneszánsz) képről, akár Margitte 
vagy Marx Emst-féle (szürrealista), akár ún. 
„absztrakt" (vagy „nem-ábrázoló") fajtá
ról beszélünk, ami mind az egyik oldalon 
van, ós a „kifelé" való falásból indul, akár a 
transzcendens szférái érinteni kívánó ikon-
tipusú vagy mandala. yantra, egyáltalán: 
meditációs alapként alkalmasnak célzott (a 
könnyebbség kedvéén „keleti típusú") kép
ről van szó, mely utóbbiak persze a „belső" 
látásból indulnak. 

Nem szabad ugyanakkor elhanyagolni azt 
a lényt, hogy a kép nem pusztán a látvány
világ, a látás alapján értelmezhető: erre ak
kor Is szükséges utalni, ha a továbbiakban e 
szempontot szándékosan háttérbe szorít
juk, a láthaló képre koncentrálva. Beszélünk 
ugyanis költői képről, „gcfldolatkepről", 
képzetekről, elképzelésről és képtelenség
ről: a metaforikus értelmű kép-vonatkozá
sokat a továbbiakban (amennyire írásos for-



mában lehel) mellőzöm, egyszerűen a prob
lémát a „kép szóhasználatának" tárgyköré
be utalva. S ide tartozik még egy lényeges 
dolog: ugyancsak a kép szóhasználatának 
(vagy ami ezzel rokon: jelentésének) tárgy
körébe tartozik véleményem szerint bármi-
léié definícióra való törekvés a képek vonat
kozásában, így ilyet a továbbiakban sem ló
gok alkotni, nem is törekszem rá, meggyő
ződésem ugyanis, hogy a ,,kép jelenlése" 
kilejezés csak akkor értelmes, ha a kép 
szójelentéseiról van szó (akár különböző 
nyelvekben vagy történetileg változó mó
don), következésképp minden meghatáro
zásra való törekvés - legalábbis a nyelv kö
zegében - eleve sikertelen igyekezet. Itt 
végső soron - a kép mellé - újabb, alterna
tív vagy egyszerűen „hosszabb" neveket 
írunk le, s feltételezhetően épp ez által (a 
nem definitív megértés kísérlete által) jutha
tunk a képek lényegéhez közelebb, vagy te
hetjük azl érzékelhetővé a nyelv közegé
ben. 

Konkretizálható-e tehát a kép, mint halár
képzet valami módon? Valójában tehát a 
viszony, arány, mérték mibenlétét keressük, 
s az utóbbi kilejezések egy darabig talán 
zavaróan halnak, mivel elsősorban szám
szerűsíthető kontextusban szokás ezekéi 
használni, itt pedig erről legtöbbször nincs 
szó. Ugyancsak zavart okozhat, hogy a 
képpel kapcsolatosan - legalábbis az elmúlt 
száz év kivételével - a legtöbb tapaszta
lat a művészet szférájában található, amiről 
ugyancsak nem tudjuk pontosan megmon
dani, hogy „mi" de bizonyossággal állítha
tó, hogy kifejlődött - kifejleszthető - egy 
eléggé biztos érzék a felismerésére (egyes 
mesterek joggal még „egzaktságról" is be
szélnek itt). Azon képfajtákkal viszont, me
lyeket a továbbiakban kifejtendő értelem
ben új képfajtáknak nevezek, s melyekre 
ezen elemzés vázlat elsősorban alapul, meg
jelent a kép - mégpedig nagyságrendileg 
minőségi váltást is jelentő módon - a mű
vészeti szférán kfvűl is, szinte kikényszerít
ve, hogy magával a képpel foglalkozzunk, 
mégpedig leíró-részletező, konkretizáló 
módon, megadva ,.dimenzióit", ami egyál
talán kezelhetővé teszi (s nem, mini a fenli 
megfogalmazás sugallná, szintetizáló igény
nyel). 

A kép az arány és a halár megértésének 
és konkretizálásának folyamaiában minden
esetre az első lépés annak felismerése, 
hogy az új képfajtákkal megismertünk több 
olyan, az emberi érzékelésben meglévő 
„biológiai" határt (ezek pontosan be leltek 
mérve), melynek korábbi meglétéről csak 
bizonytalan fogalmaink voltak, közvellen 
használatuk nem volt jellemző. Csak példa
ként: ilyen a (Berkeleynél „minimum visi-
ble"-kónt szereplő) „legkisebb" látható 
„egység", ami másként megadja, melyik az 
a follméret, melyet a szem és az agy külön 
már nem érzékel, s ez másként az a lehető
ség, hogy „valóságilluziót" keltő kép kicsiny 
diszkrét elemekből is összeállítható. Ha 
ezek elrendeződése véletlenszerű, de va
lamely hatásra azonos módon reagálnak, 
akkor olyanok, mini a fotográfia, ha elrende
zésük szabályos és kontrollálható, olyanok, 
mini rv/vkleókép vagy a komputerkép. 

Hasonlóképp megtudtuk, mi az az opti
mális Időtartam, amennyi ideig egy állóké
pet mulatni kell ahhoz, hogy már ne diszkrét 
és még ne értelmezhetetlen egységként ke
zelje az agy: hogy apró változások képi rög
zítésének sorozatából szemünk és agyunk 

..visszarendezze" a folyamatszerűt. Ez a 
film (és bonyolultabb lormában a videó) mű
ködési elve: ill „mellékesen" az is kimutat
ható, mennyi ideig kell egy képet mutatni, 
hogy még érzékeljük, s e kísérlet érdekes 
tanulsága, hogy ez az idő rövidíthető, ha va
laki ez irányú képességél fejleszti. (Talán 
másutt is kitérnek majd rá: minden alkalom
mal a szem, a látás - és agy - képességó
ról beszélek majd, nagyon hibásnak és fél
revezetőnek tartva azokat a leírásokai, me
lyek a filmet a „szem tehetetlensége" foly
tán előálló produktumként írjak le. Tudom 
persze, hogy itt a „lehelellenség" fizikai ér
telmű, mégis szívesebben látnám a „tehet
séget" helyette.) 

E tapasztalatok persze legalábbis a re
neszánsztól gyűlnek, s kellő utánajárással 
korábbról is eleget gyűjthelnénk, melyek 
persze inkább kuriózumszerűen vagy stilá
ris okokból jelennek meg. (Pl. Szl. Ágoston 
írja: „Meg lehel ügyelni, hogy néha a szem 
látószögének eltolódása miatt a gyertya 
lángja megkettőződik, és kettős képet lá
tunk, pedig csak egy látható tárgy van jelen. 
Ilyenkor a sugarak külön-külön verődnek 
vissza a kél szemből, és nem tudnak a tárgy
nál egyesülni. így a kél kép nem válik egy-
gyé. Viszont ha egyik szemünket befog
juk, nem kettős lángol látunk, hanem csak 
egyel, mint ahogy egy is van. De hogy ami
kor a bal szemünkéi fogjuk be, akkor miért a 
jobb oldali kép tűnik el, s ha a jobb szemün
ket, akkor miért a bal oldali, ez a kérdés már 
messzire vezetne, és a jelen témában nem 
is szükséges róla tárgyalni.") Feltűnhet az 
idézetben a lálósugárelmólel. mint látásma
gyarázat, melyre viszont nekünk nincs mó
dunk itt kilémi, annyi azonban megjegyzés
ként ide kívánkozik, hogy azért nem egé
szen egyértelmű a látási csupán „befoga
dói" lolyamatként leírni. Ha más nem, egy 
jelenség, melyei többen leírtak, s talán min
denki ilyen vagy olyan formában tapasztalt, 
utal erre Éppúgy meg lehet „érezni" ugyan
is, ha valaki „néz" bennünket - ha ez álta
lában nem is tudatosul, hanem közvetlen 
cselekvéssé válik: odafordulunk, esetleg 
álomból is felébredünk - mint ahogy észre
vehetjük, ha valakit tartósan nézünk, előbb-
utóbb elérjük, hogy felénk lorduljon, vagy 
valamiképp reagáljon erre. 

S mielőtt rátérnénk az idő és a kép vi
szonyának tárgyalására, idézzük lenti pél
dánk kapcsán újra Auguslínust: a fenti jelen
ség okának tárgyalása messzire vezet
ne, és a jelen témában nem is szükséges 
róla tárgyalni." 

KÉP ÉS IDŐ 
Az idő vonatkozásában induljunk ki ab

ból, hogy a köznapi nyelvhasználat megkü
lönböztet időszámítást és idomérést, mely 
persze egyfelől ugyanazon jelenség megra
gadására tett más-más léptékű kísérlet (a 
„milyen ével írunk" gyakran egészül ki hó
nap, nap, óra, perc adattal), másfeléi vi
szont jelez kétféle gyakorlati „idókezefósl": 
a - nevezzük most Igy - „múló" vagy „általá
ban vett" idő kezelhetővé tételét sajálos 
szakaszolás, beosztás állal, valamint a konk
rét tapasztalatokkal és cselekvéssel kap
csolatban hozható „szinkron" karakterű 
idő-történések megmérését, egymáshoz 
arányllásál. Az utóbbira lehet egy példa, 

hogy mialatt én ezekéi gépelem, azalati 
valaki valahova utazik, vagy pl. Franz Kalka 
Mindennapi zűrzavar c. írása.) 

A magyar nyelv sajátosságaként ehhez 
hozzávehetnénk azt a nem érdektelen lényt, 
hogy az idő „időjárásként" (vagyis mikor 
nem a múlásról van szó, hanem arról, hogy 
„milyen" idő van) ugyancsak értelmezett. 
(Ez pl. angolul nincs meg: a weather nem 
time.) Közvetlenül az időt „hideg", ..meleg" 
vagy „szeles", „napos" tonnában, s nem 
„múlóként" tapasztaljuk - arra inkább időn
ként rádöbbenünk. 

Ilyen a helyzel a képek és az idő viszo
nyával: bár nyilvánvaló, hogy minden kép
hez kapcsolódik idő-adat, azt mint közöm
bös ..mellékkörülményt" legtöbbször elha
nyagoljuk és inkább a téma, a lechnika vagy 
a minőség (sőt: ár) felől közelítünk, (gy - ha 
mégis koncenlrálunk rá - különböző karak
terű lényekként hajlamos megjelenni: 
mondjuk a készilés ideje (dátum), a készü
lés!, ill. nézési idó (ameddig „tart" mondjuk 
egy film, vagy amíg egy rézkarcol nézünk), 
az ábrázolt vagy megjelenttett idő és kép tét
ideje (amíg nem semmisül meg). Pedig, 
úgy lűnik, lehel és érdemes itt is valamiféle 
rendet észrevenni: elsőként különböztes
sünk meg „meghatározatlan" és „megha
tározott" idó-adalokat. (Meghatározott le
het, ha pl. tudjuk egy táblakép korái, vagy 
egy filmvetítés időtartamát, meghatározat
lan viszont pl. egy „végtelenített" film vetí
tési ideje, vagy egy közelebbről eldönthetet
len korú műtárgyé.) Hogy ez mire jó, arról 
később. 

Éppígy érdemes megkülönböztetni folya
matos (kontinuus) és diszkontinuus (némi 
megszorítással: szakaszolt) képtulajdonsá
gokat, amit máskénl fogalmazhatunk úgy is: 
Áll-e kisebb,, meghatározható „diszkrét" 
egységekből a kép vagy sem, felbonthaló-e 
ilyenekre, vagyis összeáll-e. ha mint ilyen 
és ilyen elemek összegéi állítom elő, vagy 
ezt nem teszi. (Az elsó gyakorlatilag minden 
„kézzel készített" képlajta a második pl. a 
komputerkép vagy - különböző megszorítá
sokkal - a film és a hologram.) Ebből adó
dik, hogy az új képfajlák megjelenését leír
hatjuk úgy is, mint a képegység felbomlását 
(némi hasonlóságot mutatva ki e ponton 
Walter Benjámin híres tanulmányának, A 
műalkotás a technikai sokszorosítható-
eág korszakában c. írásnak fő téziseivel; 
ugyanakkor már itt lel kell hívni a figyelmet, 
hogy a „sokszerű", a „részekre bontható" 
és a „sokszorozott" nem fedi egymást, leg
följebb érintheti.) S hogy mégsem egészen 
felcserélhető kategóriákról van szó (vagyis 
hogy „folyamatos" helyett nem minden 
esetben mondhatom pl. hogy részekre nem 
bonthaló), a „nem egyértelmű" (pontosab
ban: a rendszerezés felszíni formájában a 
helyéi nem találó) képtechnikák példáján 
érthető meg: gondoljuk végig e szempont
ból a mozaik vagy a másológép (xerox) ké
pének helyét. 

Ezen előzetes zárasaként kívánkozó utol
só megjegyzés, hogy - s ez talán a fenti fo
galmazásból is kitűnhet - kerülni próbálom 
az olyan félrevezető kifejezéseket, mini „ál
lókép" és „mozgókép", s hogy nem merev 
kategóriapárok, inkább egy, a kifejtésben 
pontosítható „kategóriaháló" vagy „mátrix" 
lelvázolása a célom. 

* Ez a tanulmány bevezető része annak a hosz-
szabb dolgozatnak, mety az MTA-Soros Alapítvány 
osztöndíj-lémogaiésának ideje alatt készüli 19B8-
ban. 



balázs attila 

DUDAS KAROLY ES 
SIFLIS ZOLTÁN 
FILMJÉRŐL 

A gádor szó a magyar nyelv értelmező 
szólára szerini különálló pince, verem bol-
lozolt bejárata, előtere. Esetleg tornác, vagy 
padlásnak a letőn levő bejárata. A több kö
tetes értelmező szolár hangsúlyozza, hogy 
a háztól különállóan épíletl. földbe vájt he
lyiség boltozott bejáratáról van szó. Ugyan
irt egy kis szemléttető idézetei olvashatunk 
Vörösmarty Mihálytól: 

..A kis lány pince gádorában ül. csábítás 
égvén orcájában." 

Dudás Károly és Siflis Zoltán egész estei 
betöltő videó-riportja - az összecsend ülés 
természetesen véletlenszerű - a baranyai 
Vörösmarton készült. Röglön letisztázhat
juk, nem az iménti kisleány bajba esésének 
körülményeivel foglalkozik ez a lémájában 
érdekkeltö, színvonalas munka, hanem a 
vörösmarti gádorlakók csöppet sem irigy
lendő szociális problémáival - kollektív baj
ba jutásával. Felszíni rétegekben a század-
és ezredvég arculatával, pontosabban ide
áljával összeegyeztethetetlen állapotokért 
rellexszerúen a társadalom arca pirulhat, de 
a tárgyilagosságra törekvő riportlilm mé
lyebb rétegeiből az is előbukkan, hogy vala
hol maguk a gádorlakók is hibáztathatok 
sorsuk csuszám lásáért. Igazából - talán 
egy fiatalembert kivéve - nincs kellő moti
vációjuk, erejük, sőt kedvük: kilábalni a tény
leges peremlét ingoványából. 

