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-----------------------Fekete J. József------------------------

„Élni nem kell, írni kell!”*
„Aki az életet a maga legteljesebb életsze
rűségében akarja ábrázolni, annak fakír 
módjára ki kell szakítania magát minden 
életből, ahogy az istenteremtő misztikusok 
az istentelenség mérhetetlen ürességéből 
szülik vallásuk ihlető démonát."

(Szentkuthy Miklós)

1.

„Vagy a mű, vagy én” -  így fogalmazta meg életének egymást lát
szólag kizáró két pólusát Szentkuthy a viszonylag korán írt, de csak 
posztumusz megjelenő, Narcisszusz tükre című munkájában. A torzó
ban maradt szöveg pontosítja a fogalmakat: a mű Szentkuthy számá
ra azonos a világgal (más szóval: mindennel), az én pedig szerveze
tének biológiai létezésén át Istenhez vezet. Még a Barokk Róbertben 
taglalt trilemma feloldatlanságát sejthetjük a polarizáció mögött, neve
zetesen, amikor a serdülő ifjú hol a művészet, hol a tudomány, hol 
pedig Isten irányában érez halálos elkötelezettséget, terveket sző, de 
a realizálásuk helyett ájulásig fokozott egzaltáció vesz erőt rajta -  von
zalom, éppen a másik dolog iránt. Mégsem ez az önkínzó, kéjes áhí
tatosság áll az idézett gondolat mögött, hanem annak a művészi prog
ramnak a korai megfogalmazása, amelynek értelmében Szentkuthy 
nem kívánt soha olyan művészi vagy tudományos „műalkotást” létre
hozni, amit a befejezettség, a lezártság és a közönség számára 
készültség jellemez. Ehelyett: „írok és építek jobbhíjján, így őrizve meg 
leselkedéseimet az emberi szervezetről" -  szögezi le a Nagy 
regénytöredékben1 (a Narcisszusz tükrének munkacíme). Magasra 
emelt mérce rejlik e „program” mögött, noha szégyenlős megfogalma
zásban, a Szentkuthyból kiirthatatlan önpocskondiázás szellemében 
minimalizálva. E mérce nem más, mint az irodalom funkciójának telje
sítése, ami Szentkuthy szerint nem egyéb, mint realizmus és a világ
ról felvetődő kérdések katalogizálása.

Jean-Paul Sartre megfogalmazása szerint a művészet csak máso
kért és mások által létezik, tehát a szellemi alkotás az író és az olva
só közös erőfeszítése által létrehozott konkrét, de ugyanakkor képze

* Elhangzott a Magyar írószövetség Élet legyek-e vagy mű? című, Szentkuthy Miklós szü 
letésének 90. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáján.

1 Holmi, 1993/9, 1282. o.
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letbeli tárgy2. S ugyancsak Sartre állapította meg, hogy ha az író csu
pán önmagának írna, a műve sosem válna befejezetté. Szentkuthy mű
veinek zöme -  nem csupán a fizikailag torzóban maradtak -, ezt a té
telt látszik igazolni: nemcsak hogy az Umberto Eco-i értelemben vett 
nyitott műalkotásokat hoz létre, hanem azok részben befejezetlenek, 
sőt befejezhetetlenek, ugyanis azokat szerzőjük nagyobb részben 
vagy teljességükben magának írta. Alkotói nagysága pedig éppen ab
ban rejlik, hogy a magának írt konkrét szellemi alkotás megtalálja a 
másokhoz vezető utat, feltárja előttük rétegeit, és szellemi tárgyként 
valósul meg. Szentkuthy számára az írás volt az elsődleges, nem pe
dig a műalkotás létrehozása. A regény sosem kényszerítette rá magát 
nála az alkotás folyamatára, sőt, lényegtelenné vált azzal szemben. 
Ezért történhetett meg, hogy a szerző a világ kérdéseinek katalogizá
lása közepette elkalandozott a valóságtól, amit értelmezői azonnal 
sietnek megokolni, hogy munkáiban fiktív tényeket és dokumentumokat 
is felsorakoztat, pedig jószerével arról van szó, hogy Szentkuthynál a 
teremtés igénye felülkerekedett a feltárás szándékán. Ez pedig a 
tautológián keresztül a befejezetlenségig vezet.

A tartalmi lezáratlanság mellett Szentkuthy befejezetlennek tekintet
te a műalkotás, illetve a „teremtmény” formai megjelenítését is. Ezer
szer hangsúlyozta, hogy számára elválaszthatatlan a szerző szépiroda- 
lomi munkássága a tudományos tevékenységétől és a legbelsőbb 
intimitásától, amit a teremtés és a kozmosz összefüggésrendszere sza
bályoz, és mindezek szellemi megnyilvánulása is ugyanígy elválasztha
tatlan egymástól, következésképpen az ideális kifejezési forma a 
„naplóanarchia’’. (Már ebből a megnevezésből is világosan kitetszik, 
hogy a Szentkuthy-művek egyik oldalról a maga számára íródtak, a 
másikról pedig a szerző és a mű önmeghatározását szolgálták.)

Szentkuthy végülis írhatott magának, anélkül, hogy belterjes alkotást 
hozott volna létre -  ez a művész ismérve és ezáltal joga is. Emellett is
mételhetett, mert annak is a művésze volt. Az újabb magyar filozófusok 
bírálatáról készített korabeli rádióelőadásában3 mintha megint csak ma
gáról szólna, amikor gróf Révay Józsefről a következőket jegyzi fel: 
„legnagyobb agóniáit is a kopott »faiskolák« álarcaiban képes sejtetni. 
Ameddig érezzük a dinamikát a poros álarcok mögött, addig mint elő
kelő stílust fogjuk elismerni.”4 Mindaddig -  fűzi tovább a gondolatot 
amíg hozzá nem kopik a szerző álarcaihoz. Ilyen esetben azonban már 
nem beszélhetünk álarcról, hanem csupán fáradt mimikriről. Borges 
szerint még a szó szerinti ismétlés sem azonos az eredeti közléssel, 
mert az ismétlődés az időeltolódás miatt új értelmet ad a műnek. A

2 vö. Sartre: Mi az irodalom? Bp., 1969. 58.
3 Ami szintén csak posztumusz megjelenést ért meg a Holmi 1992/10. számában.
4 Holmi 1992/10, 1512. o.
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Szentkuthy-olvasók szerencséje, hogy esetében az ismétlések visszaté
rést és variációt jelentenek, nem pedig tartalmi és szövegszerű újrázást.

2.

Nem új keletű megállapítás, hogy Szentkuthy műveiben folyton ön
maga és munkája magyarázatán dolgozik. Értelmezi eszmeiségét, stí
lusát, alkotói eljárásait, néhol egy-egy gondolatának indoklása fejezet- 
nyi terjedelműre duzzad. Munkáinak ebből a jellegéből fakad, hogy a 
folytonos olvasás közben életművében egyre inkább kitapinthatóvá lesz 
a folyamatosság, amely regényeit egyfajta spirálisan előrehaladó 
sorba fűzi; valamint a befejezetlenség, ami az egyes alkotásoknál is 
tapasztalható és az életmű egészében is megnyilvánul.

Az 1939-ben írt Ágoston olvasása közben és az 1988-as Euridiké 
nyomában egyaránt azokat a gondolatokat visszhangozza a szerző 
alapvető eszmei álláspontjairól, mint az 1947-ben fogalmazott naplóre
gény, a Bianca Lanza di Casalanza5. Természetesen más súllyal és 
nyomatékossággal. Az élet csak tiszavirág-pillanat, állítja az Ágos
ton...-bán, és ez a legnagyobb értelmetlenség a világon, teszi hozzá. 
A Biancá...-ban már egyenesen vegetatív halandzsának nevezi a te
remtés értelmetlenségét, az Euridiké... pedig jószerével nem is szól 
másról, mint a boldogság megvalósíthatatlanságáról a halál tudatának

5 Jelenkor. Pécs, 1994

7



árnyékában. A másik vezérgondolat éppen ehhez fűződik, vagy inkább 
válasz a kérdésre: ha már a teremtésnek kétes az értelme, adjunk 
legalább értelmet az ember egyéni létének, ami pedig aligha lehet 
ágostoni boldogságkeresés, Biancának való széptevés, hanem csak 
Euridiké meglelése: az alkotás adhat értelmet a létnek. „Élni nem kell, 
írni kell” -  mondja ki a maximát. Természetesen nem a gondolat szó 
szerinti értelmében, hanem a reflexivitás és az impresszionizmus ötvö
zéséhez hasonlatos módszer jelszavaként. Szentkuthy ugyanis gyakor
ta nevezi tervezett alkotását a mü pincebörtönének, ahová ha egyszer 
belépett, megszűnik számára az élet mint külsőség, mint valóság, mint 
környezet, helyettük a műnek kell megteremtenie az életet a valóság
ban tapasztalt modelleknek a szerző emlékezetéből előhívott és pilla
natnyi benyomásain átszűrt képeiből.

S ez egy újabb sarkalatos pontja a Szentkuthy-életmű folyamatos
sága bizonyításának: A Bianca... festő/író szerzője a regény szövegé
nek értelmében csak készülődik annak a műnek a megírására, amely
ről ugyanennek a műnek az oldalain gondolkodik, nem mondott tehát 
még búcsút a „világi” életnek, csak készül a pincebörtönbe, gyűjtögeti 
a neki tetsző modelleket. Az Euridiké...-ben már két kézzel integetve 
búcsúzik élettől, moráltól, művészettől, de a végső (már a Biancá - 
ban is emlegetett) kompozícióba még mindig nem fogott bele.

Egyszerűsítve: a regényhős Orpheus/Szentkuthy csupán egy terve
zett kompozíció előkészületének tekinti az író Szentkuthy/Orpheus élet
művét!

3.

Bianca tiszavirág-szerepe már a regény kezdetén világos, a napló
író precízen meghatározza feladatát: ,,Bianca csak múzsa -  írja, tehát 
világos, hogy nem vonulhat be a regénybe -, szépségével, a megíran
dó szövődményes világtól való rikítóan szenvtelen kívülállásával, lélek
tani kísérletezésre ingerlő énjével van varázsló hatása itt az előjáték 
előjátékában, (...) színes semmi, a mégis szomorító tündér vagy 
nimfa, aki nem is álmodik arról, hogy micsoda befejezett élet és meg
kezdett mű határvonalára fújta a szél...”6.

A múzsa elindította az alkotás lavináját. Jellemző, hogy Szentkuthy, 
illetve a regény naplóíró festője betegesnek tartja saját alkotói ritmusát, 
amelyben nem az ihlet derűje világlik, hanem a gyerekkorában a pa
pok által belenevelt legrészletesebb gyónás elmulasztásának félelmei
hez hasonló önkínzó kötelességteljesítés, idegalapi munkakényszer. 
Számára az alkotás kényszermunka, a mű börtön. Ám ha nem vonul 
börtönbe, és nem írja művét, a bűnbeesés félelmeinek, az istenbünte

6 Bianca Lanza di Casalanza. Jelenkor. Pécs, 1994, 17-18. o. Kiemelés: F. J. J.
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téstől való rettegésnek ad helyet a szívében. Mániás rendszeretete is 
ebből a kényszerből fakadhatott: mindent megfigyelni, a legpontosabb 
és legrészletesebb képet készíteni róla, elemezni és katalogizálni azt, 
mint a gyóntatószékben a serdülőkori vívódások legrészletesebben fel
tárt mozgatóit. A tények a fontosak, nem pedig a fantázia -  állította ne
megyszer. Ez a regényírókra éppenséggel nem jellemző alapállás 
azonban igazán csak szentkuthys magyarázatban, tehát a negatívjával 
kiegészítve értelmezhető. Mert tény ugyan Bianca, akárcsak Betta és 
Webster is, de ahogy Biancától Bettáig és Amalfi hercegnőjéhez jut a 
regény, az már a tények és a fantázia frigyének gyümölcse.

A Bianca Lanza di Casaianza író/festő/naplóíró hőse már érezhe
tően készül az eltűnt idő prousti kutatásának elhagyására, a regény
alakok lélektani boncolásával való felhagyásra. Nem kíván többé 
„litterary gentleman” lenni, hanem csörgősipkát öltve ripacskodni, alak
jainak lelki mozgatóit bábszínházi, rikítóra mázolt figurákkal megjelení
teni. Inkább vonzódik Rabelais durván torzító ábrázolásmódjához, mint 
a prousti és freudi lélekbúvárkodáshoz. A 17. század eleji Websterről 
gondolkodva írja, hogy: ,,Neki realistának lenni még olyan szadista- 
teatrális öröm, mint elevenen boncolni, békát nyúzni vagy csereboga
rat kínozni.” Következő mondata azonban már magára vonatkozik: ,,A 
langaléta kamasz intellektüel, a bordélyházak bandzsa nárcisza még
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nem ismerheti a realizmus mértékletesebb for
máit...”7. Szerencsére nem is igen érdeklődött 
irántuk -  füzhetjük hozzá, ha kedveljük Szent
kuthy ,,farsangoló” müveit.