Lássuk, mi is ez a baranyai gádor! 
Ezek szerini létezik egy löszdomb Vörös

mart közelében. Ennek a dombnak - ahogy 
sikerült kivennünk a filmből - egyik része 
parti szakadékra emlékeztet. A majdnem 
függőleges pialószakadásba fúrták parti-
fecskék módjára szegényes lakosztályaikai, 
egyszerű odúikat az arra a tájra vetődő, ön
maguk számára menedéket kereső ember
társaink, századunk barlanglakói, dicső je
lenünk neandervölgyi lényei. Senkii se sért
sen ez a célzás! Hiszen a hasonlat olyany-
nyira kézenfekvő, hogy szinte meg sem le

het kerülni. A lilmben közponii szerepel vál
laló, az emberi fejlődés korábbi szakaszaira 
visszautaló gádorlakók - ezt is meg kell le
gyezni' - nem a fejlet! lársadalmak újabb, 
lorradalmi urbanisztikai elképzeléseit köve-
lően vonultak a löldbe, hanem puszta kény
szerből - a kellő közi mutatkozik némi kü
lönbség. Mert a gádorlakásban például 
nincs csempézett fürdőszoba, nincs fölülről 
lényt kapó lársalgó és egyéb. Csak amo
lyan eklektikus gádor stílbútor van, ha van 
Ha nincs, akkor nincs. Kinek mi köze hozzá! 
- Igen: kinek mi köze hozzá! A gádorlakók 
némelyikének magatartásában tapasztal
ható ilyen arisztokratikus lölény, úri önvéde
lem: mármini. hogy - kérem alássan - ó 
azért jött ide ki, mert ludnüllik: itt sokkal jobb 
a levegő! Lágy madárcsicsergés a munká
ba induló szocialista traktorok helyed. Nyu
galom, koniemplácíó. Stresszmentes kör
nyezet, természetese életvitel. Kicsit szegé
nyes, de jól van! 

Persze, a Dudás-Siflis filmből is kiderül, 
hogy a helyzet ennél lélektanilag is sokkal 
bonyolultabb. Men: vannak olyanok, akik a 
(alu lorgatagából - ha van ilyen - csapódlak 
ki a gádorsorra, egyesek pedig igazából so
sem éltek benn - bármelyik település, a gá
dorsomái nagyobb, szervezettebb közös
ség külön rendszabályokat diktáló kohézió
jában. Egy azonban bizlos, hogy valahá
nyukat összetart egy bizonyos betyárbe
csület. A gádor is löbbé-kevésbé kialakítja a 
maga külön szabályait. Eltekintve a kivéte
lektől: általában kicsit messzebb mennek 
úgymond szükségszerűen eltulajdonítani 
ezek a renegátok. Néha „megugrasztani" 
ezt meg azl. Ez mindenképp figyelemremél
tó motívum a magas társadalom színijén 
roppant elterjedi, kényelmes háztáji lopás
sal szemben. 

Közben az is világossá válik, hogy a gá
dorlakók idénymunkákat vállnak, s van köz
tük olyan, akinek akad többé-kevésbé ál
landó munkahelye. Az édesanyjával és test
vérei vei fizetésében osztozó fiatalember 
közöttük a legtragikusabb figura. Ó csak
ugyan más életre vágyakozik. Az egyik pil
lanatban a jelen ikonográfiájában fontos he
lyen álló, Levy's típusú trikóban ált a lencse 
előtt, csukóján a barlangi léi időtlenségét 
mérő: nem homok, nem is lösz. hanem 
kvarcórával. Egy hatalmas kvarcórát látunk, 
miközben a megrendüli ember keserű kön-

nyeil törölgelí, A kamera ezekben a pillana
tokban egy kicsit túl tolakodó. Kicsit túl ra-
lariian követi érzelmi kitörésében a barlang 
mélyére a kvarcóra megrendüli gazdájál III 
egy szemernyi lúlhaiás-rövidzárlat köveike-
zik be. Túlcsordulnak a könnyek 

Különben az iljú férfi bánala lényleg igaz 
és megható, Ö dolgozik, leinőtt embereket 
lart el. családol azonban Irgha alapíthat, 
mert manapság ugyan ki vihet haza bar
langba tartósan egy nőt? Ilyen manapság 
csak viccekben létezik, vagy nem? Úgy 
látszik, nem csak viccekben létezik. Lega
lábbis a barlang. Fiatal, valamirevaló nő 
nélkül: lömény fájdalom ez a kólyuk. Nőt 
nem lehel barlangba húzni slb . slb stb A 
barlang legföljebb csak pillanatnyi kégli Jö
vőt ma már aliha lehet erre építeni. Kl MEGY 
FELESÉGÜL MANAPSÁG EGY BARLANG
LAKÓHOZ? Senki Egy barlangnál még az 
isjobb. ha az illelönek nincs semmije. Akkor 
legalább nem ragad ilyen röhejes képzelra-
gacs szegény személyéhez. Barlanglakó-
ragadvány. 

Tragikomikus a maga nemében, hogy a 
családapái egy hatalmas vadkan öllé meg. 
Ez így igaz, A fiúk édespjál egy óriási, le
sántult lenevad lépte szél az egyik család
tag szeme láttára. Ez sem történi olyan na
gyon rég. Pedig mintha azokat az idökel 
hívná vissza, amikor a civilizáció, az emberi 
térhódítás még gyermekkorái élie. Mintha 
a régmúltból bukkant volna föl a vérszomjas 
fekete ördög, hogy puszta agyarával visz-
szaloglalja elhódított területét Akár egy 
ijeszló barlangi medve. 

Ez történhetett, meri bízunk abban, hogy 
igazságügyi szerveink alapos munkát vé
geztek Még ha - ahogy az egyik tisztes fa
lubéli mondja - a rendőrség néha ,.egy ki
csit át is néz a gádorlakók ujjai közi". 

Dudás Károly és Siflis Zoltán tehát min
denképp arra érdemes jelenséget rögzített 
Telték ezt objektíve, kellő elfogulatlanság
gal. Dicséretre méltó kitartással, tárgyila
gossággal. A kifogásol! pillanaton túl: mér
téktartó megközelítéssel. Felróható csupán 
az. hogy kép és szöveg nem mindig a leg
szerencsésebben erősítette egymást. S az 
egészet kicsit rövidebbre, dinamikusabbra 
lehetett volna vágni. 

De lalán így kelti az egész a megtelelő kin 
érzetét. 

Ez örökké vitatható kérdés különben. 

Hosszú szikár lilm - szegényekről. 



KARÁCSONY A MŰVÉSZET 
FÉNYÉBEN 

Ünnep ven ma, fényes ünnep 

bár a természet temploma 
néma gyászba öltözött. 
A betlehemi pásztorok 
Hogy eijó az üdvözítő. 
Ki segít a népen. 

(Karácsonyiénak, Pásztó, Heves m.) 

A biblia az egyetemes irodalomtörténet jelentős alkotása. Az 
egyház s a művészet kezdettől togva szoros kapcsolatban van
nak, 5 pont ezért bátran vonok párhuzamot a karácsony, egyszó
val a vallási, esetünkben humanista ünnep, s a színjátszás, az iro
dalom közölt. Csupán a karácsony s művészei viszonyát kísére
lem vizsgálni, boncolgatni. 

Karácsonyi jálók. A színjátszás tehát elmaradhatatlan tónyező, 
s megmásíthatatlan bizonyítéka a biblia, az egyház szerepéről a 
szinművészetben. Témája vallásos, pontosabban Krisztus szüle
tése, az azt megelőző s követő események. A kiindulópontot a la
tin nyelvű liturgikus játékok képezték. A karácsonyi liturgikus játé
kok a betlehemi pásztorok Jézusnál lett lálogalást jelenítik meg. 
mtg a vízkeresztek a napkeleti bölcsek látogatását: .elmenének. 
és Ime az csillag, melyet láttak vala napkeleten, előttük mégyen 
vala. míglen jutnak és megállanak az hely lelett azhol az gyermek 
vala. És bemenvén a házba, meglalálák az gyermeket az Mariá
val, az ó anyával, ós leburulván, tisztességet tőnek neki, és az ö 
kácsekel előhozván, adának néki ajándékokat..." (Új Testamen
tum, Máté evangéliuma) A bölcsek hódolnak Jézusnak, s erről a 
Tractus Stelláé című vízkereszti cslllagjáték tesz bizonyságot. 
Harwick-Arduin győri püspök szertartáskónyvóben bukkantak rá. 
Idővel a nemzeti nyelv váltja tel a latint, a karácsonyi jelenetek 
folklorisztikus Jelleget öltenek, népies mozzanatokkal bővülnek, 
gazdagodnak, miszlériumjátékká Formálódva. Heródest zsarnok, 
komikus figurává változtatják, szinte groteszk negatív hőst látunk, 
József kását főz. karácsonyi énekkel altatják Jézust. A néples vo
nások belopják magukat a játék teljes szerkezetébe, ezzel útmuta
tót nyújtva a műfajnak, teret hódítva a friss motívumoknak. A nép 
képzeletvilágához sokkal közelebb áll a pásztorok látogatása Jé
zusnál. A cselekményben, az eseményekben társadalmi vonatko
zással találkozunk, elégedetlenségre bukkanunk, ügyesen a tarta
lomba ágyazva. Egy angol karácsonyi játékban, az úgynevezett 
Wakefieldi mísztóriumjétókban észlelhető legszebben ez a pozitív 
eltorzulás. A pásztorok a sok adóról, nehéz sorsukról panaszkod
nak; az egyik pásztor birkát lop, s az állatol a gyermeke bölcsőjébe 
rejti el stb. 

A karácsonyi játékok sokszor már valódi bohózattá változnak. 
Tehát nyugodtan tárgyalhatunk komédiáról illetve egy műfajról, 
mely az egyházi eredetű színjátékokban is kivívta magának az el
ismerést, ezzel közelebb lérközve a közélethez, magához a nép
hez. A középkori misztériumjálékokat felváltják a karácsonyi eklo-
gák, melyekben a humanista szellem uralkodik, az antik eklogák 
hálására. A műfaj lassan differenciálódik, katolikus ós protestáns 
iskoladrámák, a népi színjátszás, sőt a bábjátékok felé is fordul. 

Az antik, görög-római színjátszás, mely a maga formájában a tö
kéletességig fejlődött, a virágkort hanyatlás követte. Természete
sen egy hatalmas birodalom s kultúra bukásával magyarázhatjuk. 
A népvándorlások, a barbár törzsek letelepedése, s az egyház in
tenzív térhódítása a megújhodó művészet melegágyát képezhette 
volna. Mégis az inkvizíció még egy jó Ideig kíméletlenül eltiporja a 
felvilágosult szellemei, értékrendet, de mégsem fojtja el a színját
szás csíráit. Nem ís szándékozza, csupán a tanaimat változtatja. 

alkalmazza az egyház (ellogása szerint. A karácsonyi játékokat is 
ide sorolom. A cselekmény igaz, hogy bibliai eredetű, viszont a 
nép szamára nem idegen, mert bizonyos korrekciókkal, (orma- s 
előadásvállozással. lolkloriszlikus elemek bevonásával már a ma
gukénak érezték 

A színjátszás, a színpad, a komikus s a tragikum örök életű. 
Egyetlen új, s régi társadalmi tormában sem tűnik el, csupán átala
kul, alkalmazkodik külsőre, tartalmán, üzenetén mit sem változtat
va. Másrészt végérvényesen nélkülözhetetlen maga a halalmi.ap-
parálus számára, hisz tökéletes hidat képez közte és a nép közön. 

2. 
A karácsony a drámavilágba is beköltözőn. Az írók tudatosan és 

szívesen nyúlnak a szimbólumhoz, a szeretet ünnepéhez. Valójá
ban ezl a jelenséget érthetőnek s normálisnak tartom. Jézus szü
letése még temérdek lel nam Ián motívumot tartalmaz, rengeteg 
cselekmény potenciális alapja, és számos irányba kormányozható 
a mondanivalója. Már pusztán a szeretet szó képeket ébreszt ben
nünk, valamilyen eseményt juttat eszünkbe, érzéseinket felborzol
ja, s tengernyi helyzetben láljuk, tengernyi drámai pillanatot idéz 
fel. 

A karácsony tökéletesen beleolvad mindennapi életünkbe, jelen 
van, és kellemes nyugtalanságot kelt lelkünkben. Ezt a lagadha-
tatlan tényt ragadják meg e drámaírók, s kerekítenek, építenek 
színművet, Thomlon Wilder A hosszú karácsonyi ebéd (The 
Long Chrislmas Dinner) című darabja tükrözi ezt a viszonyt érthe
tően, magabiztosan. Az ünnep a dráma gerince, váza, melyet az 
Iró fegyelmezetten befed, beborít passzív metafizikával. Az ese
mények a Bayard család ebédlőjében zajlanak 1840-től 1930-ig. A 
színen „egész közel a hvaldóhoz hosszú ebédlőasztal áll. szépen 
megterítve a karácsonyi ebédhez. Hátul, középen szárnyas ajló 
vezet a hallba. Baloldalt elöl, egészen közel a proszcénlumhoz 
különös gyümölcs és virágfüzérekkel díszített kapu. Vele szemben 
hasanló kapu, lekele bársonnyal kárpitozva és elfüggönyözve. A 
kapu a születést s halált jelképezi." 

A leírt szín ünnepi hangulatot, ez esetben vallásos melegséget 
sugároz. Az újszülött csecsemőket balról hozzák be, jobbra pedig 
az öregek távoznak. Kilencven ével sűrített az író másfél órába, ki
lencven karácsonyi ebéd szemtanút lehetünk, kilencven év tipikus 
vonásait ismerhetjük fel gyorsuló ütemben. A történelem elfordul 
Bayard családtól, meghagyván neki életük fordulatainak elemez-
gelését. Születés, házasság, Öregedés, s a halál állandó vendé
gek, sőt lassacskán házibarátok, albérlők mindannyiuk tudatában. 
Valójában semmiben sem különbőznek a milliónyi hasonló család
tól, a társadalom megrögzött, passzív szemlélőitől, az állagtól, 
mely idegenkedik a vezetéstől, progressziótól s lidércnyomásként 
inkább csigaházába bújva szemlélődik. 

A karácsony egy síkon pereg a Bayard családdal. A szerelet ün
nepe sem teljesítheti kitűzött, szent feladatát, nem terjesztheti, 
plántálhatja a humanista, felvilágosult szellemet. Értelmi emigráci
óba kényszerül, eredeü voltát, lényegét meg béklyózza a lenrtáló 
rend, a fegyelmezetlenséget nem túró hierarchia. Ahogy a kará
csony az erkölcs pillére, úgy a család a társadalom alapköve le
hetne. Thomlon Wilder zseniálisan von párhuzamot e kettő között. 
Ha még azt Is hozzátesszük, hogy puritán protestáns családból 
származott, s hogy apja szigorú kálvinista nevelésben részesítet
te, megértjük, honnan és miként merítette cselekményét, melynek 
vázát tekinthetjük filozófiának, szociológiának, vagy egyszerűen 
társadalombírálatnak. 

. . . . hogyha az ember Luca napján elkezdvén, egész karácso
nyig egy kis székel csinál, de minden nap csak forgácsot kell elej
teni, vagyis egy vágási lenni, ezen székecskével osztón kará
csony északén punktum tizenegy órákkor menjen az ember a 
templomba, a tornácba üljön rá. akkor meglátja a boszorkányo
kat." Katona József a karácsonyra s egy népi hiedelemre alapozza 
„fiézőjáiókát", az 1812-ben Irt A Luca azéke karácsony éjszaká
ján!. A bonyodalom kezdőpontját újra aktuális ünnepünk képezi- A 
mű a dráma minden sajátos, Jellegzetes vonását tartalmazza. A 
tévhitben élő férj, a gonosz orvos, a szelíd, jóságos feleség, az 
anyjáért őrjöngő fiú, a bölcs öreg, a szerelmesek, a buták, az oko
sok, s természetesen a boldog befejezés. A felsoroltaknak éppen 
a karácsony, e számukra fenséges ünnep, az esiéhez fűződő ba
bona ad értelmet. Thomlon Wilder drámájától eltérően a kará
csony itt nem aktív szereplő, nem metafizikai tényező, hanem 
paszszív, inkább csak .beindító". Rögvest rájövünk, hogy a szere-
'let ünnepének e műben nem társadalmai bíráló jellege van, ha
nem dramaturgiai. Ez a bizonyos esi, ami temérdek érdekességet 
rejt, rejthet, kiváló lehetőség egy színdarab megírásához. A cse-



lekmény kézzelfogható, csak a szereplőkel kell megfelelően a tar
talomba szőni, s összehangolni a történeltel. A Bánk bán mellett 
Katonának ez a legtöbbet játszott darabja. Ez nyilvánvaló, hisz 
olyan hangulatot teremtett színmüvében, mely közel áll az ember
hez, nézőhöz. Apropó, jómaga is nézőjátéknak nevezi a Luca szé
két... 
3. 

Karácsony a művészetben nemcsak materiális, ihleti, cselek
ménybontó, cselekmény kezdeményező, hanem jelentős, foko
zom, elkerülhetetlen, (enkölt szerepet is vállal. Szeretetre ösztönzi 
a művészekel, emberségre neveli, megértésre és szerénységre 
inti őket. 

A jelen művészete erkölcsi csődben van. Tény, hogy a jelen állí
tólagos haladó alkotójának ellenszenves mindennemű holt frázis
nak titulált tartalom, mini például amit a karácsony, a bibliai tízpa
rancsolat, a vallásos etika htrdel. Mindaz, ami a művészet szerke
zetét, támpontját képezhetné, feledésbe merült. Az irodalomból 
lassacskán kihal a valódi érzés, helyéi a hideg irrealitás, az ál 
emóciók, s a hirtelen felkapott, absztrakt formák foglalják el. S 
nemcsak az ember-ember viszonyából tűnik el az erkölcs, hanem 
az ember-alkotás kettősből is. Lényegtelenné válik az értelem, 
mondanivaló, előtérbe kerül az-attrakció, a Jő . hogy jól fest" című 

jelenet mindaz, amil kerülni kellene. De vajon a művészeket okol
juk-e ezért? Nem, a művészek vagy az állítólagos művészek nem 
az igazi kórokozók. Nem csak Ők lelelősek a dekadenciáén, leg
alábbis egy bizonyos szempontból. Amennyiben a rend, a közös
ség, a társadalom lehetővé teszi a hanyatlást, akkor az lelléllenúl 
bekövetkezik. 

A karácsony újraértelmezése talán magéval ragadja a művé
szelel is. Hisz előbb-utóbb kihal az a forma, amely nem az ember
re, az emberi érzésekre épít. amely nem a szereiéire, megbecsü
lésre s egyáltalán, a humanizmusra laníl. amelynek öncélúsága ki
irt minden nemes esztétikát s amelynek látszólagos sikerei az elté
ve tyedettekel buzdítja. A szerelel ünnepe egyben a művészet ün
nepévé is válhat, ha egyedül vagyunk, lelkűnkéi erkölcsi önpurga-
tórium alá vetjük. Befejezésül Federíco Garda Lorcát idézem: 
„Nem oktatni akarlak benneiekel. mert az oktatásra magam is rá
szorulok, Szavaimat a lelkesedés és biztonság diktálja. Nem járok 
a felhőkben. Amil mondok, aleleft sokai gondolkoztam, és hideg 
lejjel. Tudom, hogy nem annak van igaza, aki azt mondja »ma, 
ma, ma- míg a tűz mellett majszolgatja kenyerét, hanem annak, 
aki komolyan nézi a távolban a hajnali mezők első fényeit." 

Faragó Attila 

milica grkovic 

A HÁROM KÖZÉPKORI 
RIGÓMEZEI CSATA 

Hat évtized során három csata folyt le a 
Rkjómezón: 1389-ben, 1402-ben és 1448-
ban. Érdekes összehasonlítani, hogy mi és 
mennyi maradt meg rólunk a közemlékezet
ben. Noha Hunyadi János (Sibinjanin Jan
kó) neve jól ismert a népdalokban, az általa 
vezetett és 1446. október 18-án. 19-én és 
20-én tartó csatáról csak az „Elesett, mini 
Jankó a Rlgómezdn" és „Későn ért Jankó a 
Rigómezőre" szóiésok tanúskodnak. 

Brankovics György, Vuk Brankovié fia, 
Lazarevíó István despola anyai unokaöccse 
Szulejmán török szultán segítségével akarta 
a szerb trónt megszerezni. A Rigómezőn 
Gracanicálól nem messze, 1402-ben, Kis
asszony napján került sor a csatára egy
részt Lázár fiai. István és Vuk, másrészt 
Brankovics György és a törők segédcsapa
tok között. A történelem ezt gracanicai csa
taként vagy a középkori megemlékezések 
szerint a despola csatája a Tripoljén. A Gra-
tanica melletti rigómezei csatában a győze
lem a Lazár-fiaké lett, a Brankovics György 
seregében levő törökök pedig Igy beszéltek: 
.Nézd csak, nézd Lázár fiait!" Tudtak bátor
ságáról, és félelmükben megfutamodtak. 
Lazarevic István és Brankovics György csa
tája, ez a dinasztikus összecsapás, amely
ből Lezarevlő István került ki győzteskánt a 
törökökkel társult unokaöccsel szemben, 
nem maradt meg az emlékezetben. A des-
pota győzelme kettős vereség volt. Egyrészt 
a saját népe és unokaöccse ellen vont kar
dot, másrészt pedig a legközelebbi vérroko
na támad ellene, ás népének egy része a tö
rökkel szövetkezve vágja saját testvéreit. Ez 
a győzelem tehát erkölcsi bukás és vereség. 
A nép nem jegyezte meg, ós nem foglalta 
dalba, de mindenesetre a szóban forgó csa
ta nyomot hagyott, hogy Vuk Brankovicnak 
árulói szerepet tulajdonítsanak a rigómezei 
versciklusban és a nemzeti emlékezetben. 

Az 1369. június 28-i rigómezei csatára va
ló emlékezés viszont annyira élénk volt, 
hogy a szerb nemzeti mítoszt is megtermé

kenyítette Hogyan történhetett meg ez? 
A csatát a szerb és a török sereg, Murát 

szultán és Lázár herceg, az iszlám és a ke
reszténység vívta. Ez a csata váll a szerb 
vereség és győzelem központjává és egye
sülésévé, és a szerb népnek a vereségből a 
győzelembe vezérlő kalauzává. 

Ez nem történhetett volna meg, ha a kér
déses csata már a kortársak tudatában nem 
kapott volna egy különleges jelképes jelen
tést, ami csak mély és hosszan tartó szelle
mi és társadalmi erjedéshez kapcsolódó 
eseménynek tulajdonítható. A szóban forgó 
esetben a széles körű bizantikus közegben 
lejátszódó folyamaira! volt szó, amelyet a 
kereszténység és az iszlám (a kereszt és a 
félhold) összeütközésével azonosítottak. A 
XIV. század folyamán az erőknek ebben az 
összemérésében a helyzet Bizáncra és a 
Balkánra nézve mind kedvezőtlenebbül ala
kult. Valahol a jövőben már sejthető volt ma
gának Konstantínápolynak az eleste is. Ma
gától értetődően volt még remény, de a kilá
tástalanság érzését csupán minden lehelő
ségnek, így a vereségnek is a méltóságtel
jes fogadására való lélektani felkészüléssel 
lehetett leküzdeni. A keresztény hagyomá
nyok teljességén alapuló szellemi értékek 
ilyen körülmények között különös lonlossá-
got kaptak. Ehhez a forráshoz fordul az isi-
hazmus mint vallásbölcseleti irányzat, 
amely sokban jellemző a bizantikus környe
zetre a kérdéses időben. Csak a szellemi ér
tékek megőrzése esetén várható, hogy egy
szer a jövőben a vereség is győzelemmé 
változzék. Vannak pillanatok, amikor a 
mennyei birodalmat kell választani. 

Az ilyen hangulatot érezni kellett a közép
kori Szerbiában is, különösen a maricai csa
ta után. A nyomok arra mutatnak, hogy itt is 
voltak egyéniségek, akik nemcsak hogy át
élték ezt a belső drámát, hanem képesek 
voltak kifejezni is. A Mark kolostorban, 
amelynek festményei a maricai csata után 
készültek, Igen ritka Ikonográfiái téma sze
repel - a hercegek körmenete a mennyei bi
rodalomban. A rigómezei csáléra ilyen ki
élezett tudat idején került sor, és ezért voll 
képes mar a kortársak körében olyan jelen
tőségre emelkedni, amely tartós helyet biz
tosflott számára a népi emlékezetben és 
gyümölcsöző tényezővé tette a jövő ideoló

giai forrongásai során. A Lazarevic István 
despola idejéből való Rigómezei oszlop fel 
irata világosan tanúskodik az ilyen érzésről 
és a kortársak ítéletéről. Kereszt alakú és 
(elszentelt kdtárgyként ez a márvány emlék
mű a mező közepén voll felállítva, hogy hir
desse, ami ott történt. Ilyen kifejezésekkel a 
szövegben erőteljesen bemutalja magának 
a kereszténységnek a jelképét. Mint Krisz
tus méltó bajnoka. Lézer herceg - szól to
vább - erre a mezőre vezette fényes vitéze
it, nhogy dicsőségesen Krisztusban fe
jezzék be életüket, és hogy a vértanúság 
koszorújává és a mennyel dicsőség ré-
azeaelvé váljanak". Kézenfekvő, hogy 
ilyen szavakai nem lehetett bármely csata 
esetében kimondani, és nem is leheléit bár
mikor olyan embereket találni, akik ilyen ih
letetten fogalmazzanak. Amikor pedig ez 
megtörtént, az mély nyomot hagyott. Ké
sőbb ez az örökség szilárdította meg a 
szerb nemzeli mlioszt, amelyet a rigómezei 
vereség az örökkévalónak a múlandó felett 
való győzelmévé változtatott. A bázis idővel 
szűkebbé váll annál, amelyet a középkor
ban a görögkeleti hit széles szférája adott, 
de az üzenet hatásossá és időszerűbbé 
vált. „A dicső keresztért és az arany szabad
ságért" verssorban az ősi Jelképhez e sza
badság fogalma kapcsolódott, olyan jelen
téssel, amely ennek a szónak a hűbériség 
korában nem lehetett. 

Vuk Brankovíó rigómezei árulásában 
1389. Vid napján, amely történelmileg nem 
bizonyított, a szerb nép emlékezetében 
egyesült Júdásnak, Krisztus elárulójának, 
Brankovics György árulásának a gratanicai 
csatában 1402 Kisasszony napján és Hu
nyadi János havasalföldi vajda az 1448. évi 
rigómezei csatavesztés napján elkövetett 
árulásának emléke. 

Az árulás örök, mindmáig tartó téma, 
amely az Ostrovica-belJ Konstantinnak, a 
felemlített események fő tanújának elbeszé
léséből is figyelmeztet: .Am tudjátok, hogy 
ezek az istentelenek nem maguktól bátrak 
és vitézek, hanem a mi viszalykodásunk mi
att, ós mi kölcsönös gyűlölködésünkkel és 
kőzos ellenségeskedéseinkkel adjuk nekik a 
győzelmeket.' 

Fordította Szbboda János 



adolf dal 

STÁL ZÁSZLÓS 
MESÉI MINT A FINN 
NEMZETI ÉBREDÉS 
KIFEJEZÉSE 

„A nagyon tehetségesek előnye az, hogy 
az emberiség sohasem larad bele műveik 
magyarázatába" - mondotta Johan Ludvig 
Runeberg fiatalkori barátja, Vilhelm Snel-
man. amikor 1877 májusában búcsút vett az 
elhunyt társtól annak ravatala előtt. Míg az 
érdektelenség sötétje a középszerűségre 
gyorsan rátelepszik, az emberiség sohasem 
unja meg, hogy mindig újra visszatérjen a 
géniusz életművének tanulmányozásához. 
Mindenki, aki ehhez hozzákezd, új esztéti
kai értékekre bukkan. Az utolsó szó sosem 
lesz kimondva. 

Johan Ludvig Runebergnek megvan a 
maga megérdemeli helye ezeken az októ
beri találkozókon, ahol természetesen jelen 
kell lennie a skandináv irodalom egy ériékes 
képviselőjének. Ezúttal azonban nem mint a 
Szerb népdalok fordítójának, hanem a Stél 
zászlós mesélnek írójaként. 

Stél zászlós mesélnek a történelmi hál
tere a Finnországban a múlt század közepe 
táján egy évtizeden át kibontakozó nemzeti 
és hazafias ébredés. Runeberg hozzájárult 
ehhez az ébredéshez, amely egy további 
távlatban a felvilágosodás korának demok
ratikus eszményeiből fakadt. 

A napóleoni háborúk nemzeti patriotiz
must váltónak ki. Finnországot 1809-ben 
csatolták az orosz birodalomhoz. Tisztek és 
katonák nagy nyugtalansággal élték át ezt a 
változást. Amikor azonban a helyzet tisztá
zódott, a lisztviselők ás a katonatisztek is 
úgy talállak, hogy ez a változás hasznot hajt 
nekik. A katonák számára azonban máskánt 
alakultak a dolgok. Már 1810-ben el kellett 
hagyniuk birtokukat, és igen súlyos helyzet

be jutottak. A nemzeti ébredés mégsem a 
katonák, hanem a fiatal értelmiségiek közötl 
találta meg legtüzcsebb szószólóit. Náluk a 
hazafiság a jövőről szőtt szabadelvű és de
mokratikus álmokkal fonódott össze. A finn 
kormány nyugtalanul figyelte a demokrati
kus eszmék terjedésének jeleit, amelyek 
megronthatták a jó viszonyt a cári irónnal. 
Az ifjúság és a bürokrácia az ellenkező ol
dalon találta magái. Az egyetemi közvéle
mény különösen azért volt fonlos, mert a 
parlament nem ülésezett. Hiányzott a politi
kai közélet. A szerep, amelyei Runeberg és 
természetesen az összes többi író mint a 
közvélemény megteremtője játszott, ilyen 
körülményk között kivételesen fontosnak bi
zonyult. A hazafiasság nem csupán a költé
szet dolga volt, ám az írók által felhasznált 
eszközök igen érdekesek. Három módszer 
álll rendelkezésre a hazaszerelet kinyilvání
tására. Az eszlétikai érv, az ország szépsé
ge veszélytelen és politikamentes voll. A fi-
ziokratai érv, az apák fáradozása az ország 
fellendítéséén politikai stabilizálódási érvet 
tartalmazott. De a történelmi érv. az ősök 
harca könnyen nyerhetett radikális és láza
dó jelentést. A St í l zászlós meséiben a ha
zafiság történelmi horgonyzóhelyhez julotl. 
Runeberg a háborúi a nemzedékeken ál 
öröklődő hazaszeretet fényében mutatta be. 
Finnország múltat kapott. 

Lényegében az a paradoxon, hogy Rune
berg löbb ízben is kijelentette, hogy nem ér
dekli a politika. Nem kívánt részt venni a po
litikai cselekvésben, sót nyilvánosan politi
kailag megnyilatkozni sem. 