Igen ám, de akkor végül melyik Szentkuthy 
módszere a Bianca Lanza di Casalanza írásá
nak közepette, Prousté vagy Rabelais-é? Hadd 
válaszoljon maga szerző: ez a regénye olyanfor
mán mutatja alkotóját, ,,mint egy jámbor süket
néma karthauzi frátert, aki valamilyen farsangi 
táncmulatsága tévedt”8. Az életből kivonuló, dol
gozószobájának tudós hangulatában bölcselke- 

dő szerzőnk szinte felfedezésszerüen találkozik az 
élet tarka kavalkádjával és a világ ezerarcú egylényegüségével. A még 
húsz évvel korábban írt Barokk Róbertból áthangzó lelkiismereti kér
dések, viaskodások, a szerepvállalás gyötrelmei, a lélek legmélyéig für
késző intellektus egyszer csak bimbózó lányokba botlik, kocsmák szí
nes papírral leterített asztaláról poharazgat, az Ezeregyéjszaka csá
bos mósuszillatába belekeveredik a trógerek hónaljszaga, a végzet 
asszonyával töltött legszebb idő valójában egybeesik a háború idejé
vel... a regényben stílus-meghatározó erővel keveredik a felfokozott ér
zékenység a ripacskodásra késztető próteuszi hajlammal és ágyazódik 
be a mikroszkopikus megfigyelésekből építkező ultraprecíz leírásokba.

4.

A Bianca... és Euridiké...-párhuzam: a halál sürgető ösztönzése a 
világ lényegének azonnali megismerésére, egyben az elmúlás tudato
sulásának szöveg-meghatározó és szövegalakító erővonala. Az 
Euridiké nyomában elkészült részében Szentkuthy tételesen és rész
letesen foglalkozik azzal a szavai szerint „bamba anakronizmus”-sal, 
ami a születés és a halál között húzódik, a Bianca Lanza di 
Casalanza írásakor még csak érintőlegesen, de maghatározó érvény
nyel szól a nyúlfarknyi élet által megszabott stílusáról. Itt a vita brevis 
tényével indokolja a Szent Orpheus Breviáriumában oly sokszor 
magyarázott elválaszthatatlanságot az író szépirodalmi munkái, tudo
mányos művei, naplója stb. között.

A Szentkuthy által tökéletesnek és szinte kizárólagosan egyetlen le
hetséges kifejezési formának, a „naplóanarchiának” bizonyára nem 
csekély ösztönzést adhatott a haláltudat, de kialakításában más ténye
zők is közrejátszottak. Mindenek előtt a szerző impresszionizmusa: tud

7 i.m. 158. o.
8 i.m. 84. o.
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juk, ábrázolóstílusára döntő befolyásúnak tartotta, hogy milyen nyak
kendőt kötött, hogy miként süt be ablakán a nap vagy melyik fázisánál 
tart emésztési ciklusa. A Biancá...-ban mi sem bizonyítja szemlélete
sebben a szerző fantáziáját elindító benyomások döntő hatását, mint a 
szerző kezébe kerülő, középiskolás ásványtani tankönyvből és rene
szánsz drámából született elemzések, értelmezések és összehasonlí
tások élvezetes fejezetei. Ugyanitt, ebben a regényben olvashatjuk, 
hogy a Breviáriumban eszményi műalkotás címének tartott De Rerum 
Natura és a Catalogus Rerum, azaz a világ dolgainak szakro-pikáns, 
blaszfémiás összefoglalása mögött egy szavakban bújtatott, de művei
ben megvalósított szándék rejtezett. Egyszerűsége és célszerűsége 
miatt igencsak kedves volt számára az Egy ember élete könyveim -  
Szentkuthy végső művészi célja saját életmítoszának a megírása volt!

5.

Egyetlen gondolat erejéig még visszatérve a Narcisszusz tükre 
szelleméhez: Alkibiadész kötetzáró óriásmonológja visszavezet a 
PRAEhez, és világosan leszögezi, hogy a regényírás nem történet
mondás (ebben a regényben csak történések vannak, de történet -  a 
van eleje, közepe, vége-értelemben nincs, az epizódok öncélúak), nem 
jellemábrázolás (hiszen a „jellem”-nél aligha van megfoghatatlanabb 
valami), nem kifejezés (a dolgok csak önmaguk által fejezhetők ki), 
hanem állapot, „a gondolkodás alig-témás vagy teljesen témátlan 
»matéria«-állapota".

A regény tehát nem élettörténet és nem társadalmi ,,epika”, hanem 
élet-állapot, élet-ok és absztrakt intenzitás-terv, avagy a gondolat ősi 
természete, tehát PRAE.
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Vickó Árpád kérdéseire Konrád György

Kezdjük talán azzal, hogy mindig is nagyon szívesen tettél eleget 
jugoszláviai barátaid meghívásának. Eddig hét könyved jelent meg 
szerb nyelven, de csak az utóbbi található meg a könyvesboltokban, a 
többi elfogyott, egyik regényed pedig két kiadást is megért, az itteni 
viszonylatokban nem csekély példányszámban. Mégis, Budvára most 
nem nagyon szívesen jöttél el.

Jól mondtad, hogy barátaim meghívására. Azt hiszem, ez volt a leg
főbb motívum. Ezúttal is barátaim ösztönzésére, nevezetesen a te ösz
tönzésedre jöttem el. Volt bennem egy olyan érzés (de ez inkább az 
elképzelésen alapult), hogy nyaralni, meg élvezni a napot, a tengert, 
jókat enni, inni, úgy élni mint az emberek mindig élnek, ha tudnak nyá
ron, most amikor itt nem olyan messze háború dúl és embereket űz
nek el otthonukból az erdőkbe, a hegyekbe menekülnek, mindenfélé
ket lehet olvasni az újságban sírokról, tömegsírokról, még szemkinyo
másokról is -  szóval úgy éreztem, van benne valami frivol. No, de az 
életben benne van ez az alapvető frivolitás, és egy kicsit onnan kép
zeltem el, ami hasonlított ahhoz, amikor 1991-92-ben nyugat-európai 
turisták lemondták magyarországi útjaikat, mert azt gondolták, hogy a 
szerb-horvát háború miatt Magyarországra sem tanácsos menni. 
Holott Magyarországon szelíd béke honolt. Nos hát, valami hasonló 
van most itt is, és a helyszínenre jövet megértettem, hogy egyrészről 
folyik a mindennapi élet a maga banalitásával, a napernyőkkel és a 
napolajjal, a halakkal és a vörösborral, még valahol távolabb zajlik az, 
amiről az újságban lehet olvasni. Hát valahogy így volt ez.

A háború, a polgárháború során az áldozat, kiváltképpen pedig a ci
vil áldozat nézőpontja mindig elsikkad. Lehet-e egyáltalán a potenciá
lis áldozatnak valamilyen stratégiája?

A potenciális áldozatnak nehéz. Mert a potenciális áldozat a civil. A 
civil és a védtelen, az öreg és a gyerek, a nő, a feleségek, az anyák
-  tehát azok, akik nem fognak fegyvert, azok, akiknek eszükbe se jut 
fegyvert fogni -  és vannak ezek az őrjöngő férfiak, ezek a rohangáló, 
különféle, (de most már egyre inkább hasonló) terepszínű egyenruhás 
alakok, géppisztollyal páváskodnak, parádéznak, szakállasok és mar

válaszolt

nap
Budva, 1998. augusztus 9.
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conák, mutatják, hogy ők milyen elszántak. Én rémesnek találom eze
ket a hősöket, inkább ostobáknak, meggondolatlanoknak, olyanoknak, 
akik nem tudják, miről van szó, nem tudják, hogy mit csinálnak gyerek
játékaikkal, amelyek gyilkos gyerekjátékok. Hozzáteszem, hogy talán 
nem mértem fel eléggé, és nem gondoltam igazán bele abba, hogy mi 
a jelentősége (változatlanul) itt a Balkánon annak a fogalomnak, hogy 
harcos. Mert azt mondhatnám, hogy a 19. századnak ugye, egész 
Nyugat-Európáig bezáróan, a harcos, a hős, a katona, a katonatiszt 
egy ilyen centrális figurája volt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában: is 
a katonatiszttől magasabb rendű nem volt. Éppen most olvasom 
Jaspersnek a filozófiai emlékiratait, vagy önéletrajzát, és azt mondja, 
hogy olyan emberek, akik az első világháború ellen felemelték a sza
vukat, csak akkor merték ezt megtenni, csak akkor érezték ezt hiteles
nek, vagy erkölcsileg jogosultnak, ha ők maguk is részt vettek a hábo
rúban, ha katonaviselt emberek voltak, sőt, ha a háborúban frontszol
gálatot teljesítettek. Különben a gyávának a súlya, a vádló képzete ne
hezedik rá a férfire. Nem is férfi az, aki nem kész arra, hogy egy másik 
férfit, vagy ne csak férfit, hanem civilt és öreget és gyereket -  ahogy 
ez itt is zajlott, és ahogy ez zajlik mindig is a háborúban -, megöljön. 
Nos, én azt gondolom, hogy nem csak egy évszázad telt el, hanem 
egy évezred is, egy évezred is vagy talán még több is, és Jézus vélt
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születése után kétezer évvel, egy kicsit visszagondolhatunk, hogy mit 
zárunk le -  egy olyan korszakot, amelyben az erőszak, a testi, erőszak 
a gyilkoló erőszak volt a rendező elv a népek, a közösségek, vagy 
akár az egyének között. És hogy hogy nem, attól, hogy a fegyverek, 
pusztító képessége végtelenül felfokozott, a fegyveres ember alakja 
abszurddá, groteszkké, elavulttá lett. A harcos kimegy a divatból. A 
fizikai erő talán marad a body-gardokra, a testőrökre, a maffiózókra, 
vagy egyszerűen azokra a férfiakra, akik szeretnek a kamerák elé áll
ni, és izmaikat mutogatni. De a tudás-társadalom korszakába lépve, az 
számít, ami a homlok mögött van, a bicepsz pedig jó ha van, de nem 
meghatározója az emberi létnek. Azt hiszem, hogy ez a korszakfordu
ló és a legegyszerűbb magyar közmondás érvényesül, hogy többet 
ésszel mint erővel. És a fejlett társadalmak, amelyek ezt nemcsak vall
ják, hanem gyakorolják is -  mert hát látom, még az én kis falumban 
Hegymagason is, ahol most gázvezetéket fektetnek le, a Pokklen meg 
a Katerpillar gyárnak a talajgyalui, árokásói, százszor annyit tudnak el
végezni mint egy nagy embercsapat, holott csak egy ember nyugodtan 
üldögél egy kormányt meg egy botkormányt irányítgatva. Szóval az erő 
és a másik felett való erőfitogtatás, valahogy anachronisztikus dologgá 
változott -  alighanem a Balkánon ez még nem így van: a harcost itt 
még egy romantika övezi, lehet, hogy aranyláncot vesz a nyakába 
(nem is egyet, hanem többet) ma reggel sétáltam itt lenn, férfiak, nők,
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három aranylánccal, kereszt, szentkép, minden
féle más brossok és medalionok, ami mellé úgy 
látszik jól illik az egyenruha is meg a géppisz
toly. Lehetséges, hogy ez egy más értelemben 
való fáziskiesés is. Beszéltünk itt tegnap, teg
napelőtt, kirándulásaink során, hogy lám ezt a 
hidat, ezt az utat, azt a falat, azt a kikötőt, még 
az Osztrák-Magyar Monarchia idején annak mér
nökei tervezték és építették. Úgy néz ki, hogy az 
infrastuktúra itt a tengerparton, vagy akár Szara
jevóban, ahol Kállai Béni a maga paternalists 
módján, kicsit zsarnokoskodva, de fenntartotta 
rendet, sok mindent teremtettek. Ez egy alkotó perió
dus volt, és bár nincsen bennem -  talán iróniával is szemlélhető -
Habsburg-nosztalgia, nem gondolom, hogy az öreg Ferenc József két
ágú szakálla között valami különleges bölcsesség cikázott, de gondo
lom azt, hogy aránylag kevesebbet ölték egymást az emberek, holott 
tizenegy nép élt együtt ebben a monarchiában, és még valahogy féken 
tartották önmagukban annak az egyszerű igénynek a követelményeit, 
hogy ezen a területen, amely minél nagyobb legyen lehetőleg, csak mi 
uralkodjunk, és mások húzzák meg magukat, vagy ha nem tetszik, 
menjenek el innen. Szóval ez a nagy bölcsesség, ami igazában a 19. 
századi patriotizmusnak vagy romantikus nacionalizmusnak a lezüllött 
változata -  mert az még egy idealista, és enthuziazmussal eltelt, val
lásszerű, rajongó, odaadó érzés volt az önfeláldozásnak egy új formá
ja, miután ugye a felvilágosodás-korszak a vallási rajongást apasztot
ta, szárította, racionalizálta, annak helyére jött a haza, mint szentség, 
bálvány, isteni fogalom, és a haza szolgálata megkövetelte azt, hogy a
hősök készek legyenek a szomszéd népet levagdalni. Ennyiben törté
nelmünk az összes nagy és dicső eseményeit nézhetjük más néző
pontból is: Damjanits nagy sikereit, ahogy a Bácskában szerb falvakat 
felperzselte -  amelyekben úgy gondolták, hogy nem csak a magyarok
nak kell uralkodniuk ebben a hazában, ma kevesebb rajongással tu
dom nézni, és nem okvetlenül szabadságharcnak tekintem. Tehát, azt 
mondanám, hogy azokat, akik asszonyokat, gyerekeket, ártatlanokat, 
védteleneket, nem-harcosokat, nem-fegyvereseket öldösnek (ezt már 
mondtam itt egy sajtóbeszélgetésen), háborús bűnösnek tekintem, füg
getlenül attól, hogy hol állnak, és függetlenül attól, hogy lesz-e valaha 
is olyan nemzetközi bíróság amely ezeket a háborús bűnösöket fele
lősségre vonja vagy elítéli. Milyen lehetőségük van a védekezésre? 
Talán csak az, hogy ez a mai világ szerveződése, hogy a nemzeti szu
verenitás, a nemzetállami szuverenitás nem a végső szó, vannak afölé 
rendelt elvek és érdekek, hogy az emberi jogok, az emberi élet védel
me, az embervédelem magasabb eszme mint a nemzeti szuverenitás,
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mint az, hogy valamely király, császár, köztársasági elnök, diktátor, 
demokratikusan választott parlament a lakosság életével rendelkezhes
sék korlátlanul, vagy, hogy egy többség egy kisebbséget megreguláz- 
hasson, és csöndre kényszeríthessen, vagy a kisebbségtől azokat a 
jogokat megvonhassa melyeket ő maga élvez, nevezetesen, hogy a 
saját nyelvén bontakozzon ki, fejezze ki magát, közlekedjen normáli
san, hogy ne érezze magát másodrangúnak, kisebbségtudatba szorí- 
tottnak a saját hazájában, abban a városban vagy faluban ahol él -  
szóval ezt az embervédelmet én egyértelműen magasabbrendű, érté
kesebb nézőpontnak tekintem.