Mégsem lehetséges az, hogy ne lett volna 
Stél záBzJós mesél politikai jelentőségének 
a tudatában. Egyes vélemények szerint a 
magyarázat abban van, hogy Runeberg 
Stél zászlós meBélben nem akart valamely 
politikai tételt kifejezni, programmagyaráza
tot adni. Stél zászlós mesél inkább egy ál
talános álláspontnak, a csoport ós ez egyén 
azon elhivatottságában, jogában és köteles
ségében való hitnek a kifejezése, hogy 
nemzetükért feláldozzák magukat. Ezen be
lül van egy meghatározott demokratikus pol
gári elem, amely bizonyos vallási meggyő
ződést is tartalmaz. Stál zászlós mesél a 
finn nemzeli identitás létrejöttének tevékeny 

tényezőjévé vált. A tudomány Stál zászlós 
mesélt az orosz birodalom és a cári reakció 
ellen irányuló ellenzéki műként tolmácsolta. 
Runeberg közvetve ugyan, de támogatja a 
cári önkény ellen irányuló polgári, elvileg 
köztársaságpárti eszményt. Azonban mint 
már mondottuk, holmi világosan kifejezeti 
politikai álláspont Runeoergnél nem találha
tó, talán inkább egy életbőlcselel, amely a 
hazaszeretet isteni eredetét emeli ki. Tisz
tán filozófiailag luneberg nem tételezett fel 
a nemzetek között antagonisztikus viszonyt. 
Számára a nemzel csupán egy szint volt ab
ban a hierarchiában, amelynek legfelső egy
sége az emberiség. Runeberg kedvellensé
gének az indítéka a fellépés iránti óvatos
ság, de az a realisztikus meggyőződés is, 
hogy a birodalommal szembeni lázadó ál
láspont végzetes lehel. Lengyelország pél
dája 1031-bÓI még friss voit. Noha Runeber-
gel Oroszország érdekelte, semmiléle ro
konszenvet sem táplált a reakciós cári hata
lom iránt. 

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy 
Runebeg hazafiassága a Stél zászlóé me
séiben militarista lermészetú-e vagy sem. 
Runeberg kortársai számára ez a kérdés 
abban az időben, amikor az európai háború
kat nemzeli jelszavak mellett rendezték 
meg, bizonyára fel sem merült. A tudósok 
annyira ellentétes felfogásokat fejlenek ki, 
mini amilyenek a Runebergel pacifista állás
pont képviselőjeként és a háborút izgalmas 
játéknak tekintő íróként való bemutatása. Az 
ilyen ellentmondásos álláspontok szintézi
seként azt lehetne állítani, hogy Runeberg 
egy békeszerető, ám sztoikus álláspontot 
képviselt, amely szerint lényegében a nem 
kívánt háború mégiscsak olyan emberekel 
kíván, akik felnőttek hozzá. 

Runeberg tézise az, hogy a népben valódi 
akarat éli az ellenállásra, ám a vereség va
lóságos okai a felsőfokú katonai vezelés al
kalmatlanságában, Sveaborg feladásában, 
Svédország hiányos katonai segítségében 
és a tisztviselők opportunizmusában rejlet
tek. A háború győzelemmel is befejeződhe
tett volna, ha a nép szelleme vezérli. 

Stél zászlós mesél kél hős típusának a 
példáját adja, egyrészt a fiatal tragikus hő
sét, aki lelkesüllen áldozza fel életét a hazá
ért, másrószl a nemes lelkű hadvezéréi. Ez 
utóbbit a vezetők olyan képességekkel és 
akaraterővel rendelkező fensőséges sze
mélyiségei képviselik, mini amilyenek ma
gának Runebergnek is a birtokában voltak, 
és amilyeneket ő az eszményképéhez - a 
korában tipikusnak nevezhető hós sztereo
tip alakjához kapcsolt. Két vers segítségével 
itt megjelenítjük mindkét személyiségtípus 
egy-egy képviselőjét 

Az egyik, nehezen megmagyarázható, 
bár nem bonyolult személyiséggel a San-
dels c. versben találkozunk. A versel 1848-
ban irta. és ugyanabban az évben kerüli ki
nyomtatásra- Az eseményt a Virt hídja mel
lé, az Idensalmi közelében levő Koljanvirt 
mellett 1808. október 27-én vívott csata 
színhelyébe ágyazza. Minthogy ebben a 
csatéban 1600 finn 5800 oroszt győzött le, a 
csata a megbecsült háborús emlékek közé 
tartozik, ás Sandels harci útjának egyik 
csúcspontját kópezi. Runeberg témaválasz
tása tehát nem véletlen, a Virt hídja melletti 
csatát már korábban Is megénekelték. 

A mese egyszerű és konkrét. Sandels tá
bornok Pardoli városban egy lelkésznél reg
gelizik, miközben arra vár, hogy déli egy 



órakor lejárjon az ideiglenes legyverszünel. 
Megengedi magának, hogy bőségesen lak
mározzék az az ételekből, melyek között ti
nóm mártások, aszpikok, liba- és borjúhús is 
akad. S mindezt madeirával, borral és gene-
verrel öblíti le. 

Hírnök vágtat oda. és jelenti, hogy az oro
szok megszegték a lagyverszünetel, és vá
ratlanul támadásba kezdtek. A támadást 
már tizenkettőkor megindították, meri az ő 
órájuk egyet mutatott! Sandels nem hagyja 
magái zavarba hozni, hanem azt ajánlja, 
hogy igyanak ellenfele, Dolgorukij herceg 
egészségére. Utána hírnököt küld Falander 
svéd parancsnoknak azzal az üzenettel, 
hogy még egy fél órán át folytassa a harcot 
egyedül, a maga ütegeivel. Am gyorsan 
megérkezik a következő hírnök, Sandels sa
ját segédtisztje. A dühtől vörösen közli, hogy 
a tábornok jelenléte kívánatos volna. San
dels szórakozottan ránéz a jövevényre, és 
egy kis pihenési, ételi és italt javasol neki. A 
segédtiszt azonban igen nyugtalan, a harc
iéren válságos a helyzel, és ő új parancso
kat kér. 

Sandels parancsa egyszerű: ülj le, fogd 
az evőeszközt, egyél és igyál! Utána pedig 
egyél mégl A segédtiszt nem képes vissza
tartani elkeseredését, és nyíltan kimondja, 
hogy Sandels megvetésre méltó ember. 
Sandels csak akkor reagál. Megparancsol
ja, hogy vezessék oda a lovai, es sorsára 
hagyja a lelkészt. 

Ekkor a versben változik a helyszín. Elő
ször a part menti - ahol Sandels a csapatait 
felállította - súlyos csata leírása következik. 
A talaj véres, lüstfelhők takarnak földet és 
vizel. A katonák között suttogás kél: „Tábor
nokunk elrejtőzött!" 

ó azonban váratlanul megjelenik. Bizsu 
nevű lován ül, és távcsövén ál figyeli a csa
tái. Nyugodt és higgadt. Annak ellenére, 
hogy körötte golyók süvöltenek és ágyúk 
dörögnek, egyetlen arcizma sem rándul. Fa
lander ezredes, legmagasabb rangú lisztje 
nyugtalankodva jön hozzá, és kéri. hogy vo
nuljon fedezékbe. Sandels azonban nem 
olyannak látszik, mint aki tudatában van az 
őt környező veszélynek, a rászögezetl pus
káknak. Az óráját nézi és vár. 

Majd ekkor megsarkantyúzza a loval, és 
belovagol ezredeséhez. Végre elmagyaráz
za elképzelését. Hagyta az oroszokat, hogy 
szabadon jöjjenek előre, és könnyelműen 
bátrakká válva szétszóródjanak a hídon tör
ténő átkelésnél. Most van az idő az ellentá
madásra. Elrendeli Falandemak, hogy tá
madjon, elvágja a hídon átkelt oroszokat, és 
megállítja támadásukat. 600 finn lelkesen 
rohamoz, és hamarosan legyőzi az orosz 
csapatokat. 

A katonai tehetség ilyen rendkívüli bizo
nyítéka ulán a katonák lelkesednek ráter
mett hadvezérükért. A lelkesedés kiáltásai 
szállnak Sandels felé: „Hurrá bátor táborno
kunknak!" 

Ez legrövidebben az egyszerű történet, 
de nem egyformán könnyű minden egyes 
részletét megmagyarázni. Különösen vitat
ható Sandels várakozásának az oka, tehát a 
költemény alapeszméje, és ez a vita soha
sem zárult le. Az eseményekel kívülről köze 
líti meg, Sandels sohasem magyarázza ter
veit, hanem fennkölt autoritásának magas
latáról cselekszik, ami az olvasót a Sandels 
környezetével azonos helyzetbe hozza, az
az az olvasó nem tud semmit az indítékokról 
és a célokról. Egyidejűleg épül fel az a fe
szültség, amely csak a végén oldódik fel, 

amikor megkapjuk Sandels cselekvési mód
jának az eredményét, és amikor ő egy ide-
jűleg szerzi meg katonáinak és az olvasó
nak a támogatását. 

Sandelsszal kapcsolatban két lézis áll 
fenn. Az egyik az, hogy mint igazi úriember 
és liszt a fegyverszünet egy órai végéi várja 
ahelyett, hogy figyelembe venné az oroszok 
gyáva cseléi, akik az orosz ós nem a finn idő 
szerint indultak támadásra. A másik magya
rázat, hogy Sandels ellentámadásának a 
taktikai pillanatára vár. Ha tudatosan lette 
volna kl csapatait a katasztrófa kockázatá
nak, cselekedele könnyelmű és megrovásra 
méltó lett volna. De ilyen tolmácsolásban a 
lángeszű hadvezér egyetlen szempillantás
sal megállapítja, van rá lehetőség, hogy a 
bálrak maroknyi csapatával kivívja a dön
tési, ha hősies támadásával megakadályoz
za embereinek elhamarkodásál, és csak se
gédtisztjének hallatlan vádja, hogy gyáva, 
kényszeríli taktikájának némi módosítására, 
és a csatatéren az előirányzottnál korábbi 
megjelenésre. Kiderül, hogy egészen ponto
san számította ki az idői. Azt, hogy óráját 
nézi, sokan költői lúlzaskénl magyarázzák, 
Sandels hidegvérű higgadtságának a hang
súlyozására, de annak jeléül is, hogy a har
cos adolt szava szent. Az ilyen magyarázat, 
persze, barokkos. A hadvezér, akit az ellen
ség (eljes hadereje a megbeszélt fegyver
szünet letelte elült lámád meg, természete
sen nem érezheti magát az adott szó állal 
megkötöttnek, hogy teljes erejével ne száll
jon szembe az ellenséggel. 

1846 körül, két évvel a Sandels előtt Irta a 
Sven Dufwa c. költeményt, amely Rune-
berg másik emberi eszményképét mutatja 
be. A Sven Dufwa az elmaradott, legkisebb 
testvénél szóló történet, aki visszahúzódó 
és mindenki által kigúnyolt. Egyaránt rosz-
szul jár a katonai gyakorlatokon is, amelyen 
balra indul, ha jobbra vezényelnek és fordít
va. Egyszer azonban eljön az ó pillanata is, 
és érdekes módon Runeberg ezt a pillanatot 
a háború idején egy kis hid védelmére időzí
tette. Csupán húsz embert állítottak Sven 
Dufwa mellé, de nem azért, hogy védjék, 
hanem hogy az utal fenntartsák. Ekkor vá
ratlanul megjelenik Sandels segédtisztje az
zal az üzenettel, hogy az ellenség közeledik 
az úton. Az egész hadsereg veszélybe ke
rül, ha az oroszok a hidat elfoglalják. A hidat 
mindenáron meg kell tartani, amíg Sandels 
igen közel levő csapatai meg nem érkeznek. 
A másik oldalon viszont máris ott egy orosz 
szakasz, amely az első sortűzzel a finnek 
közül nyolcai megöl. A második sortűz Ölöt 
hagy életben. Ekkor az életben maradiak
nak visszavonulást vezényelnek. Sven Duf
wa azonban .lóvéd", és szuronyt szegez. 
Azonfelül a hídra fut, szembe az oroszokkal. 
Minthogy szemlél szembe közéjük rontott, 
nehéz, sót lehetetlen rálőni, és súlyos harc 
alakul ki az óriás termetű finnel. 

A harc kellős közepén megérkezik San
dels, és elkiáltja az ismert szavakat: .Az ör
dögöt se engedjétek a hídon ál!" Az orosz 
rohamot visszaverik, és a hidat megmentik. 
Igy Sandels lehetőségei kapott, hogy Sven 
Dufwának köszönetei mondjon, de ó eleseit 
a harcban. A hadseregben elterjedt a szálló
ige: .Rassz voll a feje, de a szíve, az jó volt." 

A szüzséhez az ötletet Runeberg üvins 
Horatius Codes katonáról szóló történeté
ből vette. Ez a katona egy hídon először kél 
társával, majd egyedül feltartotta az egész 
ellenséges hadseregei Porsena király Ró

ma elleni támadása alkalmával időszámítá
sunk előtt 507-ben. 

A naiv hős tettének nagyszerűsége Cer
vantes Don Quljotejával is képzettársítást 
váltott ki. Tény az, hogy a Sven Dufwához 
hasonló alakok mögött erős irodalmi hagyo
mányok állnak. Lehet, hogy a költemény hu
morára Cervantes hatott, de közvetlen tar
talmi halas nem mutatható ki. A népmesék
ben azonban előlordul egy tréfa, mely sze
rint az apa eszéből a legkisebb fiúnak nem 
jutott, s ezt Runeberg fel is használta. A fon
tos az, hogy az olvasót ne vezessük tévútra, 
miszerint Sven Dufwa telte tévedés, mivel a 
visszavonulási parancsra támadással vála
szol. A jelenetnek eszményítő szerepe van. 
Runeberg nem azt kívánla mondani, hogy a 
tévedés adja a legjobb eredményt, hanem 
az önfeláldozásra való készségről van írt 
szó, ami miatt tétovázás nélkül mennek a 
halálba, hogy kötelességüket leljesftsék. 
Sven Dufwa nemcsak finn, hanem általános 
emberi hős is. Az olyan ember, aki habozás 
nélkül áldozza lel éleiét a túlerőben lévő el
lenséggel szembeni kiláláslalan harcban, 
mindenütt elfogadott, ahol a hazáért vállalt 
halált dicsőítik. 

Nem lehel eléggé hangsúlyozni, hogy Ru-
nebergel a Stál zászlós meséiben nem a 
tárgyilagos történész becsvágya fűtötte. 
Nem szánta rá magái a történelmi anyag 
rendszeres tanulmányozására. Amit foná
saiban kereseti, azok a művészileg felhasz
nálható, hazafias lángra lobbantó témák vol
tak, és nem a hitelesség. A realizmus és az 
idealizmus ötvözésekor Runeberg többnyire 
az idealizmust részesítette előnyben. Költé
szete jobbára eksztatikus, vizíonárius. San
dels a Virt hídjánál megmarad az Ínyenc ál
arca mögött, nemes lován egy szent cinikus 
alakjaként, holmiléle Szent Györgynek. 
Ugyanígy a Sven Dufwáról szóló történél is 
egy legenda, bibliai nyelvezetű alkalmazása 
annak, ami a bölcsek és okosok elöl elrej
tett, de az együgyűeknek szembetűnő. 

Stál záazJós mesél a leghatásosabb iro
dalmi mű, amelyet svéd nyelven valaha is ír
tak. Gyakran kiemelték annak a paradox 
ténynek a zsenialitását, hogy az írónak sike
rűt! egy elvesztett háborút győzelemként be
mutalnia. Körülbelül úgy, mint ahogy a mai 
sportújságíró megmagyarázza, hogy a ha
zai klubnak tulajdonképpen győznie kellett 
volna. Ez a mű irodalmi eszményként szá
zadunkban hosszan váltott ki lelkesedést és 
csodálatot. És az is, hogy már löbb mint egy 
évszázada lámadják, csak jelentőségéi bi
zonyítja. 

Az 191B. évi finnországi polgárháború fo
lyamán Stál zászlós mesél új dimenziót 
nyert. A könyv a vörösökkel szemben a fe
hérek által képviselt értékekhez kapcsolódó 
hazafias jelkép szerepét kapta. A két háború 
közöli a művel az iskolai nevelés eszköze
ként használták (el. Az 1939-40. évi téli há
ború folyamán a mű jelképi értéke még in
kább megerősödött, mert a nemzetnek a túl
élés iránti akaratához kapcsolódott. Befeje
zésül el kell mondani, hogy Slál zászlós 
mesél az utóbbi évek során Finnországban, 
úgy látszik, reneszánszai éli. 1982-ben 
80O0-es példányszámú kiadása jelent meg, 
amely azonnal el is kelt, és utánnyomások 
követték. Svédországban 1987-ben a mű 
korszerű tolmácsolásai a Svéd Tudomá
nyos Akadémia adta ki. A jelen ismertetés 
ezen alapul. 