Sok szó esik manapság a hazafiasságról, lám mi is említettük. 
Milyen patriotizmus lehetne most időszerű? Alkotmányos patriotizmus
nak nevezik az újkori liberálisok azt az attitűdöt, amely esetleg elfogad
ható lenne.

Én a plurális patriotizmust tartom jónak. Induljunk ki a legegyszerűb
ből: mondjuk, hogy mi ketten budvai polgárok vagyunk. Akkor tehát 
szeressük Budvát. Vagy: mondjuk, perastiak lennénk -  Peraston há
romszáz éven át építettek a tengerészek egy kis szigetecskét, ahova 
egy ikon miatt, ami valahonnan a tenger mélyéből előkerült, egy temp- 
lomocskát akartak építeni. Hát az a sok ember, aki azokat a köveket 
ledobálta és lassan épített, az a sok ember, aki aztán a templomot be
rendezte, az a festő, aki a szentképeket festette, azok mind valamilyen 
alázattal közeledtek ehhez a munkálkodáshoz, és tudták, hogy ők csak 
részei ennek; végül is ott egy szép kis templom épült. És tudták, hogy 
egy folyamatban vesznek részt, ami nem velük kezdődött, nem velük 
végződik, túl megy rajtuk, és a mű -  létrejön. A mű a város, amiben 
élnek. És ebben a városban élhetnének egymás mellett, mint ahogy él
tek is különböző városokban egymás mellett legkülönfélébb nációk és 
nyelvek alanyai, mert ha az ember nem különösebben korlátozott ké
pességű, akkor képes arra, hogy megtanuljon akár kettőnél is több 
nyelvet, és meg tudja magát értetni polgártársaival. Ez a területi, lokál
patriotizmus szerintem az egyik legfontosabb eleme a hazafiasságnak
-  az ember szereti a helyet, ahol él, és annak a területi közösségnek 
a javát akarja. De mondtam, hogy plurális patriotizmus, vagy nevezzük 
inkább matriotizmusnak -  mert miért mindig az atyák? Ez is már egy 
eltorzulása a gondolkodásmódunknak. Például, azt mondjuk, hogy 
anyanyelv: a kulturális nemzet fogalma a nyelvhez, az anyanyelvhez 
kötődik, legelemibb szervünkhöz, amelyen emberi módon tudunk létez
ni; ez az a végtagunk, amitől embervoltunk a leginkább megmutatko
zik. Természetes, hogy van az emberben egy nyelvi hazafiság, és ezt 
a nyelvi hazafiságot a nyelvben megjelenő kultúra gyarapítása tudja 
csatornázni. Ezenkívül azt is mondanám, hogy az ember -  természe
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tesen -  tagja egy nemzetállamnak, egy köztársaságnak, egy bármilyen 
államnak, királyságnak akár, amely iránt, amennyire elfogadja -  ha 
nem zsarnokság -  lojalitással tartozik. De ez a tartozás nem rekeszti 
ki, mint mondottam, az előbbi nyelvi-kulturális odatartozást, amely pél
dául a magyarok esetében, függetlenül, attól, hogy Magyarország ha
tárain belül vagy kívül élnek, egy összetartozás-élményt jelent, ugyan
akkor, ha mondjuk Újvidéken élnek, újvidéki lokálpatriotizmust is jelent, 
és ez összeköti őket az újvidéki másnemzetiségűekkel. De van egy 
olyan fajta patriotizmus is, mint mondjuk az emigránsoké, akik egy vá
lasztott hazához hűek. Van ezen kívül a nagyregionális patriotizmus, 
vagy matriotizmus -  mondjuk egy közép-európai: kétségtelen, hogy 
egy lengyel, egy magyar, egy cseh, valamiféle intimitást érez egymás 
iránt, mint ahogy egy skandináv a többi skandinávval otthonosabban 
tud beszélgetni, jobban hasonlítanak egymásra, jobban ismerik egy
mást, ugyanígy a mediterrán térség lakói, az ibériai félsziget lakói, a 
latinok vagy az angolszászok, noha az Atlanti-óceán elválasztja őket, 
de az angol és az amerikai felfogásában sok a hasonlóság a törvé
nyesség fogalmáról vagy a vallásról és a vallásszabadságról. Vagy mi 
európaiak: van egy európai patriotizmus is bennünk, azért is használ
tam már többször azt a szót, hogy többemeletes tudatunk van, ami ala
kul, és elkerülhetetlenül ez fejlődik ki: gondoljuk csak meg, itt vannak 
például ezek a nagy nemzetközi cégek, amelyeknek a munkatársai lo
jalitást éreznek a cégükhöz, függetlenül attól, hogy melyik kontinensen



dolgoznak, mert a cég -  világcég. És ez nem egy 
végleges és kizárólagos lojalitás kell, hiszen az 
ember a Honeywell-től átmehet a IBM-hez vagy 
a Bull-hoz, vagy a Compaq-hoz, hogy csak a 
komputerszakmában maradjunk, és akkor már 
másikhoz lojális, és a cégek egyike se fog rend
őrt küldeni az illető nyakára és nem fogja a 
testi épségét veszélyeztetni. Szemben azzal a 
nemzetállammal, amelynek például nem akarom 
odaadni az életemet, katonaként vagy besoro
zottként elmenni és parancsra más embereket 
megölni, akkor a testi épségemet a saját álla

mom veszélyezteti, becsuk vagy más egyéb kí
noknak vet alá. Hozzáteszem tehát, záradékul, a valóságos, az erköl
csös, az őszinte érzelmekkel igazolható hazafiasság sokrétű, és a ki
zárólagosságot a más közösségek elleni harcos ellenségességet meg
követelő hazafiasság voltaképpen a politikai osztályok sajátos érdekeit 
fejezi ki, nem a népről szól, nem a gyerekekről, az a politikusokról szól.

Lojalitást említettél. Hol húzódik a határvonal a lojalitás és a polgári 
engedetlenség között?

Ha embertelen, becstelen dolgot követel tőlem ilyen vagy olyan fel- 
sőbbség, akkor a lelkiismeretemnek meg kell szólalnia, és ezt a paran
csot meg kell tagadnom. Embertelenségre adott paranccsal szemben 
tilos lojálisnak lennem.

Ez a parancs azonban nem hangzik el ilyen egyértelműen.
Mindig is valamilyen nemes, édes mázzal van bevonva...

Én nem gondolom, hogy akármelyik politikai cél megérdemli, hogy 
öljenek, hogy egy falut ágyúzzanak, hogy más embereket megöljenek. 
Minden bizonnyal tisztes követelmény lenne, hogy az albánok a szer- 
bekkel egyenrangú jogokat élvezzenek, saját nyelvüket, kultúrájukat -  
ott ahol születtek és éltek -  fejlesszék. Ez akceptálható jog. De, hogy 
ennek érdekében ők ismeretlen embereket, mondjuk egy rendőrt, aki 
az út mentén posztol, lelőjenek, ez már indokolhatatlan, igazolhatatlan 
és bűnös cselekedet, mert az a rendőr nem vétett azoknak az embe
reknek, annak a rendőrnek ugyanúgy van családja mint nekik, annak a 
rendőrnek ugyanúgy szentség az élete, azt a rendőrt nem kell megöl
ni. Ha ezt a célt politikai eszközökkel nem tudják elérni, akkor nem jó 
politikusok. Ha okos, megfontolt, realista politikusok, akkor rájöhetnek 
arra, hogy türelemmel, évek alatt megfelelően beépülve, megfelelően 
befolyásolva a közvéleményt, a nemzetközi környezetet, a maguk iga
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zának érvényt szerezhetnek. Hogyan bomlott fel a szovjet birodalom -  
nem kellett ahhoz egyetlen puskának sem elsülnie. Ötvenhatban volt 
lövöldözés, az eredmény azonban végülis nem volt szerencsés. A len
gyel Szolidarnoszt és a környékén kialakuló stratégiák, amelyek elter
jedtek Kelet-Európa más országaiban is, eredményesebbnek bizonyul
tak. Tehát, az önállóság kinyilvánulása, a beszélgetés, a mindenkivel 
való beszélgetés, a közvéleményre való hatás, írások, gondolatok ter
jesztése; nem kell azonnal a fegyverhez nyúlni, hátha a másik ember
ben partnerre lelhetünk, találni, ha nem is mindenhez amit akarunk, de 
részleges célokhoz. A politikai eszközök, ha türelem és szívósság tár
sul hozzájuk, messzemenően sikeresek lehetnek. Amikor egy közös
ség úgy dönt, hogy a fegyveres harc útjára lép, nagy valószínűséggel 
nem fogja elérni amit akar, maga is bűnbe keveredik, és kihívja -  a há
ború logikájánál fogva -  a még erőszakosabb, a még vadabb lépést, a 
megtorlást. Itt a Balkánon igazán ezt tapasztalhatták az emberek: min
denki csak visszaüt. Valaki valahol valakit megütött, és azóta a sérté
sek pingpongjátéka ide-oda megy, mindenki csak nemes felháborodott- 
sággal és érzelmes megrendültséggel védi önmagát, mindenki csak 
védekezik, miközben kinyomja a másik szemét.

Gonosz elmebajnak nevezted nemrég azt ami már hét-nyolc éve 
folyik ebben az országban. És hozzátetted, ettől a költők sem immu
nisak. Másszóval a gonosz feltüzelésében részt vevő értelmiségi elit 
felelősségéről kérdeznélek.

Én nem szeretem azokat a kibúvókat, amikor írók, művészek azt 
mondják, hogy őnekik semmi közük a politikához, őnekik vannak ne
mesebb, magasztosabb, mélyebb témáik, és hogy ők ilyen vulgáris 
ügyekkel nem foglalkoznak, mint mondjuk mások élete és halála. Ez 
még a jobbik fajta. De van a rosszabbik fajta, aki uszít, aki gyűlöletre 
uszít. Pontosan meg lehet ismerni, melyek azok a sztereotípiák, köz
helyek, amiket azok az emberek mondanak, akiknek a legfőbb baja 
egy másik közösség léte vagy ilyen-olyan léte. Ha kicseréljük a népne
veket, ha egy x-el helyettesítjük be, lehet az szerb és horvát, magyar 
és román, cigány és zsidó, német és francia, bármi -  ha kicseréljük 
ezeket a népneveket, és megnézzük, mi van köztük, kiderül, hogy min
dig a másik a rossz, a gonosz, mi pedig nemesek és megsértettek, 
ártatlanok vagyunk, és most a mi megsebzett ártatlanságunkat (amely 
egyszersmind mindig a kultúra védelme, mindig a magasabb fokú 
európai erkölcs és civilizáció védelme a barbárokkal szemben, a terro
ristákkal szemben, a gonosz, alattomos méregkeverőkkel szemben, a 
rombolókkal szemben) védjük -  nos, tehát, ezek a klisék kimutathatók, 
nyelvi elemzéssel, tartalom-elemzéssel, úgy, ahogy a láz egy, a hónunk 
alá dugott hőmérővel, úgy mondható arról a szövegről, hogy gyűlölet
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beszéd. Az angolnak van erre egy szava: hate-speech. A gyűlöletbe
széd egy általános beszédmód, lényege, hogy az én bajom, a mi kö
zösségünknek egy másik közösség a baja, nem mi magunk vagyunk 
saját bajunk okozói. Ez a gyűlöletbeszéd. Cikornyásabban, dagályo- 
sabban, költőileg fölcifrázva, rádióban és televízióban megjelenhet. Lá
tom a pofát, amely mondja. Érzem a jól járó pofát. Érzem azt a sunyi 
egyoldalúságot. Hogy valamit látni akar, és valamit nem akar látni. És 
látom, hogy a másodrendű tehetség, e gyűlöletbeszéd révén előrelép, 
maga mögé tolja az elsőrendű tehetségeket, azokat, ha nem elég bát
rak, hallgatásra kényszeríti, megijeszti, és ő maga az agresszív pofát
lankodásával betölti a színpadot. Nem elég jó válasz erre, hogy akkor 
mi erről a színpadról kihúzódunk. Nem elég jó a sértettség. Nem elég 
jó a csendes, gőgös és undorodó visszavonulás. Nem elég jó, mert 
attól még a tömegsírok létrejönnek. És az, aki a szavát nem emeli fel 
ez ellen az aljas mentalitás ellen, amely a tömegsírokat igazolja, akár
melyik részről, bármelyik részről a civileket veszélyezteti.

Számos helyzetelemző véleménye szerint a szerb értelmiségi elit 
tehetetlenségének fő oka, hogy nem képes megszabadulni konzerva
tív-nacionalista mivoltától -  a polgárt csakis egynemű kollektivista poli
tikai kultúrában képzelik el, érzéketlenek a multikultúrális valóság, a 
soknemzetű közösségek problémavilága iránt. Végei László egyik
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legutóbbi írásában kifejti, hogy a szerb liberálisok túlnyomó része nem 
a polgári fejlődés következményeképp lépett színre, hanem a marxiz
mus palástja alól bújt elő. Hogyan lehet, ha lehetséges egyáltalán, 
összhangba hozni a két identitást: az etnikait és a polgárit.

Végei Lászlónak általában igaza szokott lenni. Ami a szerb értelmi
séget illeti, minden bizonnyal sokkal pontosabban ismeri azt, mint én, 
akinek csak futó benyomásaim vannak. Azt hiszem, hogy nem csak a 
szerb értelmiségre áll az, amit Végei mond, hanem más közép- és ke- 
let-európai országok értelmiségére, hiszen a polgárosodás folyamata 
mindegyikben meg lett szakítva és föld alá lett szorítva, és valamennyi 
országban a marxizmus vagy akár a kommunizmus palástja alatt mo- 
corgott ez a kis polgárosodás, és éledezett újra a liberalizmus, ame
lyet a század elején a dinamikus, robusztus, fiatalos szocializmus és 
nacionalizmus nevében elavultnak, divatjamúltnak és használhatatlan
nak tekintettek. Szóval nem nagyon tudom elképzelni, hogy a volt vas
függönytől keletre a gazdaságilag önállósodott polgárok egzisztenciájá
ból nőhetett volna ki a liberalizmus, mert ilyen polgárok nem voltak. 
Tehát mindenütt egy ideológiai keverék működött az agyakban, valami
lyen eklektikus képződmény, amely különféle olvasmányokból, a hiva
talos szovjet vagy jugoszláv marxizmus kliséiből és egyéb olvasmánya
iból összeállt, és aztán amely az adott diktatúrák vagy tekintélyuralmak 
vagy féldiktatúrák elleni tiltakozás vagy erkölcsi neheztelés érzéseivel 
párosulva eljutott olyan gondolatokhoz, amelyek voltaképpen a 18. szá
zadban jelentek meg. Nevezetesen a hatalmak elválasztásának elvé
hez. Ez a liberalizmus alaptétele. Tegnap Cetinjén voltunk, láttuk itt is 
ott is (a szülőházában és egy kocsma falán a városban) a város leg
nagyobb alakjának, Petar Petrovió Njegošnak a képét, és akkor is róla 
volt szó, amikor a mitropolitával beszélgettünk, és minden bizonnyal ez 
a nagy nemzeti klasszikus az összefoglalója a montenegrói öntudat
nak, ahogy ez Közép-Kelet-Európában gyakori, hogy mitől is vagyunk 
magyarok: Petőfitől, Vörösmarthytól és Aranytól; vagy Zrínyitől és 
Balassitól -  költőkre szoktunk hivatkozni Kelet-Európában: Mickiewiczre 
és Eminescura. Ez a Petar Petrovió Njegoš, -  mi is volt igazában? Volt 
költő, főpap és fejedelem. Tehát azt a három hatalmat, a politikait -  
pontosabban politikai-katonait, mert hadvezér is volt -  a vallásit és a 
kulturálist, önmagában egyesítette. És ettől lett igazán eszmény. És 
nem mondhatjuk, a nosztalgia, miszerint egyesüljön a tudás és a ha
talom, az eszmény, a transzendencia és a politikai hatalom, hogy a ke
let-európai demokratikus mozgalmaktól olyannyira idegen lett volna, 
vagy akár a nyugat-európai értelmiség nézőpontjától, hiszen ez vará
zsolta úgy el Havel alakjában a világ értelmiségét -  a költő-király, a fi
lozófus-fejedelem, ezeket a szavakat lehetett olvasni. Tehát a tudásnak 
és a hatalomnak az egyesülése -  tudáson értve akár a költői tudást,
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akár a vallási beavatottságot, az mindig egy nagy 
eszmény volt, ami elvarázsolja az egyszerű 
embert, hiszen ez látszik a legistenibb princí
piumnak, hiszen maga az isten is mindenható, 
hatalmas, mindeneket szerető, mindeneket meg
értő, mindeneket teremtő, a totalitásnak a vágya 
az emberben a mindenoldalúság, az egyetemes 
ember -  ezek ősi nosztalgiák, és hát ezek a 
nosztalgiák Európa keleti felében még sokkal 
természetesebbek és ehhez képest szárazabb
nak és életidegenebbnek tűnik az az eszmény, 
amit egy bizonyos Montesquieu most már las

san háromszáz évvel ezelőtt kifejtett, hogy a tör
vényhozói, a bírói és a végrehajtó hatalmat el kell választani, vagy amit 
az amerikai alkotmány kifejez, hogy mindenkinek a személyes ügye, 
saját lelkiismeretének ügye, hogy milyen vallást követ, hogy mit hisz, 
hogy mit gondol. Nos, ezek az elválasztások, állam és egyház elvá
lasztása, mind a mai napig nem igazán elfogadott elvek Európa keleti 
felében. Lásd a lengyel hajlandóságot a teokratikus államra: a püspö
köknek és a papságnak nagy kedve van ahhoz, hogy egyszersmind 
politikai hatalommal is rendelkezzenek. De tegnap hallottuk azt is, hogy 
a teokrácia valamilyen montenegrói őshagyomány, fenntartotta magát, 
egyszersmind biztosított valamilyen függetlenséget, egy legendakört, 
mitológiát, amelyet a sofőr és valószínűleg a kocsmáros is oszt és tud. 
Ez egy olyan gondolkodásbeli konfliktus, ami mindenkiben zajlik, mert 
egyrészről, igen, tudják az emberek azt, hogy Hollandiában másfajta 
demokrácia van mint Koszovóban, vagy mint általában a Balkánon, de 
hát ha megkérdezünk egy holland polgárt, hogy hogy is van ezzel a 
holland demokráciával, akkor azt fogja mondani, ami abban az egysze
ri történetben az angol gyepről szól, hogy azt kétszáz évig kell nyíro- 
gatni ahhoz, hogy olyan dús legyen. Ahhoz, tehát, hogy a szabadság 
olyan elemien természetes, olyan spontán, olyan beidegzett legyen a 
polgárok mindennapjaiban, azt sokáig kell ápolni. És még akkor is 
mondhatjuk azt, hogy az is egy kicsit törékeny -  mert, hogy a hollan
dok mennyire voltak nagyon szolidárisak a holland zsidó polgárokkal, 
amikor a németek deportálták őket, hát erről lehetne egyet s mást be
szélni: kik voltak a legszolidárisabbak -  éppenséggel a nagyon vallá
sos fríz protestáns parasztok. Szóval a polgár liberalizmusa az nem 
volt olyan egyértelmű semelyik nyugat-európai országban sem. Ha el
megyünk Belgiumba, akkor másról sem hallunk, mint arról, hogy me
lyik pozíció a flamandoké, melyik a vallonoké; hogy az is angolul akar 
beszélni velem, aki rosszul tud, pedig franciául megtanult; de nem akar 
a franciák vagy a flamandok nyelvén beszélni. Tehát azt hiszem, hogy 
a közostobasággal az etnikai elzárkózás vagy az idegenkedés közos
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tobaságának a hatásával szemben egyetlen európai társadalom sem 
immunis.

A hetvenes évek elején az értelmiségnek elsősorban a szocializmus
ban betöltött szerepét próbáltad tisztázni, majd a nyolcvanas évek 
elején értelmiségi magatartásformát dolgoztál ki. Változik-e, és miben 
az ,,antipolitikus” magatartás stratégiája most, közel egy évtizeddel a 
rendszerváltás után.