Fordította Sztoboda János 



VERESÉGEINKRŐL 

A hagyományos, 26. nemzetközi irótalál-
kozól az idén október 17-re és 25-e közöli 
rendezlek meg Belgrádban, a Szerb író
egyesület és a Szerb PEN Központ közös 
szervezésében, A vendéglátók miniegy 50 
Külföldi írót is meghívtak a találkozókra, olyan 
nagy neveket is, mint Gabnel García Már-
quez, A Robbe-Gnllel. Salman Rushdi, Um-
benb Eco slb., ezek azonban nem jelentek 
meg. Eljött viszoni Vlagyimir Vojnovics emig
ráns orosz iró. akii a tóvárosi közönség ta
valy is üdvözölhetett, Juhász Ferenc neves 
magyarországi költő és a fiatalabbak közül 
a szinién küllöldön élő orosz származású 
Eduárd Limonov. akinek regényei valósá
gos bestsellerek a nyugati könyvpiacokon. 
Ennek a három legeminensebb vendégnek 
a szervezők külön irodalmi esteket is ren
deztek. 

Az idei tanácskozás a Vereség a törté
nelemben és az Irodalomban címet viselte 
és a vendéglátók ezzel kívántak megemlé
kezni a rigómezei ütközet 600. évfordulójá
ról. Alkalmi ünnepi esemény, a nemzeti lör-
lénelem egyik jeles dátuma határozta léhát 
meg a találkozó jellegét, menetét, s az el

hangzón relerátumokból ilélve a téma igen 
testközelinek bizonyult, a mintegy 25 meg
hívott hazai irodalmár, irodalomtörténész 
számára. A szerb nemzetnek a rigómezei 
ütközet mítosszá, epopeiává. szent lörté-
neité nőtt, amely döntően meghatározla a 
jövő évszázadok történelmét, mély nyomo
kat hagyva a szellemi kultúrában, mindenek
előtt a népköltészetben és az irodalomban. 
A mai kosovói események tükrében lalán 
nem is kell csodálkozni egyes lelszólalók 
paielikus hangvételén, leifokozott nemzeti 
érelméin, a már-már nemzeti romantikába 
hajló túlkapásain, lellángolásain. Egy kicsit 
lalán a halmozott szuperlalínuszok és a (en-
köli. szinte imádságokhoz hasonló, áhilalos 
jelzők lelsorakozlatása halott zavarólag; a 
szerb nemzel szent lörténeie, a szenl (öld 
és a Lázár lejedelemről szóló legátszelie-
müllebb irodalmi alkoiások az emberiség 
legszebb elbeszélő költeményei: balkáni 
Jeruzsálem, az ülközel vilurgikus jellege, 
Kosovo a legdrágább és legszentebb szerb 
szó, biblikus tanulságok, homéroszi mély
ség síb. 

A külföldi lelszólalók egy kicsil dilemmá
ban voltak. Néhányan udvariasságból meg
kíséreltek a rigómezei ütközetről szólni, de 
lálszoit, hogy számukra az esemény egé
szen mást jeleni, mint a hazaiaknak. Mások 
megint általánosítva, a vereség fogalmát kí
sérellek meg saját nemzetük irodalmi és 
történelmi prizmáján kérésziül megvilágítani 
a problematikát, de látszott, hogy hiányoz

lak a téma meghatározása alkalmával kije
lölt szilárdabb (ogödzók. a pontosabb, kö
rülhatároltabb megjelölések. így partok nél
küli beszélgetésnek voltunk a (ül- és szem
tanúi: ludomásl szereztünk ugyan a dél
amerikai indiánok évszázados elnyomásá
ról, a többezer éves indiai lilozófiai szöve
gek örökérvényű üzenetéről, arról, hogy a 
történelem tulajdonképpen az ember isien-
keresése, az amerikai polgárháborúról és 
Withman verseinek hatásáról, az egyén 
szellemi (ejlödésének társadalmat lelvirá-
goztaló szerepéről slb., de a címben megje
lölt problematikához ezáltal nemigen kerül
tünk közelebb. Kár volt inlernacionalizálni a 
rigómezei ütközetei, erről a kérdéssel fog
lalkozó szlavisták, lolklórkutalók. történé
szek, irodabmludósok, irodalomtörténészek 
egy nemzetközi tanácskozás keretében nyil
ván többel ludiak volna mondani. Az elmúll 
évek jól megválasztott témái ulán (tavaly 
például az irodalom és a száműzetés szere
pelt napirenden) az idei, nemzetközi októ
beri írótalálkozó éppen emiatt gyengébbre 
sikeredett. 

Túri Tibor 

Milica Grkovió és Adoll Dal értekezései a 26. nem
zetközi iróialálkozón hangzónak el. 



végei lászló 

RUBASOV REHABILITÁCIÓJA 

Nyikolaj Szalmanovics Rubasov sokáig nem bocsálolla 
meg elfogult életrajzírójának, amiért a róla szóló könyvé-

I ben ügyesen elterjesztette azt a máig is uralkodó tévhitet, 
hogy golyó általi halállal halt meg. 

I Valójában másként fejezte be az életét, sokkal nagyobb 
1 megpróbáltatáson és kísértésen esett ál . A tárgyalás ulán 

cellájában várta a halálos ítélet végrehajtásai. Alkonyo
dott: a géppuskatorony körül fekete madarak csapata kö-
rözött lassú, eltökélt szárnycsapásokkal. Kiszólították a 

I cellából. A pincébe vezető lépcső szúk volt és sötét, v i -
' gyáznia kellett, nehogy megbotoljék. A csigalépcső orsója 
' visszakanyarodott önmagába, Rubasov előrehajolt, hogy 

jobban lásson: érezte, hogy csíptetője leválik az orráról; 
leesett a lépcső kövére, és kél lépcsőfokkal Rubasov 
előtt ért földel; szilánkokká zúzódott. Rubasov egy pillanat
ra megtorpant, szemüveg nélkül a sűrűsödő sötélségben 

: szinte vak volt. Meg voll róla győződve , hogy a vesztőhely
re kísérik. 

j Tapogatózva haladt a sötétben, és a csontrepesztő 
i ülést várta a tarkóján. Már nem félt. Csak azl sajnálta, 

hogy nem fejezte be a Glelkinnel folytatott párbeszédét. 
Nem védekezni vagy támadni akart, sajál lelkiismeretét 
nyugtatta volna meg egy réges-régi történet lölelevenrtésé-
yel. E g y kiváló embert halálos ágyán azzal tüntetett ki az 
Úr , hogy a Halálangyal teljesítse utolsó kívánságai. A hal
dokló sajál helyéi akarta látni a Paradicsomban. A Para
dicsomba vezető úton az ember elkérte az angyaltól a ké
sét, mondván, hogy fél a halál kaszájától. Amikor átlépett a 
Paradicsom kapuján, nem akart visszatérni onnan, sói 
még a kést is magánál tartotta. A z Úr azonban ráparan
csolt, adja v issza, az emberiségnek szüksége van rá. E l 
lenkezés nélkül engedelmesekert az Úr szavának. Ruba 
sov belátta, hogy ő ehhez az emberhez hasonlóan viselke
dett, amikor aláírta a jegyzőkönyvet. Tudlára akarta adni 
vállalójának, nem a kényszemek engedeti , hanem az Úr 
szavára hallgatott. Az a kiváló ember az emberiség érde
kében tartotta volna magánál a kést, és az emberiség ér 
dekében adla v issza. Ö is így cselekedett. 

Miért kell lemondással űzetnie a Paradicsomért? E z a 
kérdés kínozta, miközben a sötét pincehelyiségben lépke
dett. Hallgatta saját lépéseinek visszhangjai. Feltűnően 
sok idő múlt el . O lyan érzése volt, mintha nem a halálba, 
hanem az ígérel világába tántorogna. Abban az órában 
valószínűleg nem tudott volna különbségei lenni a kettő 
között. 

Szemüveg nélkül lépkedett a sölélben. 5 ettől csak nö
vekedett helyzetének valószerüTlensége. Azt sem tudta 
pontosan, mennyi ideig tartott az útja. A fáradtságtól neki
dőlt a nyirkos falnak, és csendesen elaludt. Barátságosan 
egy városkába irányították, és ebédet adlak neki. Nyikolaj 
Szalmanovics Rubasovol felsőbb engedéllyel egy szibériai 
kisváros Régészeti Múzeumában alkalmazták. Múltját 
senki sem feszegette tovább. A z egyébként is teljesen e l 
mosódott elótle. H a mégis felvillanlak egyes részletek, 
összekeveredtek az időben. A tárgyalás vagy vállalás szó l 
sohasem ejtette ki a száján. Szégyenkezett , mert kínzói 
még mártírhalálra sem méltatták. 

Évek múltán megállapította, mégis kegyes voll hozzá a 
sors. Nem azért, mert éleiben maradhatott, hanem mert 
megszabadult a hatalomtól. Undorral dobta léire a véletle
nül kezébe kerülő újságokat, amelyek - mini mindig - nagy 
sikerekről, a demokrácia fejlesztéséről számoltak be. Ne m 
néhány ember müve volt ez ; a kiábrándult, megfélemlített 
embereknek vigasztalódniuk kellett. Belátta: a lelkesedés 
misztériumát az ártatlan áldozatok teszik teljessé. Irgal-
masnak találta történelmi kitaszítottságát. Beigazolódtak 
börtönnaplójának (eljegyzései: próféta volt. prófétai képes
ségek nélkül. Éppen ezért kell hallgatnia. 

Elmélkedéséi hívallan vendég érkezése zavarta meg. 
Glelkin, az egykori vállalója érkezett a városba, és baráti 
beszélgetésre hívta áldozatát. Haja megőszült, mozdulatai 
lelassullak. Rubasov ösztönösen a vallatás kínjaira g o n 
dolt, a szemébe világító lámpalényre, amikor a láradtság-
tól nem tudla, nappal van -e vagy éjszaka. De a beszélge
tés egészen más irányba kanyarodott. Gletkin egy csomó 
újságol vett elő a táskájából, és diadalmasan Rubasov ke
zébe nyomia. Megmagyarázta, hogy új szelek fújnak a 
nagyvilágban, a régi tévedésekel kijavítják; érthelö lehat, 
hogy tömegesen követelik Rubasov rehabilitációját. Büsz 
kén hozzátette, ö volt a kezdeményező Rubasov ügyében 

Rubasov először gondoll arra, hogy életrajzírója joggal 
hamisított: a golyó méltóságteljesebb vég lett volna. G l e l 
kin habozásnak vélte Rubasov hosszú hallgatását, és fölé
nyesen megmagyarázta, Rubasovnak nincs más választá
sa, mint hogy megbékéljen a rehabilitációval. így szolgálja 
az új szellemet, amelyért - elleniéiben a régivel - most 
mindenki rajong. Amikor erre sem kapott választ, némi iró
niával folytatta: Rubasov már akkor aláírta saját rehabilitá
cióját, amikor elismerte azokat a bűnöket, amelyekkel 
igazságtalanul megvádollak. Becsület kérdése, hogy v é 
gigmenjen a választolt úlon! Lám ő, Gletkin is ezt teszi . 
Küldhettek volna Rubasovhoz egy ártatlan fiatalembert is. 
aki nem voll bekeverve ügyébe, de így becsületesebb, 
jelentette ki Glelkin lölényesen. Rubasov megérdemli, hogy 
ne alakoskodjanak előtte. Hisz ók ketten - csak ellenkező 
oldalon - ugyanazt a drámái játszották végig. A vallatáskor 
tisztában volt Rubasov ártatlanságával. Mosl őszintén 
megmondhatja, hogy ugyanazokkal az érvekkel védel 
mezheti magát, akkori viselkedését, mint amelyekkel R u 
basov áltatla magát amikor beismerő vallomást lelt. Mind
ketten tudták, miről van szó . Cinkosok voltak már akkor is, 

Rubasovnak eszébe sem jutott, hogy Glelkint vádolja. 
Ellenkezőleg. Kitüntette bizalmával, amikor arra a régi tör
ténetre tért v issza; a kiváló ember lettére és az Úr meg-
döbbenló parancsszavára. A lödénél hallalára Glelkin ar
ca felvidult. Elárulta, hogy a tortúra idején feltűnt neki R u 
basov szórakozottsága, de csak fizikai kimerültségével 
magyarázta. Most örömmel veszi tudomásul, hogy R u b a -
sovot sokkal fontosabb dolgok foglalkoztatták. Határozot
tan elutasította Rubasov kételyeit: az Úr parancsa igazsá
gos és emberséges volt. A kés tagadhatatlanul az emberi 
ség ügyét szolgálta. Rubasov helyesen cselekedett. 

Rubasov arról akarta meggyőzni vendégél , hogy az ille-
ló valószínűleg a Paradicsomból való kiűzelésél is koc
káztatta. Gletkin újra ellentmondott. Csupán azért reagált 
úgy, mert gyenge volt a Paradicsom létezéséi igazoló bűn 
vállalására. Kés nélkül Paradicsom sincs. Egyben figyel
meztette Rubasovot, hogy hosszas elszigeteltsége érzé 
ketlenné tette a valóság iránt. Tapasztalatlansága bajba 
sodorja a rehabilitáció ulán. Természetesen nem letartóz
tatás vagy börtön lenyegeli . A z már regen a múlté. O d a 
kinn minden megváltozott, mindenki boldogan igyekszik a 
Paradicsomba. Ezért az a veszély lenyegeli Rubasovot, 
hogy régimódi elképzeléseivel nevetséges lesz. 

Rubasov tanácstalanul kémlelte az aranysárgában úszó 
őszi határt. Glelkin következetessége lélelmetesnek tűni. 
Nehezebb voll döntenie, mint a börtönben. Akkor legalább 
bensőleg szabadnak érezte magát, mosl ez a v igasza sem 
volt meg neki. Gondolkodási időt kért. 

Kora reggel Rubasov a vasúlállomásra sietett. De 
messze elkerülte a szállodát, ahol Gletkin megszáll! . Úgy 
érezte, örök éleiére elvesztette az igazságot. Nem fogadta 
el Glelkin ajánlatát. Lehet, hogy a Paradicsom az egyedüli 
eszmény, amely sikeresen megvalósult, ennek nevében 
az Úr szabadon rendelkezik az emberiség sorsával. A töb
bi eszmény csődbe jutott. De olyan reményeket ébresztett 
fel a kiváló emberekben, amelyeknek köszönhetően min
den parancsot az Úr hangjával lévesztenek össze . S azért 
követték el ezt a hibái, mert türelmetlenek vollak, meg vo l 
tak győződve saját igazságukról, és látni akarták helyüket 
a halhatatlanságban. Ennek áldozata lett ő is. Most újra 
csábítja, hívja az a h a n g . . . Nehéz ellenállni a csábításnak. 
De ismerte a kudarcokat, átélte a vereségekel . A börtön
ben, a bortön előtt és a börtön ulán. A forradalom félár
bocra eresztett lobogójára gondoll , és ellentmondott a ke 
gyes utókornak. 