Valamelyest igen, és mégsem. Ha valamit jónak vagy igaznak gon
dolunk, nem hiszem, hogy ettől a jó vagy igaz gondolattól el kellene 
térnünk amiatt, hogy éppen új kormány jött, vagy négy év múltán 
kiment a divatból az, amit gondolunk -  ami gyakorlatilag csak annyit 
jelent, hogy a többség most nem azt gondolja. Vegyük az irodalmi 
autentikusság fogalmát. Ez tökéletesen független attól, hogy éppen 
hány százalék szavaz erre vagy arra. Azok a politikusok, akik betöltik 
a teret, a színpadot, a képernyőt, akiket naponta látunk, akiknek a ne
vét a házfalakon olvassuk, akikről szó esik a társaságban, egyik hétről 
a másikra eltűn
nek, elfelejtődnek 
és nyugdíjas pol
gártársaink lesz
nek, vagy tartalé
kos játékosok; ez
zel szemben a 
kultúrában alkotott 
érték bármely tu
dósé vagy művé
szé, akkor is az 
marad, ha a vá
lasztásokon ilyen 
vagy olyan ered
mény következett 
be. Ebből azt a kö
vetkeztetést von
nám le, hogy a 
kulturális elit -  szí
vesen és bátran 
használom ezt a 
szót, amely alatt 
mind a tudomá
nyos, mind a mű
vészi, mind az 
akadémiai elitet,
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tehát a legjobbakat, a legtermékenyebbeket értem, azokat, akik a leg
értékesebb és legeredetibb felismeréseket, felfedezéseket, müveket 
létrehozzák -  igenis szigorúan, magas minőségi követelménnyel és 
nagy önállóságérzéssel kell, hogy megvédje területeinek autonómiáját. 
Meg kell védeniük magukat. Látnunk kell, hogy a történelem -  nem tu
dom, hogy az osztályok harca-e -  azt hiszem, inkább a különböző eli
tek harca. És nyilvánvaló, hogy a gazdasági elit elég erőteljes, potens 
vagy prepotens, a politikai elit is potens, prepotens, a katonai, a 
rendőri... sokféle elit van és azokon belül is sokféle csoportosulás. Ha 
az értelmiségi, művészi elit fülét-farkát behúzza, akkor pórul jár és bu
ta. Ezt nem szabad megtennie. Én most, hogy, hogy nem, egy vélet
len jóvoltából Berlinben a Művészi Akadémia -  Academie dér Künste
-  elnöke lettem, egyik napról a másikra közölték velem, hogy megvá
lasztottak, és megnyitóbeszédet kell tartanom. Rögtön ezzel kezdtem, 
hogy barátságos, partneri, de szigorúan kritikus viszonyban kell lennie 
a művészértelmiségnek a többi elittel, együttműködésre kell törekedni, 
mert mindig akkor volt jó az országnak, a népnek, ha a különféle eli
tek együtt tudtak működni, akkor volt gyarapodás, ha az értelmiség és 
a polgárság szót értett: Németországban a Besitzbürgertum (a tulajdo
nos polgárság) és a Bildungsbürgertum (a művelt polgárság), az értel
miségi, az egyetemi polgárság. Erre törekszem, amikor nagyvállalati 
vezérigazgatókat hívok meg a berlini akadémia szalonjába, és azoktól 
igenis elvárom, hogy az Akadémiát és a művészi tevékenységeket tá
mogassák, mert ők is berlini polgárok, ők is azt akarják, hogy Berlin 
gyarapodjon, és ugyanezt mondom Budapesten is. Tehát egyenrangú
nak kell lenni, nem vagyunk sem alábbvalóak, sem felsőbbrendűek. 
Meg kell védenünk magunkat -  meg kell védenünk magunkat a többi 
elit demagógiájával, hamis retorikájával, propagandájával szemben, 
kompromisszumokra kell lépnünk, kell adnunk is valamit, és el kell 
érnünk azt, hogy az értelmiség autoritása kívánatos legyen, és 
hogy akarjanak az értelmiséggel, a művészekkel találkozni, beszélni, 
hogy odafigyeljenek a szavukra; nem szabad a sarokba menni és 
sunnyogni.
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--------------- Hollósvölgyi Iván ---------------

Kamionelhúzás foggal
Nyáron lelépek Angliába, 
előbb azonban Trabant kocsit veszek, 
cserélve hét Beatles lemezt dobozgitárra 
pengetem, hogy ,,őszre én már angolul leszek”.

Könyvek szekrényből mind kihányva, 
szőnyegpadlón Old Death meg Szókratész hetyeg, 
May Károly összes zűrös indiánja 
spárgával, gézzel gúzsba köttetett.

Nyáron lelépek Angliába, 
kombi Trabant kocsin már fönn a szpojlerek 
fütyöljék csatornaszéjben Dover-nél a kompon: 
„őszre én már angolul leszek".

Könyvek szekrényből mind kihányva, 
megmondom ki Vagy, mutasd bédekkered, 
lelépek nyáron Angliába, 
nézd: Old Shatterhand Trabant kocsit vezet.

A kulcsok ura

A kulcsok ura azért se adja oda 
az autót. Mondja, nem elég nekem 
az Isten benzine. Alig egy hete, 
hogy tankolt, és tessék, nem maradt 
a tartályban szinte semmije.

Kitagad engem, fenyegetőzik, új 
végrendeletet alkot, ha figyelmen 
kívül hagyom utasítását, és 
engedély nélkül merem 
elvinni az autót.
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Nem csoda így, ha korán őszült 
a kulcsok hatalmas ura. Miközben 
eltilt -  ne adjon alám 
kocsit -  az ember útjának fele 
hamar elfogy, csak gondja sokasodik.

A kulcsok ura azért se adja oda 
az autót. Soha, kiált, fogytán 
a benzine. Alig egy hete, 
hogy tankolt, és a végén, íme, 
nem maradt szinte semmije.

Barátom az autótemetőből hozatott Golfot

Barátom az autótemetőből hozatott 
Golfot. Mozgó urna az új autó.
Ha barátom a Golffal a sarkon posztot, 
nem tágítanak egykönnyen 
a lányok.

Munka bolondja barátom, hajtott 
pár évig, s lám, neki új kocsi lett.
Összeszedi pedig a pénzt rá, 
úgy lesz, mondta, így hozat ő be 
olyat meg ilyet.

Pincérként a barátomnak jattból 
támadt új márkára keret.
Nagy német autótemetőkre 
ha gondolt, importőre a pénzzel 
azonmód útnak eredt.

Barátom az autótemetőből hozatott 
Golfot. A magas lóra felült, népek 
limuzinjával most boldog. Hajt vele darabig, 
elkerget a vérbe. Ne tudjam meg, 
mire viheti a versenyzésben.
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----------------- Lalia G ábor------------------

A Pacsirta panasza
Helytörténeti kutatások alkalmával mind ritkábban és csak elvétve 

bukkannak fel a levéltári depók homályából irodalomtörténeti különle
gességek. Határtalan öröm kerített hatalmába, amikor az 1941-es évi 
közigazgatási okmányok vallatásakor Kosztolányi Mária „segélykérő” 
levelére bukkantam. Meg voltam ugyanis győződve, hogy a Kosztolá
nyival kapcsolatos irodalmi és egyéb kutatások már kifulladtak, befeje
ződtek, hogy róla és családjáról szinte már minden feltárandót feltár
tak. A levéltárak azonban mindig tartalmaznak meglepetéseket a hálás 
és kitartó kutatóknak. Kevés olyan, a nagy költő nyelvét beszélő hon
fitársunk van, aki nem ismeri a Pacsirta című, immár elhíresült regé
nyét, melynek ihletője és modellje Kosztolányi Mária, a húgocska, akit 
a „bánat eljegyzett”. E sorok írója számára a mai napig megfejthetet
len rejtély marad, hogy mi késztette és honnan merített annyi bátorsá
got, hogy húga csúnyaságát strófákba foglalja, majd Pacsirta című 
regényében megírja, tudván-tudva, hogy ezt ő is el fogja olvasni. Nagy 
merészségére egyedüli magyarázat csak az lehet, hogy ez a csúnya
ság általános családi gond volt, és bizonyára az író lelkére is egy ma
lomkő súlyával nehezedett a természet szeretett húga iránti atrocitá
sa. El tudom képzelni Mária örömöktől megfosztott lelkivilágát, amint 
Dezső bátyja „neki szentelt” írását olvassa. Lehet, hogy lelkileg túlér- 
zékeny vagyok, de töredelmesen be kell vallanom, hogy a Pacsirta 
című filmet egyetlen egyszer sem sikerült végignéznem, mert mindig 
valami lelki borzongás kerített hatalmába. Tudom, hogy a szépség 
relatív, mégis borzasztó lehet, ha valakinek életében egyszer sem 
mondja soha senki sem, hogy szép vagy bájos, sőt még azt is ritkán, 
hogy „jól nézel ki”.

Sokat tűnődtem Mária Pacsirta beceneve rejtélyének titkán. Felderí
tetlen volt számomra mivel érdemelte ki e nevében oly vonzó madár
ka nevét. Őszintén bevallom, pacsirtát még életemben nem láttam és 
lehet, hogy csak szép dalát élveztem. Hozzáértők szerint aranyos kis 
madárka. Nem különösebben szép, ám vidám énekével a tavaszi és 
nyári hónapokban a kora reggeli órákban lelket önt a természetbe és 
ébreszti azt. Utána rejtőzködik. Estefelé szürkületkor pedig ismét vidám 
dalával búcsúztatja a Napot.

Ilyen jellembeli tulajdonságokkal bírhatott Kosztolányi Mária is.
Ám a magát emésztő, rejtőzködő, bútorai homályában megbúvó 

Pacsirta a történelem egy neki kedvezőnek tűnő fordulópontján kitört 
és karvallyá változott. Olvassuk hát panaszos dalú levelét!
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A levél magáért beszél és több szempontból is figyelemre méltó. A 
végtelenül szerénynek ismert Pacsirta részéről sohasem történtek ér
zelmi kifakadások, legalábbis erről a nagy nyilvánosság nem szerzett 
tudomást. Ezt most levél formájában tette meg. Sérülékeny és meg
gyötört lelkivilágát szépen példázza a „Tűrtem, szenvedtem nagyon 
sokat.” rövid mondatocskája is. E pár szó eszenciája szerencsétlen és 
boldogtalan sorsának. A levélből fény derül a mostoha kisebbségi sors
ra is, melyet Trianon óta sem sikerült emberségesen és elfogadhatóan 
rendezni. Máriának e Golgotát is végig kellett szenvedni. Kérelme vé
gül is meghallgatásra talált.

Új munkahelyén azonban nem sokáig állhatott helyt. A történelem 
fintora úgy hozta, hogy a háborút követően a „megszállók” irattára 
igen gyorsan a Városi Népbizottság ölébe pottyant. Egyértelmű, hogy 
e levél avatatlan poltron kezekben bumerángként csapott vissza, és ez 
döntően befolyásolta szerzője további mindennemű érvényesülését. 
Apró történelmi rövidlátása banánhéjnak számított, melyet Mária nem 
vett észre. Ez volt a sors pecsétje.

A háború után, mint ismeretes Kosztolányi Mária a szabadkai Nép
kör Magyar Kultúregyesületnek lett állandó bedolgozó aktivistája és a 
gyerekeket oktatta, nevelte és foglalkozott velük határtalan szeretettel 
és odaadással. A bánat, mint „kérő” távolról sem bizonyult ideális par
tinak. A terhes kapcsolatnak végül is a gyerekek határtalan szeretete 
vetett véget, akikben Pacsirta megtalálta mindazt a vigaszt és meleg
séget, melytől a felnőttek megfosztották.
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Ante Vukov:

Lichtneckert Tóbiás 
drágaságos emlékezete

(Részlet a Herbárium című regényből)

„Csak ülnék egy Nyugodt Udvaron -  a szélcsendben -  magas fák 
között...” -  szólalt meg Lichtneckert Tóbiás fejében egy hang elhaló 
visszhangként. Bármennyire is hallgatózott, még arra sem volt képes 
egész idő alatt, hogy legalább felmérje a távolságát annak a valami
nek, ami benne ilyen erős vágyakozást keltett. Az -  az Udvar -  bár
hol lehetett. Volt néhány, melyet emlékezetében művelt, többé-kevésbé 
olyanok, melyek hasonló vagy rokonságban levő hangulatokkal körül
fogják az odavetődött embert, és volt egy, egyetlen egy, amelyet már 
évtizedek óta saját lényének bensejében alakított ki, mindentől rejtve, 
egy Rovar igénytelenségével, annak magasrendü és eredeti építészi 
ügyességével. Megszállottságának Veleje volt az Udvar, magva az 
Álomnak, mely hosszú, mint a torkolat nélküli folyó.

Tóbiás bajsza meglehetősen későn kezdett sarjadni. Eltérően attól 
a rengeteg fiútól, akinek már tizenegy évesen feketéink az orra alja (a 
szőkéknél mindez később történik, akkor is úgy látszik, mintha kissé 
erősebb aranyos fény esett volna a vékonyka szálakra), ő csak várta 
és várta ezt a különleges pillanatot, lassanként már a reményt is elve
szítette, amikor nagy nehezen kezdtek kipattanni az első bizonytalan 
szőrszálacskák. Ezért, de nem csak ezért, hosszabb ideig maradt 
szégyenlős és határozatlan, hatalmas és törékeny Csigaként húzódott 
vissza saját világába. Amellett, hogy vézna és magas termetű volt, arc
vonásai lágyak, kissé laposak voltak, csupán még mindig szőrtelen 
álla volt hegyesebb a szokásosnál, homlokcsontja pedig szélesebb, így 
fejének alakja háromszögre emlékeztetett, mely jobbra-balra himbáló
zott, miközben szelíd figyelemmel kutatott a titokzatos, könnyedén el- 
sikló célok után. Ezek a célok Tóbiás számára a kényeskedő és ma
gukat tettető bakfisok alakjában jelentek meg, ködbe vesző sziluettüket 
úgy itta be a tekintete, mint megkésett eső nehéz és lomha cseppeit a 
szomjas homok. Ezek a Leánykák szembejövet úgy tudtak illatozni, 
mint a legelső tavaszi nárcisz vagy más korai virág, és ugyanezeket a 
túlszárnyalhatatlan illatokat el lehetett fogni itt-ott, belélegezvén az 
emlékezésekkel és agyongyötört lélekkel terhes szagot, mely olajos 
foltként megül az üvegdugós, zománcszirmokkal telihintett kék üveg
csék alján.
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Ezek az illatok sokáig megmaradtak az opálüvegből készült 
púderosedényben, melyre vörös bóbitás madár van festve, amint kékes 
virágfürtökkel borított ágacska csúcsán lebeg. Vagy pedig valamilyen 
metszett, finoman formált üveg belsejében, ahol olyan sokáig megma
radtak, hogy közben elmúlt több emberöltő is láthatalan ezüst szálra fűz
ve, összekuszálódó csomók nélkül.

(Hogyha csak akarták volna), az öregasszonyok a hallgatás leple 
alatt többször is újrakezdhették gyermekkorukat, vagy pedig valamelyik 
magas ablakból szemrebbenés nélkül bámulhatták valakinek a parázs
ló, közeledő szembogarait... Ahelyett, hogy lassan elhalványulnának, s 
a végén elenyésznének, ezek az Illatok az öregedéssel még sajátsá
gosabbakká és erősebbekké lettek. Ugyanez volt felismerhető a szel
lőben, amint a selyemhez hasonlatos könnyű hajat megérinti, melynek 
színe egyidőben az áttetsző üvegben levő mézé és az aranyló búzáé, 
melynek kalászára hullanak a délutáni nap alacsony sugarai, amíg ide- 
oda hullámzik, elárulva a játszadozó szellők titkos beavatkozásának 
irányvonalait. Megőrizték őket a blúzok és ruhák anyagai, de a bakfi
sok kötényének szövetéből is csöpögött, ahogyan a fehér ruhákból, 
úgy a virágosokból is, amelyek olyannak tűntek, mintha frissen szedett 
különböző élénk és feltűnő virágok szirmai borítanák. Illatoztak a ruha
ujjak ráncai és szélei, a gallér, a szoknyák szegélyei. Szakadatlanul 
vagy csak egy pillanatra -  többé már nem volt különbség, de idő sem 
az elmélyülés fokozatainak megállapításához. A varázslat a csúcson 
volt, a megszállottság pedig teljes.

Tóbiás csapdában volt. Egyszer s mindörökre, a szabadulás lehető
sége nélkül. Miközben ezen Illatok eredetéről ábrándozott, elérkezett 
életében egy olyan udvarba, mely minden égtáj felé magas fallal volt 
kerítve. Régen volt ez már, és most újra azt kérdezte magától, vajon a 
benne motoszkáló gondolat arra irányul-e, hogy azt a helyet újra meg
látogassa. Mindaz a kései gyermekkor és a még el nem érkezett ifjú
kor közötti átmenet zavaros időszakában történt. Az Illatok akkor már 
olyannyira erős próbának tették ki, hogy lehetetlen volt akár ellenállni 
nekik, akár megtagadni őket. A hozzájuk vezető út akadályokkal teli, 
és látszólag elrettentően hideg volt. Három vagy négy teljes esztendő 
is beletelt ebbe a hiábavaló Játékba, amely Tóbiás beburkolózott és 
zavaros lényében ment végbe, nem sikerült átlépnie lényének küszö
bét, kilépnie a külvilágba. Az Illatok ugyanúgy keringtek benne, aho
gyan a képek, melyeket mélabúsan hordozott magában, forrásukra 
való emlékeztetőül. A források pedig napról napra mind elérhetetleneb
bekké váltak, nem is annyira mások, mint az ő számára. A bakfisok 
nagy része már szép és szédítő alakú lánnyá nőtt, Tobi pedig, lelké
ben és külsejében még szinte fiúcska, tátott szájjal bámult valahol a 
meghatározhatatlan ürességben, mely elválasztotta őt attól a puha, el
kápráztató világtól. Az ő világa rideg volt és szabályos, akár a sókris
tály, és legalább annyira keserű, ha sokat vesznek be belőle. De mi
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tette őt ilyenné? Mindenek előtt a mértéktelen és teljességgel mérhe
tetlen félelem Istentől, aki minden életek Tulajdonosa, és az összes ha
lál Kereskedője. Az emiatti aggódás volt kezdetektől fogva okozója és 
kialakítója minden fonákságnak, melyekben a későbbiek során egyre 
inkább bővelkedett a fiú rejtőzködő természete. Ugyanakkor a legrövi
debb út volt ez, mely elvezethette őt a lélek pincéinek labirintusába, 
hogy ott bolyongjon addig a Pontig, ahol a sötétség csábítása erősebb 
az emlékezésnél és a reménységnél, s a homály (a tévelygő szégye
ne ragacsos) sűrűsége nem engedi a szemnek, hogy visszapillantson 
az ébredés kialvó szikrájára, mely a kialvó hajnalcsillag másik neve. 
így tehát, mindennap fordítva kezdődik és hátulról, a végzet és befe
jezés között...

Azonban, mielőtt a maga által előkészített csapdában léleköngyil- 
kosságot kísérelt volna meg, Tóbiás megélt néhány ritka, de annál fé
nyesebb pillanatot. Csakhogy ezek is, akárcsak addigi élete többi pilla
nata, kizárólag a benne keringő áramkörhöz viszonyítva voltak megha
tározhatók, minden érték megszűnt létezni, abban az igyekezetben, 
hogy legalább egy pillantást vessen a külvilág felé. Azok a pillanatok 
mindörökre részei maradtak az Emlékezés feledhetetlen magvának. 
Képekből, vagy még inkább képecskékből álltak, törékenyekből, akár a 
régi selyem vagy az odafagyott lehelet az ablaküvegen, mely elvá
lasztja a még alvót a hideg reggeltől. Ezek a Képecskéket nagy figye
lemmel gyűjtögette úgy, mint mindent, ami törékeny és sérülékeny, s 
láthatatlan albumokba rakosgatta, melyeknek áthatolhatatlan lapjai vé
delmet nyújtanak a betolakodók és a rablás ellen. Tóbiás képeit egy 
szempillantás alatt, a fej egy mozdulatával vételezte fel, különösen fi
gyelt arra, hogy ezek a mozdulatok mindig észrevétlenek maradjanak, 
és úgy menjenek végbe, hogy véletlennek hassanak, de a kényszer
nek nem akart ellenállni, mivel nagyon is tudatában volt annak, hogy 
ez hiú remény lenne. így háromszög alakú feje villámgyorsan tekintet 
körbe, annyira gyorsan, hogy szinte úgy látszott, nem is tesz semmi
lyen valós mozdulatot, ő azonban csak fényképezett és fényképezett... 
A szembogár izzó résén át ragadta meg az elétáruló képeket, melyek 
attól kezdve alapjává válnak az emlékezésnek, ahol a remény horgo
nya mindörökre leengedve marad, még akkor is, amikor a fény körös
körül kialszik, és minden beledermed az elsötétedés bizonytalanságá
ba. Memóriájának képei ezer meg ezer rezzenést vagy villámszerű fel
villanást számláltak, és bennük gyakran csupán egyetlen Alak volt fel
ismerhető szinte számtalan észrevétlen változással, mintha ismételt 
jegyzésével egyetlen képet szeretett volna létrehozni, mely a többi ta
lálomra készült és felszínes kép összesítését jelentené. No, de az 
egész eljárásban valójában semmi vaktában elkövetett és felületes 
sem volt, de legkevésbé véletlen. Az egész titokzatos rendszer belül
ről működött egy olyan szabály törvényei szerint, amely varázsának
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hatalma felülmúlt minden kívülállót és észlelhetők A szerkezet szünte
lenül működött, akár valami hatalmas földalatti berendezés egy sziklás 
hegy szívében. Ebből a fedezékből végezte Tóbiás naponta a kiválasz
tott arcok szemléjét, de leginkább csak egyetlenét, kinek neve úgy 
hangzott, akár a Karácsony zenéje vagy a csengettyű hangja: Elviráét. 
Elvira Arca olyannak látszott, mintha mindig parázslana a belső láng 
fáklyája alatt, és ez a pír, egy azonos szín árnyalatain belül változtat
va erejét, közvetlen ellentétben állt a fogak fehérjével, a szemgolyók 
kékjével s a haj aranyával. Tóbiás képes volt egyetlen délután folya
mán több százszor hátrafordulni, csakhogy megpillanthassa az ellenáll
hatatlan arc villanását. E megszállottság hatalma alatt élt hónapokon át 
anélkül, hogy megmakacsolta volna magát, és mivel ez már Menekü
lés volt magába, semmi sem késztethette volna rá bármi másra, vagy 
ezen kívül bármely irányba.

Elvira továbbra is úgy sugározott, mint a mag legizzóbb pontja, min
den egyéb jelenség, mely őutána került a Tóbiás fejében levő láthatat
lan fényképezőgép látókörébe, csupán másodosztályú volt és silány, 
bár közülük némelyik tagadhatatlanul bírt némi nyugtalanító varázzsal, 
önbizalommal és melegséggel. De mindezek csupán pótlólagos emlé
kezések voltak az elsődleges és eredeti Képhez viszonyítva, csak a hi
ábavaló próbálkozások láncolataként idéződtek fel, hogy az elmenekült 
tökéletességet helyettesítsék. Elvira ideális célpont volt, s a titkos meg
figyelések kifogástalan tárgya, mivel a rejtett lépések észl^lhetőségük
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ellenére sem lettek soha senki előtt felfedve. Ezért mindaz, ami nyilvá
nosan történt, lényegét tekintve rejtve is maradt. A dolog egésze örök
re észrevétlen maradt. Azt lehet Rá mondani, hogy Illat volt illat nélkül, 
s Virág szirom nélkül. Ugyanakkor Tóbiásról elmondhatjuk, hogy átélte 
a valódi, Ideális Szerelem hangulatát akkoriban, amikor még nem is 
tudhatta, hogy létezik ilyesmi. Azok voltak a legszebb koraőszök, mind 
közül, melyeket azóta is átélt. És soha többé nem történt meg, hogy a 
nap ismét azokból a szögekből süssön, s a talpak alatt illattal teli leve
lek éppen olyan vastag rétegére, mely egyre hömpölygött ugyanazon 
talpak alatt, melyek pedig nem kutattak más cél után a Szív számára 
kijelöltön kívül. Azok az őszök az alma terhe alatt roskadoztak, kifutva 
abból a csábításából és a gyönyörből, ami nem ismerte az ég és a föld 
határai közt a különbséget... Tóbiás életének tizenötödik évében tör
tént. Elvira szoknyája éppen annyira volt hosszú, hogy bugyijának vil
lanása kívül maradjon a kíváncsiskodó szemek megveszett hatótávol
ságából, amíg lépkedett vagy teljesen függőlegesen állt, de igazából 
olyannyira rövid volt, hogy ujjaival kellet lefelé húzni, bármikor le kel
lett ülnie a székre vagy le kellett guggolnia, hogy felvegye a lehullott 
irónt az iskola padlójáról: ahelyett, hogy lehajolna érte.

Ezt a halványkék szoknyácskát, melynek színe a vadgalamb hasán 
lévő tollak vagy inkább a szárnyai által rejtett pihék színéhez volt 
hasonlatos, testének felső részén pántok tartották, amelyek párosán 
íveltek a magasba, hogy ott, az elfedett dombocskák magasságában,
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találkozhassanak az átlós szalaggal, s azután, 
irányt váltva, meredeken ereszkedjenek a ruga
nyos lejtők erényei felé. Az anyaga valójában 
nem volt semmilyen kapcsolatban a leány alak
jával, hanem azon az ingatag határon lebegett, 
ahol a tárgyaknak, amennyiben túl sokáig szem
lélik őket, eltűnik a valódi érinthetőségük hitele, 
mert a tárgyak -  amelyek már önmagukban se
bezhetők és ingatagok -  fokozatosan és örökre 
szertefoszlanak az átható tekintetek sugarában.
Ezért Tóbiás egyetlen egyszer sem fordult a Má
sik Oldal felé, mert az az oldal mindig is tiltott volt 
számára, (és ez így is marad), és kísértésbe sem 
esett (pedig hányszor volt ennek határán), hogy tekintetével csak egy 
hajszálnyit is lejjebb csússzon, ha csak egy arasznyival is, az a mér
hetetlenül kicsiny rés alá, ahol tudta, hogy nagy robajjal romba dől és 
megszűnik a varázslat áldása, amelynek bűvkörében és mindenkitől 
rejtve tengette napjait néma boldogságban. Ezért, ha mások tették is, 
ő sohasem engedte le tekintetét a felfedett meztelen Fehérségre...