ÉLETPROGRAM 
HÍJÁN 

Ha valaki ligyelemmel kiséri azoknak 
az országoknak a politikai életéi, ame
lyekben a tömegek hódítása a legelőre-
haladottabb, meg kell állapítania, hogy 
itt még a napi élet is politikai jellegű. A 
jelenség igen csodálatos. A közhatalom 
a tömegek képviselőjének a kezében 
van. Ezek annyira halalmasok, hogy 
minden oppozíciót széttörtek. Annyira és 
oly ellentmondás nélkül a közhalalom 
urai. hogy nehéz volna a történelemben 
a kormányzás még egy ily hallatlan pél
dájára találni. És kétségtelen, hogy ez a 
kormányzat, ez a közhatalom, egyik 
napról a másikra él; nem látszik a jövő 
ígéretének és nem a jövő világos beje
lentése, nem látszik oly kezdetnek, 
amelynek emelkedő vagy hanyatló fejlő
dése elképzelhető volna. Tehát: terv és 
életprogram híján él. Nem tudja, hogy 
hová lart, meri hiszen valójában nem is 
tart sehová, nincs előre meghatározott 
útja, anticipált röppályája. Amikor igazol
ni kívánja magát, nem utal semmiben 
sem a jövőre, hanem ellenkezőleg, a je
lenbe zárul, és tökéletes egyszerűség

gel jelenti ki: .rendkívüli kormányzati 
mód vagyok, mely a körülményekből 
adódtam". Vagyis a jelen szükségéből, 
nem pedig a jövő kialakítására. Innen 
van. hogy az ily hatalom szerepe pusz
tán egy-egy óra nehézségeinek a lebírá-
sára szorítkozik; nem megold, hanem el
odáz, felhasználva mindazokat az esz
közöket, amelyek a rendelkezésére álla
nak, noha a következő óra mind na
gyobb veszélyei éppen így halmozódnak 
fel. (...) 

Valóban mulalságos megfigyelni, 
amint ez vagy amaz az államocska láb
ujjhegyre áll a maga viharsarkában s on
nét szidalmazza Európát és kijelenti, 
hogy nem vesz részt az egyetemes tör
ténelemben. Mi az eredmény? Európa 
alkolon egy normarendszert, melynek 
erejét ós lermókenységét a századok 
igazolták. Gzek a normák nem a lehetsé
ges legjobbak. De, kétségkívül, mindad
dig véglegesek, míg mások nincsenek, 
vagy nem jelentkeznek. Felülmúlásukra 
menthetetlenül újakat kell teremteni. 
Most a lömegnépek elhatározták, hogy 
elvelik ezt a normarendszert, mely maga 
az európai civilizáció. De mert új megte
remtésére képletének, nem tudnak mii 
tenni, és bakol ugranak. 

Jósé Ortega Y Gassel 

ALLAHNAK, AZ 
IRGALMASNAK ÉS 
KÖNYÖRÜLETESNEK 
A NEVÉBEN 

Korunk a nemzetek lefvirágzasanak és az 
emberi ludas mind nagyobb előrehaladásá
nak a korszaka, ezek szerint tehát a kultu
rális kapcsolatok kibővítése ós a vélemény
csere jelentik a megfelelő választ korunk 
szükségleteire. Emiatl az elnyomott nemze
tek szabadságának és előrehaladásénak 
megrögzött ellenségei megkísérelték politi
zálásuknak ós uralmuknak az eltitkolását és 
a szóban forgó lényeges kulturális erőfeszí
téseknek a-megállítását. 

A néptömegek meggyőződésének és hi
tének az érthetetlen és inacionális eszkö

zökkel való megsértése a szilárd és állandó 
vezóreszmók mégsemmisítósónek coliéból: 
egyike a művészet, az irodalom és az írás 
szabadságának neve alatt rejtőző megté
vesztő propaganda legrégibb módszerei
nek, 

A Sátáni versek, e sértegető könyv meg
jelentetése, amely gúny tárgyává teszi az is
teni küldötteket és bolygónk egymilliárdnál 
több mohamedánjának, sőt a többi, istenhí
vó valláshoz tartozóknak a meggyőződésói 
is azzal, hogy meghamisítja és megváltoz
tatja a történelmi tényeket, .imperialista 
cselszövésnek" minősül. Nézetünk szerint a 
szóban forgó könyv a könyvek, a kflnyvotva-
sas és a kultúra ellen irányul. Úgyszintén az 
a véleményünk, hogy megléte a világ művé
szeinek, kutatóinak és íróinak értékes tudo
mányos, irodalmi és kulturális hozzájárulá
sához, kutatásaihoz és tudományos művei
hez viszonyítva sértési jelent mindazok 

iráni, akik a tudománnyal és a kultúrával 
foglalkoznak. 

Nem értve egyet a szóban forgó könyv
nek a 34. belgrádi Nemzetközi Könyvvásá
ron való kiállításával, amely világszerte sérti 
a mohamedánok érzéseit, különösen pedig 
a jugoszláviai mohamedánokéi, az Iráni Isz
lám Köztársaság bojkottálja a kiállítást, és 
nem vesz részt rajla. Mi az írás szabadsá
gának lelkes '"ártolói vagyunk, de az a véle
ményünk, hogy t z írás tekintélyéi nem sza
bad ilyen vissza lésekkel elhomályosítani. 

A Sálánl versek sértegetésekhez folya
modva a szabadság nemes tekintélyét is 
megsértene. Ennek a könyvnek a megjelen
tetése és forgalmazása megszegte a Nem-
zelközi gazdasági, társadalmi és kulturális 
egyezményt, amely tiltja a kulturális javakna 
a társadalmi jogokai sértő deviáns elemzé
sét, és magától értetődő, hogy minden 
egyes embernek vallásos hitéhez természe
tes joga van. Ennek folytán ismételten fi
gyelmeztetünk arra, hogy a szóban forgó 
könyv kiállítása a kulturális összejövetele
ken jóvátehetetlen kulturális és politikai kö
vetkezmények kiváltását eredményezi. 

Az Iráni Iszlám Köztársaság 
Művelődés- és Iszlám-vezetésügyi 
Minisztériumának nemzetközt ügyekkel 
megbízott miniszterhelyettese 

Fordította Sztoboda János 
1999 október 25. 
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biLszkodcsabb hangulatban Híí ex <i mosoly 
n e m lenne kínos, tnen nagyon közeli isme
rős Ugyanis az egyik, sokadik mondat így 
veszi k'ezdeiet: 
„MI AZ 1RAS SZABADSAGÁNAK TÜZES 
PÁRTOLÓI VAGYUNK. " Azián jon az a bi
zonyos, jol ismert, familiáris . .DE-. 

Szomorúan gyakori fordulat ez- Elvben 
mindenki a szabad alkotás tüzes (szenvedé
lyes, meggyőződéses, megértő es szinte 
egyedülálló stb.) hive. csakhogy s akkor kö
vetkezik a fölsorolás, hogy tulajdonkeppen 
mely koordináták közölt- Ilyenkor, ezekben 
a pillanatokban válok én - szinte egy csa
pásra - az ürkutaiás tüzes szurkolójává, lát
ván, egész ..fejlődő" világunk mégiscsak mi
lyen kicsi Hátha vari meg valahol szabad ter. 
s ilyenkor nem szobor (totem slb.) felállít.-; 
Scinak kenyszerkepzete gyölör 

Patologikus alkat vagyok, mégsem gyani-

"ck mindenben ..unpenalisla cselszövés-t 
Sol, ilyesmik olvasaian kényleien vagyok fel-
rohogm a „dolgok állásán". (Ez uiobbi idézel 
nem az iráni ropiialból, nem is Kushdie-iöl. 
h.inem egy másik, egy szinlen a maga mód
ján „saiáni" tollforgató ..diabolikus" szólbr-
gntmanyabólszármazik)Ismétlem: patologi
kus nlkal vagyok, s az imperialista cselszövé
sekről nekem a .socialista szellemvasút" 
megnevettető, ..megkönnyebbítő" halál 
kanyara jut eszembe. Megkapaszkodván 
megrémülök, mitől ez a könnyed áthallás? 

Többek közt nyilván az iras szabadságá
tól, de... 

Az írás és az ezzel azonos gondolkodás 
szabadságától, de... 

Stb 
E kis elmefuttatás nyomdába való kerülé

sének pillanalában a Gonosz Salman Rush-
die még él. Hirvány ember módjára leld va

cak kis eletei Viijon csakugyan nyoma vesz
het cj. egyetemes szarszagban7 Vagy mégis 
kivégzik. Esetleg életfogytiglanira változtat
ják a sialnnmnol? S akkor Salman Rushdie -
az Allahhal való találkozásának Nagy pillana
táig - természetes kiábrándulással lólloget-
heli a homokot egy messzj sivatagi oázisban, 
a maga kis archipelagusának koronázatlan 
királyaként, szórhatja a szemcsés állagot a 
Törtenelem Nagy Homokórájába' Nézd, 
kedves Salman. én inkább azt tanácsolom, 
hogy haljál hősi halált! Ha egyszer változik a 
helyzet, posztumusz még hos is lehelsz. Nem 
szebb? Értened kell ezt, hiszen intelligens 
vagy. 

Nekem pedig akkora a fejem, hogy 
még a vakok sem lőhetnek melle. 
Mindeneseire ideirom a nevem 

F e d e m B a U a Aflt... 

p. nagy islván 

„BAJ VAN KÖLTŐVEL 
KÖLTÉSZETTEL . . . " 

Széljegyzetek egy Jó-lábjegyzelhez" 
avagy 
Levélféle Hász-Fehér Katalinnak 

Meglehelösen vegyes érzelmekkel olvastam az Új S y m 
posion ez év (19B9) szeptemberi számában megjelent írá
sodat ( Jegyze tek I rodalmi gondja inkró l ) . Miközben a 
szövegedet olvastam, kövér kérdőjeleket és felkiállójele
kel rajzolgattam a lap szélére. Most. hogy összegezni pró 
bálom egyetértésem és egyel nem értésem e gra likai je 
leit, látnom kell, hogy az utóbbiakból bizony több van . Nos, 
e csupasz kérdőjelek (kérdő) mondatait szerelném megfo
galmazni az alábbiakban. 

Az Ú j Symposion szóban lorgó számának a , .szépiro
dalmi rovatával kapcsolatban felmerült kételyeiméi szere l 
ném megfogalmazni" - írod. Fölfigyelsz a műfaji gazdag
ságra, de azon nyomban hangot adsz a legfőbb kételyed
nek is: „kinek mindez" . Hogy neked nem kellenek ezek a 
szövegek, azt nem nehéz kitalálni, hisz írásodban egyér 
telműen elhatárolod magad az efféle irományoktól, ame
lyek, úgymond, nem tudnak kapcsolatot teremleni , ,egy 
szélesebb körű közönséggel" . Szerinted a köllő és a 
,, szélesebb körű közönség" között tátongó szakadékot a 
„ s z é p " irodalomnak kellene áthidalnia. Ezért a költő „ t e 
remisen » s z é p « irodalmat, s ne igyekezzen túlszárnyalni, 
túllicitálni a körülöttünk lévő zűrzavart. Mutasson lel har
móniát, ha sírva is, szép utópiát, ha hazudik is . " 

(Tény és való: költőink nem akarnak kapcsolatot terem
teni a „szélesebb körű közönséggel" . Túl nagy árat kelle
ne fizelniök ezért a „kapcsolatén" . Egyébként épp e s z é 
lesebb körű közönségre célozva írta Utasi C s a b a nem is 
olyan régen a következőket: „ A bonyolultabb, d isszonán-
sabb elemekel egybeötvöző versektől elfordulva, olvasó
ink zöme még mindig a nagy érzelmek és gondolatok vers 
be szedéséi , az »énhe ló « és "lefordítható" szépségei lart-
ja költészetnek, s mindenben, ami elüt lényegében XIX . 
századi-íz lésétől, ámítást, beugraiást, divatos semmitmon
dást vél felfedezni." ú g y tűnik, mintha e „szélesebb körű 
közönség" véleményét v isszhangoznád T e is a fentebb 
idézett gondolatoddal . . . ) 

Azt követeled tehát a költőtől, hogy „mutasson fel har
móniát" (olt, ahol nincs harmónia), ha sírva is, , ,szép utó
p iá i " (ott, ahol minden lávlattalan), ha hazudik i s . . . Azaz : 
ne lássa/láttassa meg azt, amii mindenki Iái, írjon „ s z é 

p e n " . Retusálja, szépi lse meg az életei. Hagyja a (hiány
zó) testrészeit, csak bújjon bele a dobozba, még ha min
den porcikájával is tiltakozik ez e l len . . . „Foglalkozhat a z 
zal , ami valójában a lényege, s így, a halni akarásról le
mondva a legtöbbet fog lenni önmaga és közönsége érde
kében" - írod. Nem értem. A költő „ lényege"? Mondjon le 
a „halni akarásról"? Szépítse meg, s ezzel legye elvisel
hetővé a sivár valóságot? És ugyanakkor azt is lássa/lát-
lasa, hogy fogynak az iskoláink, pusziul a magyarság? És 
emellett még a „szélesebb körű közönségre" is hasson, 
ugye, teremisen vele kapcsolatot. . . - Túl nagyok ill az e l 
lentmondások, már-már kibékíiheletlenek, a szépen kika
lapál! mondatok bizony nem kímélik egymást: keményen 
összeakaszkodnak, birokra kelnek. Nehéz lesz egymással 
kibékíteni óket . . . 

. . . O lyan irodalommodelt kínálsz fel, amely, miként 
írod, megszabadulva „felvilágosító", „megdöbbentő" s z e 
repétől" és egyéb ballasztjaitól, megnyitja a „fanlázia, a 
mese, a mítosz, a legenda, a történet" birodalmai. U g y a n 
akkor azonban szem elől téveszted azt, hogy mind a me
se, mind a milosz stb. csak egy sajátos, öntörvényű belső 
világ kivetülése, s ekként magán viseli az egyéniség v é d 
jegyét. E z így van még akkor is, ha dokumentumokai hasz 
nál fel az író (gondolj csak Danilo Kisre). Mert ha elvilatod 
a köllólól azt a jogát, hogy az apró-cseprő ügyekkel is log-
lalkozzon, mini amilyen, példának okáén, az a bizonyos 
„szőrös füldarab", ha kijelölöd a megverselhelő témákat 
(legyenek azok akár mégoly magasztosak vagy aktuálisak 
is), másoktól viszont eltiltod, ezzel egyszersmind a költé
szet - a hiteles köllészel! - létjogosultságát is kétség
be vonod. Mert - hogy én is Aranyra hivatkozzam - pa 
rancsszóra egy walesi bárd sem mondja az l , hogy: „éljen 
Eduárd". (Hogy nem létezik megverselésre méltatlan tárgy, 
mi sem bizonyítja inkább Vaskó Popa , ,kavicsai"-nál.) 

(Még aztán, neked is tudnod kellene: a költő nem a „ s a 
ját gyomrával" , (érdével és egyéb testrészeivel loglalko-
zik. A költő versel ír. Szavakat keres, szerencsés esetben: 
szavakat talál a verseihez. A személyazonossági igazol
vánnyal rendelkező, hús -vér költő sohasem szereplője a 
versnek,-még akkor sem, ha kimondja: „ a versem hőse én 
vagyok". ) 

A sorok közölt olvasva, az egymásnak ellentmondó 
mondatokat békítgetve, persze, azért mégiscsak sejteni 
vélem én , hogy milyen költészetet szeretnél T e : közérthe
tői , mindenki számára érthetőt, mini amilyen Arany János , 
a költészeti realizmus híve is művelt: ponyvára adhalól, 
amely „egyszerűen nemes, erőteljes, a nép nyelvéi meg
közelítő s ennek virágaival é k e s " (Arany). Hagyjuk az ún. 
modern, érthetetlen költészetei a fenébe, és fogalmazzunk 
úgy. nogy a székelykevei Julcsa néni is értsen belőle, 
„szóva l döntessék el a közfal a népi és ma úgynevezeti 
(ennköltészet közt" (ugyanő), foglalkozzunk verseinkben a 
legégetőbb kérdésekkel, hisz pusztul az itteni magyarság, 
sorvad a kultúránk, a nye lvünk. . . De T e óvakodsz áltól, 



hogy ezl ilyen nyillan kimondd. Ehelyett a posztmodernre 
hivatkozol. (így még azzal sem vádolhatnak, hogy megre
kedtél a XIX. században, hiszen, mint tudjuk, a posztmo
dern még a modernnél is modernebb. . . A posztmodern, 
nemde, eklektikus: mindent bekebelezhet, mindont elnyel
het. Mindent szabad. írjunk versel Arany modorában!) 

Csak hát. . . Valamikor. Baudelaire idejében (és hát Amny 
idejében) történt valami... a mai költök arra emlékeznek 
folyton: szinle a génjeikbe van beleírva az. ami akkor tör
téni, kitörölhetetlenül: csak sóvárognak a régi szép idők 
után. Még halványan emlékeznek azokra az időkre, ami
kor a Költő szavára ezrek figyeltek, a Költő forradalmat 
csinált (és nem csupán a költészetben), és a Nép, az isten
adta Nép elhitte: a versek egyetlen és igazi hőse maga a 
költő. Ebben, ha önmagái is áltatva, hitt a költő is. Mára 
már ez a hite erősen megcsappant. Nem kevésbé az olva
sóké. Megtörténi a szakadás. 

Bizony, ,,Baj van költővel, költészetiéi egyaránt" (Szivén). 

Pos tsc r ip tum 

Komolyra íordílva a szót: Gondjaink lényleg vannak, ha
bár én nem is nevezném őket elsősorban „irodalmi" gon
doknak. Komoly, társadalmi, etnikai, gazdasági vonatko
zású gondok ezek. De valóban nem hiszem, hogy ma, az 
ezredtordulóhoz közeledve, amikor az emberek mind ke
vesebb versel olvasnak (nem csupán minálunk, hanem 
másull is, de ez sokkal bonyolultabb kérdés, semhogy 
egykönnyen meg lehelne válaszolni), a verseskötetek a 
könyvszekrények alján porosodnak, az erejét veszteti köl
tői szóval kellene orvosolnunk őket. (Félreértés ne essék: 
ezzel nem a költőket szeretném eltiltani e témától. írjon 
csak erről is a költő, ha kedve tartja. De nem hiszem, hogy 
verseivel lényegesen befolyásolhatja a íennálló rendet. 
Érző, gondolkodó emberként emelje (el a szaval . Ha szük
séges: politizáljon. Akár a müveiben is. Cselekedjen. írjon 
vitacikkel, beadványt. De verset csak belső késztetésre ír
hat - költői személyiségének szuverenitásai tel nem ad
va. Rossz vagy jó közérzetéről, a belső és külső löldlöké-
sekröl majd a versek - e „szeizmográftúk" - adnak hírt 
azoknak, akik képesek megfejteni a jelzések értelmét. 

Sokszor e jelzések alig hallhatók: akár a lehalkíiotl szív
dobbanások. Azok, akiknek a füle a torokhangon harsogó 
politikai köllészel felhangjaihoz szokott, és az empália-
hiányban szenvedők a ..földrengés!" is csak akkor érzékelik, 
amikor már körös-körül repedezni kezdenek a lalak.) A 
nemzetiségpolitikai nem versekkel kreálják. Politikusaink, 
tanügyi dolgozóink, a szociológusok, társadalomtudósok, 
a művelődésszervezők stb. sokkal, de sokkal többet tehet
nének az ügy érdekében. Az Új Symposion is fölvállalja a 
cséppel sem egyszerű (eladat rá háruló részéi: épp ab
ban a számban, amelyben a T e j i : l y ze led is megjeleni, lá
tott napvilágol egy fölhívás szövetje, amellyel a szerkesz
tőség a nemzeiiségi/kisebbségi gondok, bajok nyílt meg
beszéléséi , megvitatásai kezdeményezi - a hangos gon-
dokodás és a beleszólás jogát is visszapörölve ezzel . 

Erősen kételkedem abban, hogy a költök versben lóg
nak válaszolni. 

MEGBÉKÉLT-E A SORSÁVAL? 

Egyperces teszt kezdő és gyakorló költők magán
használatára 

Mikor verset ír, mi lyen követe lményeknek igyeksz ik 
e leget tenni? 
1. Arra törekszem, hogy (elmulassam, ha sírva is. a szép 
utópiát. 
2. Verseimben visszalükrözletem a (rút. undoriló stb.) va
lóságot mini olyanl. 
3. Politikailag elkötelezel! költészetei müvelek. 

Ha az 1. s o r s z á m ú állítást igaznak találja, írjon 0 p o n 
tot, a 2. és a 3. s o r s z á m ú pedig 0 pontot ér . A „ n e m t u 
d o m " válaszért is 0 pont jár. 

(nagyi) 



EVVIVA ESPAGNA! 

A közelmúlt hangulatára - az egyéb gon
dok melleit - sajnos egy szomorú hír nyorn-
la rá gyászszínü pecsétjei Párizsban -
hosszú, súlyos beiegség után - elhunyt Da
nilo Kis, a kortárs jugoszláv irodalom kie
melkedő alakja, külföldön jelenleg legrepre-
zelánsabb alkotója. Danilo K'S földi marad
ványait - végakarata szerint - Belgrádban 
helyezték örök nyugalomra. 

Danilo Kis műveit sok nyelvre lelorditot-
ták. s a lefordított müvek meglehetősen, 
számunkra szokatlanul nagy visszhangot 
keltetlek. A titok nyílja valójában egyszerű' 
Kis ironikusan megfogalmazott mondatai 
egyetemes jelenicsúek, s ebben az érte
lemben iródhaüak volna akármelyik nyel
ven ami itt inkább ritka tiszteletteljes bók. 
mintsem Danilo Kis szerb Íróságának eivi-
tatása 

A többször dijazolt alkotó halála - az idö 
kontextusában - számunkra lehangolóan 
csendüli össze az irodalmi Nobel-díj kiosz-
lásáva'. Ezzel váltsunk1 

Mint megannyiszor, most is élénk találga-
tósdi előzte meg az irodalmi Nobel-díj 
kiosztásai, azaz: az eredmény kihirdetését. 
Egyesek Nadine Gordimerre. mások pedig 
Seamus Hmeyre logadlak. meri ilyenkor 
szmle lóversenyszerú hangulat a'akui ki. 
Tudnivaló, hogy egyesek csakugyan (ogad-
nak erre is. meri miért ne lennék! Fogadnak 
arra. nogy ki lesz a díjazott, mert rlt is meg
van a keiiö izgalom. A maga részérói a 
Svéd Királyi Akadémia csakugyan meglesz 
mmden töic telhetőt, hogy a nyertes kiléte 

• az uto;só pillanatig talányos legyen. S egyre 
gyakrabban történik meg. hogy a kérdés a 
kikiáltás után sem oldódik meg. mert hiába 
halljuk a nevet, legleljebb halványan sejtjük, 
kiről van szó Pontosan nem tudjuk. Ezén 
ebben a játékban - szinte kivétet nélkül -
nem szabad a logikus favoritokra számítani, 
mert nagyon nagy az esély, hogy lemorzso
lódnak. Mn legyünk, ilyen kegyetlen az iro
dalmi élet? 

Úgy halloiiuk. hogy az idén Konrád György 
is benn>s volt a pakliban. De nem öt húzták 
ki. így a magyar nyelvű irodalom még min-
oig várhal a Nobelre. Nobelielen nobilitás-
sat virágozhat tovább, egyszer netalán mé
giscsak rákacsint a szerencse. 

Bezzeg a spanyolok sokkal buzgóbban 
gyártják a Nobel-viaszl. Leszámítva a fölka
pott dél-amerikai irodalmat, amelyei Nobel-
bel'leg valójában még nem is kaptak löl iga
zából, s amelynek egy része szintén spa
nyol nyelven íródik, ha jól számítjuk: az ötö
dik spanyolországi spanyol örvendhet en
nek a rangos, már-már külön ..mitológiája" 
elismerésnek. José Echegaray y Eizaquuir-
re. Jacinto Benavente. Juan Ramón. Jimé
nez és Vicente Aleixandre után Camilo José 
Cela lejére kerül a .dJnamii" babérkoszo
rú. Egy valamikori lalangista öreg. boles 
koponyájára, aki megtagadta ifjúkori világ
nézetét, s most keserű ellenzéki magatar
tási tanúsítanak neki. Úgy látszik, hogy a 
Camilo José Cela név mégsem teljesen is
meretlen a világirodalomban, mert a magyar 
kisenciklopédiában is benne van, s mert 
szakavatott irodalmároktól otyan minősítések 
érkeztek, hogy Cela vitathatatlanul az egyik 
legkiválóbb élő prózíró, „erőteljes és gaz
dag művek szerzője". Emellelt az egyik leg
színvonalasabb spanyol folyóirat szerkesz

tője és kiadója. Cela Pascual Duarte csa
ládja című regényének hóse - ahogyan írva 
vagyon - egy jobb sorsra érdemes paraszt-
legény, akii nyomorúságos körülményei 
többszörös gyilkossá tesznek. A történet 
annak idején nagymértékben fölkavarta a 
spanyol kedélyekel. Ulána a szerző egy 
ideig politikailag semleges pikareszkeket és 
útleírásokat közölt. 1951-ben Méhkas című 
regényével újból bizonyította ellenzékisé
gét, noha - így mondja az enciklopédia - a 
rendszerrel való szembenállása nem elvi 
alapokon nyugszik, hanem egy mindenből 
kiábrándult ember elkeseredett nihilizmusát 
tükrözi. Hogy ez végtére is elmarasztaló-e, 
bölcselkedje ki magának az olvasó. A Méh
kas 1960-ban jeleni meg magyar nyelven. 
A most már Nobel-díjazott író lovábbí lontos 
regényei a Mrs. Caldwell beszél a fiával 
és a Szélmalom. Épp a Szélmmalom 
kapcsán említhető az a kis érdekesség, hogy 
Jósé Camilo sosem részesült a Cervanles-
ról elnevezett, legfőbb spanyol irodalmi díj
ban. Tehál hivatalosan mégsem kedvelik 
annyira hazájában? - ez még egy lehel a 
joggal (elvetődő kérdések közül. 

Mindenesetre ellentmondásosak a vele 
kapcsolatos inlormációk. Egyesek szerint 
íróilag jól prolitált a változó idők mindegyi
kében, mások szerint nem - mert valóságos 
vagabund' az egyetemet sosem fejezte be, 
újságol írt. egy ideig lírával íoglalkozoti. szí
nész volt és torreádor, majd dzsúdóbajnok 
és leslö. Akárhogy van. csakugyan színes 
életanyag. Kiaknázhaló. 

Egyik iljabbkon kijeleniése szerint - mert 
úgy látszik, minden író lejében megfordul a 
. nobiigát" gondolat - eredeti lorreádoróiio-
zékben jelenik majd meg a nagy ünnepé
lyen, ha valamikor megkapja a Nobel-díjat. 

Ki ludja... 

Pontosan hol van Hl a bika elásva? 

B. A. 

A POLGÁROKAT 
ANYANYELVÜKTŐL 
MEGFOSZTÓ 
TILALMAKRÓL 

Tulatzko felsorol néhány számot is 
Bukovina lakosságáról (úgy tűnik, hitele
sek). Azt mondja, hogy az észak szlnuk-
rán, a dél pedig szín román. A románok 
száma nagyobb. A tartomány fővárosá
nak a jelenlegi háború előtt 150000 la
kosa volt; 70000 zsidó, 17000 lengyel, 
13000 ukrán. 100OO-en felül német, 
10000 román, majd egy kevés örmény 
slb. 

Ezeknek a számoknak tükrében visz-
szaveródik a rendelet korlátoltsága, 
amely - adott pillanatban - megtiltotta, 
hogy nyilvános helyen és az üzletekben 
másképpen beszéljenek, mint románul. 
A rendeletiéi elérték azt, hogy minden 
üzletnek (különböző nemzetiségű tulaj
donosai voltak) liltakozásképpen lehúz

ták a redőnyét, és az egykori Fischer lá-
bornok nyomaiban lépkedő kormányzói 
más vidékre helyezték. Az állami tisztvi
selők túlnyomó része nem bukovinai, 
bér ennek a tartománynak nagyszámú 
jó képzettségű entellektűelje van, akik 
azonban csak alsóbbrendű hivatalhoz 
jutnak. Innen származnak a zavarok, 
amelyek a bukovinaiak életét a szüksé
gesnél jobban elkeserítik, és csöppet 
sem válnak hasznára a jó közigazgatás
nak. Jellemző anekdotát mesélnek ne
kem: A csernovici pénzügyi adminisztrá
tort valahonnan az ország másik részé
ről nevezik ki ide, és csak három gimná
ziuma van. Bemutatják neki az alája 
rendeli tisztviselői kart: dr. X.. dr. Y. slb. 
Az adminisztrátor lelbosszankodik ennyi 
doktor hallatára, és egyszerre csak a ke
vésbé képzett és iskolázott főnök szo
kott ellenszenvével szakítja félbe a be
mutalási: .De mi ez, uraim, a pénzügy-
igazgatósághoz jöttem, vagy kórház
ba?. . . ' 

A polgárokat anyanyelvüktől megfosz
tó tilalmak, a tartományok elárasztása 
más vidékről való tiszviselőkkel, uralko
dást és tetsóbbségel biztosíthat rövid 
időre - de sohasem fog a nemzetiségek 
között a testvéri közeledéshez vezetni. 
Pedig csak ez lehet egy állam megszi
lárdulásának az alapja. 

Én is mesélek egy kis történetet Tul-
atzkónak: A múlt háború végén a német 
lakosságú Dél-Tirolt Olaszországhoz 
csatolták. Az elvakult nacionalizmus re
ceptjéhez híven, a kormány prefektus
nak kinevezett erre a vidékre egy szicíli
ai főorvost, aki egy jottányit sem tudott 
németül. Az esetet egy újságban olvas
tam (.Tiroler Zeitung', amely később 
Berlinbe menekült, majd onnan egy kül
ső rendelkezés indokolásával - Danzig-
ba száműzték). A kővetkező párbeszé
det közölte: 

- .Prefektus úr - szónokolt a helyi kül
döttség vezetője -, megengedjük, hogy 
a kormánynak oka van arra. hogy erre 
az állásra ne egy közülünk való németet, 
hanem egy olaszt nevezzen ki, de azt-
hisszük, megkérhetjük ezt az olaszt, 
hogy legalább a mi nyelvünkön beszél
jen. Minthogy a nyelv elsajátításához 
szükséges idő sem áll rendelkezésre, 
még betegeink sem tudnak szót érteni 
orvosukkal.' 

- JVem tesz semmit' (felelte gőgösen 
a Don Prefetto), .a tehenek sem tudnak 
beszélni az állatorvossal, és mégis jól 
kezelik őket' 

A tiroli németek panaszkodtak az 
ilyenfajta uralom ellen, dg nem tudom, 
hogyha holnap lehetőségük nyílna arra, 
hogy az olasz lakosságot bekebelezzék, 
nem bánnának-e velük ugyanígy. 

íme a circulus vitiosus, amelyben for
golódunk és megkeserítjük az összes 
Bukovinák népeinek életét, amelyek ép
pen olyan kertek változatos emberültet-
vényekkel, ahol a hibás nevelés ós ke
gyellen uralkodni vágyás a gyengék fe
lett a fajgyűlölet burjánját vetette el. Ez 
tönkreteszi a felebarátaink iránt érzett 
szeretet virágtöveit ós a mennyország 
kertjót pokollá változtatja. 