Ezek után megengedte, hogy teljes három év teljék el, egyáltalán 
nem kutatott, még időnként sem, az emlék után. Csak egy láthatatlan 
jegy, amelynek színe olyan volt, mint Elvira Arcáé, amikor elborítják a 
megóvott parázs villanásai, és mint egy nagyon vékony izzó zsinegtől 
való forradás, létezett tovább pislákolva, átszellemülten, nem veszítve 
erejéből, de nem is gazdagítva ragyogását. Ezzel Tóbiás személye ket
téválasztódott, mint egy tengellyel, amely egybeköti a szétválasztotta- 
kat és a szembenálló feleket, de csak míg azonos célok meghódításá
ra nem törnek, mert e célok csak kölcsönös lemondásban létezhet
nek. És így Elvira nem lett senkié. De Tóbiás sem volt többé egyedül
-  vele volt Ludwig: a hasonmása.

És Tóbiás ismét hallotta a benső hangot: ,,Csak ülnék... egy Nyu
godt Udvaron -  a szélcsendben -  magas fák között...” Emlékezetén át
törtek a hatalmas, gazdag ágazatú, égbenyúló fák, amelyeken akkor 
nem volt sem levél sem rügy, mert már beköszöntött a későősz, és a 
téltől csak néhány rövid, hunyorgó délután választotta el. A szökés le
hetőségei közül Tóbiás a Szanatórium lehangoló épületét és udvarát 
választotta, eltévedt és megbolygatott lelkek közé menekült. Ez a terü
let nagyonis öntudatosan volt megválasztva, úgy is mint menedék és 
úgy is, mint egy olyan hely, ahonnan nincs többé meghátrálás. Mert 
amikor minden vágy, amely gyönyörű gyűjteményt kívánt létrehozni 
szűz lányok arcairól -  a tekintet gyilkos villanásainak áldozatairól -  
meddővé vált, nem maradt más, mint a gyors és teljes visszavonulás. 
És az a hely látszólag egészen kielégítő védelmet nyújtott és, legalább 
rövid időre, a lélek jólétét ígérte. Az épület hosszú volt és földszinti, a 
XIX. század végén épült, és nagyszámú kisebb-nagyobb helyiséggel
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rendelkezett, amelyek a folyosóról nyíltak. Ennek közepén egy láthatat
lan hátárvonal húzódott, így az egyik oldalon a férfi, a másikon a női 
osztály kapott helyet. Egészét tekintve ez a folyosó nagyon hosszú 
volt, és csak azokra volt jó hatással, akik önszántukból és akadályta
lanul közlekedhettek a teljes hosszában, mindenki másra félelmetesen 
hatott. A helyiségek mindegyike nagyon magas volt, az ablakokra kí
vülről rácsokat erősítettek. A valós szabadság illúziója egyedül úgy volt 
elérhető, ha a folyosó felén balra fordulva, áthaladván a szűk ablakok
kal ellátott ajtón -  amelyet szintén rácsok borítottak -  a keskeny ösvé
nyekkel átszabdalt tágas udvarra léptek. Ezek az utacskák ide-oda ci
káztak, de, mindent összevetve, az ódon épületet körülzáró falakon túl
nőtt százéves faóriások által bezárt körön belül maradtak. Egy igazi, 
régi Bolondokháza volt ez. Nehéz faasztalokkal és fapadokkal, vas
ágyakkal és bádogszekrényekkel, egy WC-vel és egy mosdóval, ahol 
a vizelettel távozott gyógyszerek -  egyben mérgek -  szaga terjengett, 
fürdő és tükör nélkül, és a természetes fény szemernyi feleslegétől is 
mentesen. A reménytelenség háza. No de az udvar -  az udvar, az 
egészen más volt. Minden, ami odabenn nyers, nyomorúságos és egy
szerű volt, az kint a legkimondhatatlanabb emberi mércét is felülmúlta 
nemességében, sőt, még ennél is több, egészen a Végtelen áttekint
hetetlenségéig -  amennyiben volt még egy parányi titkolt és változat
lan életerő, hogy kövessék az elillant remény árnyékát, amely a külső, 
innen nem látható világ homályos zugaiba húzódott vissza, merthogy 
az, érthetetlen mormolással, ott volt mind a négy magas fal túloldalán. 
A mind a négy magas fal túloldalán a Foglyok elfeledték az elsodort 
hámjaikat, hogy a Tudattalanság félelmetes ködébe már megzabolázot- 
tan, látásuktól megfosztva és meztelen léphessenek. Végül is minden 
foglyot azért hoztak be, mert valahol, útközben, egy tévedés folytán 
összekuszálódott, ami ruhájától megfosztotta lelkét, attól, amely bizto
sította, hogy Mások békén hagyják. A többiektől eltérően, akik a falak 
szűk körében kerengtek, Tóbiás ebbe a körbe egyedül és önszántából 
lépett, mintha egy korábbi hívás visszhangjára válaszolt volna, amely 
szomorú és ködös emlékként rémlett fel neki. Már gyermekkorában 
szólt hozzá egy titokzatos és idegen hang (úgy, hogy ezt senki sem 
hallhatta rajta kívül), és elmondta, hogy egyszer majd egy ideig itt kell 
élnie, e vészjósló, látszólag élettelen falak között. És milyen gyorsan 
elérkezett ez az Óra! Tudatában volt, hogy eljön, mégis, túl gyorsan, 
hirtelen robbant be a pillanat, amelyben el kellett hagynia mindent, amit 
már jól ismert, és mindent, ami közel állt hozzá, hogy belépjen az 
Ismeretlenbe, amelynek képe azóta is megmagyarázhatatlan és érthe
tetlen maradt. De valahol, személyiségének mélyében, kifejlődött egy 
néma érzék, amelynek segítségével megfejthette a korábban érthetet
len jelek világát... Az őrültek házának világában Schwalb volt az úr. 
Doktor Max Schwalb egyúttal volt sötétbőrű és sápadt, üveges
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patkányszemecskéi élesen és áthatóan kutattak mindazon titkok után, 
amelyek még rejtőzködni merészeltek az elfojtott mélabúban és a lélek 
fenekén megbúvó félelmekben. Minden bajra orvosság volt a széles 
körben, és gyakran alkalmazott rövid, de hatásos áramütés, amely az 
emberi agy egy meghatározott pontjára irányult. Ezeket a viharokat,
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Tóbiás halálra rémült agyának végtelenjében, akaratlanul, és minden 
előzetes figyelmeztetés nélkül tapasztalta meg. Azokban a zűrös és 
sok mindenről hírhedt időkben Tóbiás belegabalyodott egy olyan mű
vészi alkotómunkába, amelynek tárgya az önmegtagadás volt. Ezen 
az úton szeretett volna elérni azokhoz a kezdetekhez és azokhoz a 
körvonalakhoz, amelyek elválasztják az alkotói munkát az alantas te
vékenységtől, ahhoz a mindent átfogó űrhöz, melynek alapjairól a mű
vészet egy soha nem látott köntösben születik újjá, amely az elfogulat
lan Lényeg lángjaiban vált makulátlanul tisztává. Schwalb figyelmez
tette rá, hogy milyen tévhit és veszély rejlik az ilyen gondolatok gyöke
rében. No de Tóbi nem hitt neki. Szerencsére. És pontosan ennek volt 
köszönhető, hogy valamivel később az Indulópontig juthatott, amit ott 
még nem ígérhetett neki -  senki. De addig még sokat sétált és gyalo
golt, többet lépdelt mint bárki más, akit a balszerencse abba a romos 
és búskomor épületbe sodort.

Habár az udvar egy hatalmas védőpajzs volt. Ezzé tették a magas 
falak, amelyeken nem lehetett átnézni a külvilágba, valamint a hatal
mas, százesztendős fák, melyeknek lombja összeforrt és úgy borult az 
udvarra, mint egy nagy, sötét ernyő. Törzsük színe méltóságteljesen 
szürke, majdnem fekete volt. Némelyikük olyan vastag volt, hogy kör
be lehetett sétálni, lassan, kicsiny körökben. Ez tette a legcsodálato
sabbá az ittlétet. Minden más szökésre és rejtőzködésre késztette az 
embert, arra, hogy méginkább magába zárkózzon. A fák kifelé csábí
tottak. Hangjuk a föld mélyéből és a csillagos égből érkezett, s így a 
legmegátalkodottabb lélek gátjait is le tudták rombolni, átvezették a ke
serű csömörből a névtelen Űrbe, amelyből az ezt követő életben -  
azoknál, akiknek volt bátorságuk a benső szakadék fölött átvezető hí
don áthaladni, hogy a levegőben lépdelve a kietlen Képzelet mélysége 
fölött túléljenek a sorsdöntő megpróbáltatásban -  minden más kiala
kult. Mert pontosan ebben a Játékban történt meg az alattvalóságból 
és a Sors átka alól való feloldás (illetve az alól, amiről eddig azt hit
ték, hogy Az). Olyan folyamat volt ez, amely felváltva és szüntelenül át 
volt szőve bánattal és unalommal, és igencsak csigák győztes és cél 
nélküli versenyfutására emlékeztetett. És Tóbi mégis kijutott. Látszatra 
kivitelezhetetlen és (talán az övé előtt) elképzelhetetlen Lépést tett egy 
ragyogó összefonódásban: a visszafojtott lélegzet, a kristályos tudat és 
az elektromos villámlások kapcsában, amelyek átcikáztak agyán, mint 
ezernyi taglócsapás mindkét halántékára, míg minden foga csikorgott 
és vacogott és míg Schwalb elszörnyedt parancsát hallotta: „Álljatok 
le, az Istenért! Azonnal!” De az Emlékezete már megalapozódott... És 
eközben sikerült egy pillantást vetnie abba a hasadásba amelyből a ré
mültek szíve nem lel visszautat, és miután életükben sem adatik több 
pillanat. Tóbi önmaga volt és önnön leikével egy ideig Önmagáé lehe
tett. Ludwiggal barátságot kötött, amelyikben ez a másik nem érezte
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magát sem leigázottnak sem pedig átvertnek.
Vagy legalábbis egy idöra. nem érezte magát 
így. Mindezek ellenére, ez még nem volt az a 
hely, ami után átszellemülten és mindent átható
an vágyakozik majd, egészen végig... Abban az 
időben, amikor Schwalb megpróbálta fehérre 
marni az Értelmét Tóbi már belépett a tizennyol
cadik életévébe. Elvira csak árnyék volt már az 
üres tanterem falán, ahol egy pillangó pihent.
Szárnyai, amelyekről lassan hullott a hímpor, egy
re áttetszőbbek lettek, így a színjátékot csak az 
alig látható, leheletfinom erecskék hálója biztosítot
ta a színtelen hártyán. Ha egy véletlen folytán, abban 
a pillanatban, a összekent padlón gurulni kezdett volna egy ropogós és 
piros Alma -  a tudatban felvillanna az út menti galagonya göcsörtös 
kérgére akadt véres agyfoszlányok képe, rögtön utána pedig lusta, ős
régi gépkocsik látványa tárulna fel, amelyek céljuktól megfosztva von
szolják magukat a kedvetlen Város utcáin, egyre távolabb körözve. A 
kanyarban, a sárgaköves úton áthaladva, amíg a központi tér felé igye
kezett, fékcsikorgás kíséretében csöngetett a villamos, s ez ideig a le
vágott emberi fej hű másának gördülése gyorsult, a hajtincsekre por ta
padt, és valós, sárga, a mielőbb lehullott levelek. Az avar, a városi ut
cákon tett hódításain, szakadatlanul gyarapodott, tele voltak vele a ka
pualjak, az átjárók, az őszikabátok zsebei és gallérjai, úgy tűnt, mintha 
sovány, szakállas emberek próbáltak volna degeszre tömött táskájuk
ból és markukból sikertelenül túladni rajta, mert messzi és magasan 
dobálták azt fejük fölé, megkísérelvén, hogy mindörökre megszabadul
janak tőle. A levelek viszont újra és újra visszajöttek, győzedelmesen 
és diadalmasan, körkörösen ereszkedtek alá, ahogyan a szél, és azok 
dühe sodorta őket, akik dobálták és rázták a még le nem hullottakat, 
ugráltak a hajlott ágakig: az Emberek Madarakra kezdtek hasonlítani, 
a Madarak pedig Emberekre, sárga, susogó tollruhában, és végül az 
egész békerepülésben végződött a magas, és igencsak kihegyezett 
zöldes Torony körül, melynek üregében egy elpusztult óra hallgatott... 
De olykor, az éjszaka néma csöndjének leple alatt, halk koppanás volt 
hallható, amelyről nem lehetett tudni, hogy az álmatlan bőregerektől, a 
rozsdától széthulló fogaskerekek moccanásaitól vagy az utolsó, meg
késett Levelektől származott-e, amelyek a gyér járókelők nagy kalapja 
alatt rejtőző üres fejére hullottak. Az álom oly lassan bontakozott ki, 
mint ahogyan a pillangó szívókája ereszkedik egy csöpp mézért a vi
rág kelyhének mélyébe, abban a Városban, amely a saját Álmában lé
tezett...