Petru Groza 
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REZIME SUMMARY 

Nas novembarsko-decembarski dvobroj obuhvata materijal dva 
broja nesmanjenog obima, a u jednu svesku ujedinjuje ih zadoc-
njenje koje želimo eliminisali. Tako je dakle nastalo ovo neobično 
obimno izdanje časopisa, čija sadržina obuhvata oko sedamde
set autora i naslova, lako pokazuje snagu ptodnosli mađarske 
književnosti u Jugoslaviji, izdanje ipak nije almanah, jer su saču
vane karakteristike Časopisa, aklualitel i rubrike. 

Prvi blok ovog broja sadrži božične napise. Izbor je bez ideološ
ke isključivosti, i uzima u obzir kontinuitet tradicije. Feljtonom, be-
leskom, malom prozom su zastupljeni: Karol) Ač (Ács Károly), 
István Nemet (Németh István). István Apró (Apró István). Atila 
Balaž (Balázs Attila). Ferenc Kontra (Kontra Ferenc), Peter Šin-
kovle (Sinkoviis Péter). Karol) Vicei (Vicei Károly), Jenőé Bala 
(Bala János) i Jožet Bogdan (Bogdán József), pesmama: Janóé 
Slveri (Sziveri János). Blaže Koneekl, Miroslav Krleia, Bela 
Segedi Satoo (Szögedi Szabó Béla), Ferenc Cirok (Czírok Fe
renc). Laslo Geber (Géber László). Derd Barta (Bartha György), 
Peter Božik (Bozsik Péter), Robert Sabo Benke (Szabó Benke 
Róbert). Ifitvan Veres (Vörös István) i Oeže Monosla) (Monosz-
ló* -^zsó), a kao organski deo prazničnog izbora jesu i etnograf-

XStudije od Karolja Labadlja (Lábadi Károly), Karolja Junga 
(u.; 3 Károly) i Bele Čorbe (Csorba Béla). Takode objavljujemo 
odlomak iz romana u pripremi Petera Esterhazlja (Esterházy 
Péter) iz Mađarske, pod naslovom „Hrabalkönyve" (Knjiga Hra-
bala), kao i dramu Mede/a lükre" (Medejino ogledalo) od Lasla 
Vegela (Végei László). 

Ovaj broj obiluje i prevodima. Pod naslovom iz savremene 
srpske književnosti dajemo odlomak iz romana Franje Petrlno-
vica „Tkivo, opsene", kao i pesme Ote Horvata, MlloSa Kordlca, 
Zdravka Krstanovlća, Milovana Danojlovlća u prevodu Imrea 
Slča (Szűcs Imre). Janóé Bata (Bala János) je sa nemačkog pre
veo pripovelku Herte Miler (Hertha Müller) .Putovanje na jednoj 
nozi". Pod naslovom „Posthumna rehabilitacija" dajemo izbor iz 
poljske lirike XX veka. Prevod završavamo odlomkom iz romana 
Andreja SČIpjorskog (Andrej Szczypiorski) „Početak". 

U rubrici dužih studija nalaze se radovi Pjerdorda Sallnasa 
(Piergiorgio Salinas) porodično-socioloskim, Arpada Barata 
(Barálh Árpád) o stvaralačko-psihološkim i Mllorada ćurčlća 
o psihijatrijskim pitanjima. Književnokriiička rubrika sadrži Šest 
naslova. 

Sa teorijom prevođenja se ni približno ne bavimo loliko koliko bi 
zahtevala naša lako često spominjana „uloga mosta" kao pos
rednička veza između jezika i kulture. S toga nas raduje da može
mo objaviti jedan uporedni rad iz te problematike. Autor mu je Ka
rolj Slladl (Szilágyi Károly), a predmet: upoređivanje dva mađar
ska prevoda „ Sonetnog venca" Franca Presema. Ista rubrika 
..£>e/o i mera" donosi književno teorijski napis látvana P. Nada 
(P. Nagy István). On sislematizuje prozne leksio-organizujuće pos
tupke Petera Hajnodja (Hajnóczy Péter) (umro je pre osam godi
na, a pripadao „novoj generaciji pisaca" 70-tih godina). Svoj rad, 
koji na izveslan način nadopunjuje postojeću prazninu. Mlklos 
Petemak (Peiernák Miklós) je namenio analiziranju Novih vrsta 
slika. Ozbiljna dugovanja imamo u prikazivanju i vrednovanju pro
dukata stvaralačke radionice video-studija u Bačkoj Topoli. Otpla
tu počinjemo kritikom Atile Balaia (Balázs Atlila) koji obraduje vi-
deoreportaški film, videosociograliju autorskog para Karolja Du
daša (Dudás Károly) i Zoltana Šlfliaa (Siflis Zoltán): „Emberek a 
gádorból" („Ljudi iz zaklona"). ' 

Esej Atile Faragoa (Faragó Atlila) vodi čitatelja u božično pozo-
riste. Uz beleâku Tlbora Turlja (Turi Tibor) objavljujemo dve stu
dije sa oktobarskog. 26. po redu. internacionalnog susreta knji
ževnika. Naslov rađa Milice Grkovlć je „Tri kosovske bitke", a 
Šveđanina Adolfa Dala „Kazivanja zastavnika Stala". 

U rubrici „Slobodan udarac" i ovog puta su objavljeni kultumo-
polilički eseji, glose i rasprave. 

Umetnički prilog ovoga broja je kalendar. Dvanaest meseci je 
tumačeno stihovima od dvanaest pesnika i reprodukcijom pastel-
ne slike Jožefa Aea (Acs József). 

Urednlfitvo ÚJ Symposlon-a ovim putem želi svim svojim pri
jateljima, kolegama iz drugih redakcija i pre svega svojim cenje-
nim čitaocima (kao i Čitatelju ovog Rezimea), ugodne praznike. 
Pored sreće duha i sreću razuma i stvaralačke uspehe u novoj go
dini u Evropi zbližavanja i pomirenja (nadajmo se). 

The twin number lor November-December has nol been redu
ced, il consists of Ihe entire material for two numbers - being Lale 
is what has made Ihis arrangement necessary. This number is 
therelore unusually thick, including about seventy authors and 
issues. However, it is nol an almanac - its bulge is a proof for Ihe 
productivity of Hungarian literature in Yugoslavia - because il has 
kepi its characteristics as a monthly, that is timeliness and ihe 
sections. 

The first bloc contains literary works about Christmas, tree from 
ideological allignemenis, concentrating on the continuity o( tradi
tion. There is a variety ot prose genres by Károly Acs, István Né
meth, István Apró, Attila Balázs, Ferenc Kontra, Péter Slnko-
vits. Károly Vicei, János Beta and József Bogdán, and poems 
by János Sziveri, Blaze Koneskl, Mlroslav Krleia, Béla Szöge
di Szabó, Ferenc CzJrok, László Géber, György Bartha. Péter 
Bozsik, Róbert Szabó Benke, István Vörös and Dezső Mo-
noszlóy. Ethnographical essays by Karoly Lébady, Karoly Jung 
and Béla Csorba are also an organic party of the festive selec
tion. A passage from The Book of Hrabal, a novel in preparation 
by Péter Esterházy from Hungary, and a play by László Végei, 
Medea's Mirror are also published here. 

There is also an abundance of literary translations. As for con
temporary Serbian literature, there is a passage from Tissue And 
Mirage, a novel by Franki Petrinovló, and poems by contempo
rary poets Oto Horvát, Miloé Kordió, Zdravko Krslanovic and 
Mllovan DanoJIIc, translated by Imre Szűcs. Herta Müller's 
short story, Travelling On One Foot has been translated from Ger
man by JánoG Bala. We also publish a selection or 20 l h century 
Polish lyrics, under the tille Posthumous Rehabilitation. A passa
ge from The Beginning, a novel by Andre] Shlchlplorsky closes 
the literary translations. 

In the section of longer essays Piergiorgio Salinas treats the 
sociology of the family, Árpád Baróth Ihe psychology of creation 
and Milorad Cureló writes about psychiatry. In the reviews sec
tion there are six issues. 

We do nol deal with Ihe theory ol translation nearly as much as 
our role of a "bridge" between languages and cultures - on which 
we like 10 insist - should make it necessary. Another reason lo be 
happy lo publish a high standard comparative paper by Károly 
Szilagyi, comparing two Hungarian translations of Preseren's 
wreath of sonnets. The work or István P. Nagy, from Ihe field of 
Ihe history of literature, is lo be found in the same section; it syste
matizes Péter Hajnóczy's procedures for the organization of a 
lext. (Hajnóczy had belonged lo Ihe 70s "new generation of wri
ters" and had an essential role in its expansion. He died eight ye
ars ago.) Miklós Petemak fills a gap with his New Sons of Ima
ges, an analytical work. We have serious remainders in the intro
duction and evaluation of the crop of Ihe video workshop in Topo
lya. Now we are trying to pay il off by Attila Balázs' review on 
People From the Pit. a videosociography by Károly Dudás and 
Zoltán Siflis. Attila Faragó's essay lakes Ihe reader to the 
Christmas theatre. Tibor Turl has made notes about two (realises 
from ihe 26 t h International Writers' meeting in October, about 
Three Kosovopolje Battles by Mlllca Grkovlc and Ensign Stal's 
Tales by the Swede Adolf Dal - we publish here all three. 

In ihe closing section. Free Kick, (here are political and culture-
political essays, glosses and polemycal articles. 

With our monthly we enclose a poetrical calender - a pastel by 
József Acs and twelve poems introducing Ihe twelve months, all 
by different authors. 

The redaction of Új Symposion hereby wishes Merry Chrisimas 
to all its friends, colleagues in other redactions and last, but nol 
least lo iis highly respected readers (also to readers of Ihe sum
mary) - beside the happiness of Ihe spirit the happiness of the 
mind, lots of creative accomplish ments in the new year and hope
fully, in a Europe ol peace and rapprochement. 
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Sziveri János: Foggal, körömmel (vers) borító 2 

Blazse Koneszkí: Fohász (vers. Ács Károly fordítása) .. 1 

Esterházy Péter: Hrabal könyve (regényrészlet) 2 
Mlroslav Kríeza: Karácsonyé] (vers. Ács Károly fordítása). . 5 
Acs Karoly: Karácsonyi líra (jegyzet) 6 
Szögedl Szabó Béla: Karácsonyi vers 7 
Czlrok Ferenc versei 7 
Németh István: Szenvedeje estje (jegyzet) 8 
Apró István: Miért nincs? (jegyzet) 8 
Géber László: Mint ünnepnapon (versek) 9 
Balázs Attila: Kis jegyzet a karácsonyfa alá 10 
Bartha György versei 10 
Bozslk Péter: Észak-bácskai haikuk 11 
Slnkovrts Péter: Mulamur (novella) 11 
Kontra Ferenc: Háromkirályok (nove//a) 12 
Szabó Benke Róbert: Lámpaollás (vers) 14 
Vicei Károly levele 14 
Vörös István: Farkas kullog a közelben (versciklus) . . . . 15 
Bata János: Karácsony-úlmulató (jegyzet) 17 
Bogdán József: A magányról karácsonykor (jegyzet) . . . 18 
Lábadi Károly: Drávaszögi karácsony (tanulmány) 18 
Jung Károly: Karácsonyra, tüskekarácsonyfa, léckarácsony

fa (tanulmány) 20 
Csorba Béla: ,.Tököd nyőjjön nagyra, mint Szenl András 

szobra (tanulmány) 22 
Obszcén névnapi köszöntök Temerinből 23 
Monoszlóy Dezső: Boszorkánydalok (versciklus) 25 
Dormán László: Ünnep (Kudelich Lajos fotóihoz) 25 

Mai szerb irodalom: 
Franja Petrinovic: Szövedék és káprázatok (regényrészletek, 

Rafsll Emese fordítása) 26 
Oto Horvát, Mlloé Kordió, Zdravko Krstanovlc és Milovan 

Danojllc versei (Szűcs Imre és Beszédes István 
fordításai) 27 

Mai német irodalom: 
Herta Műller: Utazás fél lábon (elbeszélés, Bata János 

fordítása) 28 

Lengyel Irodalom: 
„Posztumusz rehabilitáció": Hafat Wojaczek, Tadeusz 

Rozewlcz, Stanlslaw Wysplaiískl, Adam Zagajewski, 
Zbignlew Herbert, SlaniBlav Baraiiczak és Leszek 
Szaruga versel (Csordás Gábor és Gömörl György 
fordításai) 31 

Andrzej Szczyplorskl: A kezdet (regényrészlet, Pálfalvl Lajos 
fordítása) 34 

Végei László: Médeia tükre (dráma) 43 

Tanulmány: 
Plerglorglo Sollnas: Az elnémult szolidaritás (részlet. Bata 

János fordítása) 51 
Barálh Árpád: Az alkotó személyiség pszichológiája (Liska 

Sándor fordítása) 52 
Mllorad Curelc: Intézetek a válságban lévók megsegítésére 

(Szloboda János fordítása) . 58 

Könyvkritika: 
Lova6 Ildikó: Mise a szerelemért 

(Guelmlno Sándor: Szerelmes mise) 65 
Csapó Julianna: Hidegbéke örökhétlőn 

(Petrl György: Valahol megvan) 66 
Rajsli Emese: A semmi és a minden furcsa rokonsága 

(Edvard Kocbek: Félelem és bátorság) 67 
Ladányi István: Filozólia, etika, esztétika 

(Poszler György: Eszmék - eszmények -
nosztalgiák) 68 

Hász-Fehér Katalin: A gadameri hermeneutika alapfogalmai 
(Han6-Georg Gadamer: Igazság és módszer) 70 

Hans-Georg Gadamer: ,,Lél és idó" (Jósvai Lídia 
fordítása) 74 

Mü és mérték: 
Szilágyi Károly: Preseren szonettkoszorújának magyar 

fordításairól 75 
P- Nagy István: Szövegszervező eljárások és magatartás-

modellel Hajnóczy Péter műveiben 79 
Peternák Miklós: Új képlajták 83 
Balázs Attila: Dudás Károly és Siflis Zoltán filmjéről 86 
Faragó Attila: Karácsony a művészei lényében 87 
Mlllca Grkovló: Három rigómezei csata (Szloboda János 

fordítása) 88 
Adolf Dal: Slal zászlós meséi (Szloboda János 

fordítása) 89 
Turl Tibor: Vereségeinkről 91 

Szabadrúgás (Lólábjegyzetek): 
Végei László: RUBASOV REHABILITÁCIÓJA • JOSE ORTEGA 
Y GASSET • ALLAHNAK. AZ IRGALMASNAK ÉS KÖNYÖRÜ
LETESNEK A NEVÉBEN • P. NAGY ISTVÁN: ,.BAJ VAN KÖL
TŐVEL, KÖLTÉSZETTEL . . . " • MEGBÉKÉLT-E SORSÁVAL? 
• B. A.: EVVIVA ESPAGNA! • PETRU GRQZA . . . . 9 2 

Jaroslav Supek: Lidércálom (képregény) 97 
Rezime - Summary 99 

Az Illusztrációk szerzői: 
Szombathy Bálint: címoldal, hátlap 
Kovács Tickmayer István: 2. borító, 1. oldal 
Pelar Mojak: 3. oldal (Gergely Józsel folóreprodukciója) 
Kudelich Lajos: 5-24. oldal 
Verebes György: 26., 32. oldal, a boriló 3. (Gergely J . lotö) 
Zsáki István: 27. oldal (Gergely J . lotó) 
Nemes Farkas Zsuzsa: 31. oldal (Gergely J . fotó) 
Gyurkovics Hunor: 33-34. oldal (Gergely J . foló) 

Kreszánkó Viktória: 43-6-1. oldal 
Kovács Károly: 65 -74. oldal 
Siflis Zoltán: 75-89 oldal 
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