,,Csak ülnék, mégis csak ülnék...” -  ismételgette Tóbiás, gondolata
iban ömagával beszélgetve. Ludwig csak ült, nem emlékezvén Tóbiás
ra. Égszínkék csíkos pizsamában és egy teget kórházi köntösben
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maga elé meredt, próbálta megfejteni a természet keze által véletlen
szerűen felhalmozott levelek mozaikképének értelmét. Igyekezett min
den egyes helyzetnek különleges értelmet adni: a vadszőlő bíborszínű 
levele a tölgy sok, sötét levelével szemben, rejtett jóslatot hordozott, a 
Melankólia tízemeletnyi hullámainak áradata tövébe szorult Reményről. 
Nem kívánkozott sehová. Ismét hatalmukba kerítették a falak, ezúttal 
kétszeresen. A Szanatóriumot, amelynek időszakos látogatójává vált, 
az elmúlt két év alatt áthelyezték egy másik épületbe, merthogy az elő
zőt, úgy mint a magasságukban rajta túlszárnyaló kerítésfalakat -  po
rig rombolták. Kivágták a hatalmas, méltóságteljes fákat is, amelyeknek 
némelyikét csak három ember volt képes átfogni. Arra a helyre egészé
ben ráborult a feledés fátyla. Csak Tóbiás emlékezett még rá. És egy
aránt őrizte emlékezetében Ludwig is... Ezen az új helyen minden 
más volt. Mások voltak Szagok és az Illatok, az épület belső falainak 
színei, és a bútorok is meg a jövevények körülményei. Mert ott, azon 
a helyen, mindannyian jövevények voltak, csakhogy senki sem sejtet
te, milyen út előtt áll és, hogy az vezet-e valahová. Tóbiás akkor már 
elejétől végéig átviharzott a Fehérség. Abban az időben ők Ketten any- 
nyira azonosultak már, hogy, ha nagy ritkán szólították őket, válaszol
tak akkor is, ha a másik nevét említették. Egyaránt hitték, hogy nem 
csak belső, de külső különbség sincs kettőjük között. És mégis, ugyan
abból a magányos emberi lényből származtak, és az egymástól való 
távoliét után, kimerültén, ugyanide tértek vissza, mint a megbékélés 
közös révébe. No, de volt közöttük észlelhető eltérés is. Ludwig a Fe
hérség lényegi szigorában élt, míg Tóbiás a Színpompa súlya alatt ful
ladt, elgyengülve a kielégültségektől. Ludwig egyszer -  apránként és 
minden részletre kiterjedően -  kigondolt egy Szándékot, amelynek ki
vitelezését ismét csak Tóbira ruházta. A fehér, kenderből kézzel szőtt, 
szerény szabású öltözet már készen állt, amikor Tóbiás közömbösen 
vagdosta hajfürtjeit, amelyek már oly hosszúak voltak, hogy vállán át, 
egészen a lapockájáig értek. Bőrig vágta haját. Ezután következett az 
összes többi szőrzet, amely itt-ott előbukkant, árnyékot vetve az embe
ri testre. A körmök magától értetődtek. A lényeg az volt, hogy a fehér
ség a küllemet mindenütt áthassa, és az elutasítása mindennek, ami 
ezt az egységet, mint valami tisztátlan folt, megbonthatta. Amikor már 
mindent eltüntettek és lehántottak, csak a nagy, friss esővízzel telt 
hordóba való merülés maradt hátra, amit e cél érdekében minden 
szennytől megóvtak. A csöndes szertartás a fehér csuha felöltésével 
végződött. Tóbiás így indult meg gyalog és mezítláb, lassan és kimért 
léptekkel, és így ért magábaszállva és átlátva az erkölcs rejtélyeit, a 
Szanatórium bejárata elé. Ludwig Lichtként mutatkozott be. Felkészül
ten várták, mert a külvárosi utcák lakói már hírül adták, hogy egy 
szokatlan, fehérbe öltözött egyén közeleg...

Ludwig szerette a fémeket, mindenekelőtt a fehéreket és fényeseket, 
így az ezüstöt is. Szerette a szögletes formák egyszerűségét és a
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fölös, csúf díszektől való mentességet. Szerette a Teliholdat a zeniten, 
a ködöt, a havat és a csillogó, áttetsző és szinte színtelen kristályokat. 
Ennek szöges ellentéteként Tóbiás az erős színkontraszt híve volt, sze
rette a legkülönfélébb alakú tárgyak közelségét, valamint az arany tü
zes ragyogását és a naptól izzó réz fényét. Szerette a Rubint, a Sma
ragdot és az Ametisztet. A mezőt, amelyet a mák kipattant szirmai és 
a búzavirág szikrázó csillagai borítanak el. A rőt őszi levelek felhalmo
zódó hullámait, amelyek gátat vetnek minden városi utcára és erdei ös
vényre. No, de néhány dologban mégiscsak megegyeztek. Mindketten 
a legnagyobb gyűlölettel viseltettek a sár, a korom, a lecsupaszított 
csontok vagy a rothadt gyümölcs iránt... Schwalb annak idején a dolgok 
hátterébe vonult, és -  miután abbahagyta a villanyárammal való kísér
leteit, -  megtagadta a korábbi nevét is, és újabbat vett fel: dr. Emil 
Gros. Viszont, váratlanul előbukkanván egy félreeső helységből, és bar
langjába ugyanolyan sietve és zavarodottan vonulva vissza, továbbra is 
részt vett a Szanatórium nyugtalan vérkeringésében. De, ha mégis foly
tatta volna gonosz munkálkodását, ezzel már nem érinthette volna meg 
Tóbiás eredetiségének lényegét. Ez alakalommal Tóbi azért vette ma
gára a téglafalak védelmét, hogy jótékony árnyékukban békésen tehes
se magát túl a tudatosan vállalt Magány minden kétségbeesésén és kí
sértésén. Tekintetét szigorúan az útra szegezve lépdelt, mint egy szer
zetes, s közben érezte, hogy az ablaknyílások rácsai mögül Gros éber, 
de láthatatlan szemei titkon követik. Lényegében minden olyan volt, 
mint régen. A különbség benne volt. Vagy bennük: Ludwigban és Őben
ne. A benső barátságuk és egyesülésük fokában. Ezen az észlelhetet- 
len alapon történt meg az Egyesülés is. A Hó megmaradt hónak, és a 
Kert sem szűnt meg elmerülni a színek hömpölygésében, de ezúttal a 
Kettő közötti rés felett már egy karcsú és magasztos Híd állt, áttetszőn, 
mintha üvegkristály vagy jeges harmat alkotná ívét. Ezen átjárónak pon
tosan a felén, két alak volt látható, akiknek légies testét mintha napsu
garak fénycsóvái szőtték volna. Amit sugalltak, az rokonszenv és 
mélységes egybeivódás volt. Tóbiás-Ludwig már nem sok napot töltött 
ott. És annak ellenére, hogy az a hely még mindig nem volt Az A Hely, 
ahová kapaszkodtak vagy igyekeztek, abban a meggyőződésben, hogy 
ezt teszik, végérvényes Változások történtek. Elvira, egy időre, kikény
szerült a gyönyörűszép, reneszánsz Keretéből, mert annak üresen kel
lett maradnia. így szólt Ludwig-Tóbiás között a megegyezés. Ők Ketten, 
mint az azonos csöndben összeesküvők, egyként tagadtak meg minden 
női szépséget, ami törést és fordulatot visz az alkotó elme ragyogó me
zeire. Együtt kívántak a Pusztaságból kiindulni, hogy annak szűz nincs- 
telenségében egy kis Kastélyt építsenek, a megszelídített, alkotott 
Szépség otthonát. így éltek meg hosszú éveket, az alázat és Némaság 
példás szigorában. (Folytatjuk)

Brestyánszki Boros Rozália-Raffai Éva fordítása
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Tóth Péter

Berzsenyi és a 
Magyar Tudós Társaság
A XVIII. század utolsó harmadától kezdve Magyarországon sorra je

lentek meg az akadémiai tervezetek, felhívások, pályázatok. Széchenyi 
István 1825-ben tett felajánlását többek között Bessenyei Görgy, Révai 
Miklós, Decsy Sámuel, Péczely József és Kultsár István írásai előzték 
meg, és készítették elő. Bár az egyes literátorok másként képzelték el 
a Tudós Társaság jövőjét, abban többé-kevésbé megegyeztek, hogy a 
létrehozandó tekintélyes testületben kiemelt feladat hárul a szépírókra. 
A „nyelvében él a nemzet” gondolatának kristályosodási időszakában 
természetes igénynek számított, hogy az Akadémia segítsen lezárni a 
nyelvújítás vitáit, továbbra az is, hogy a korszerű szótárak, nyelvtanok 
létrehozásával egyidejűleg egységesítse végre a magyar helyesírást. 
Az Akadémiai megszületését anyagi gondok és politikai akadályok egy
aránt hátráltatták. A már említett Széchenyi-féle felajánlás után bő fél 
évtized telt el az első nagygyűlésig. A nádor 1827-ben jelölte ki azt a 
bizottságot, amely a következő év tavaszán megtárgyalta a Tudós Tár
saság „alaprajzát”.

Berzsenyi ez idő tájt somogyi birtokán visszavonultan („somogyi 
Diogenész”-ként, „niklai remeteiként) élt. Barátjától, Döbrentei Gábor
tól értesült a Tudós Társaság előkészületeiről, egyebek mellett arról, 
hogy az alapszabályt kidolgozó bizottságba többen őt is szívesen lát
ták volna. Döbrentei csak sejtette, hogy erre miért nem került sor: „Én 
óhajtottalak ide mostanra Téged is. A három száj /Döbrentei mellett 
Teleki József, Schedius Lajos, Horvát István -  T. P.l egyszerre mond
ta ki talentumod becsülését, de jobbnak nézetett most elmaradásod, és 
Így, Kölcseyé. Miért? Máskor mondom meg. Hanem Téged, ez ne 
szomoritson. (...) Buda, martius 12d 1828.”1 A mellőzés oka kétségte
lenül Kölcsey és Berzsenyi közismerten rossz viszonya volt. /A két köl
tő mindössze egyszer találkozott személyesen. A várakozás izgalmáról 
és az együtt töltött napokról Szemere Pál mint hiteles tanú tételesen is 
beszámolt Kazinczynak 1810. április 27-én keltezett levelében.2 A 
találkozó után -  Szemeréhez és társaihoz szólva -  Berzsenyi még 
barátjaként üdvözölte Kölcseyt (1810. jún.; 1811. jan. 1.), de a fordu
lat rövidesen -  és visszafordíthatatlanul -  megtörtént. A ,, magyar 
Horác”-ot érzékenyen érintette, hogy stílusán, szóhasználatán nemcsak 
a Mondolat (1813), hanem a Kölcsey és Szemere által írt Antimondolat 
(1815) is gúnyolódott. Ezt követte az elhíresült Kölcsey-féle recenzió a
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Tudományos Gyűjtemény hasábjain (1817. VII,). Az alkotói válságban 
lévő és megsértett Berzsenyi Kazinczyhoz fordult panasszal. Tőle kért 
„megvilágosítást” bizonyos értelmezésekkel és esztétikai kérdésekkel 
kapcsolatban. Ugyanebben a levelében visszamenőleg átértékelte Köl- 
cseyvel kapcsolatos emlékeit: ,,Én ennek a pimasznak kamuti szemé
ből már akkor semmi jót nem néztem, mikor nékem a pesti kávéház
ban egy öl nyekergő verset hozott.”3 Berzsenyi megpróbálkoztt a vá
lasszal, de ezt hiába küldte be a Tudományos Gyűjtemény redakciójá- 
ba; írását gróf Teleki József vétója miatt nem közölték. Ez talán nem 
is bántotta volna annyira, hiszen rövidesen belátta, hogy személyeske
dő, vagdalkozó feleletét át kell dolgoznia. Az viszont elkedvetlenítette, 
hogy kérése ellenére sem kapta vissza a Pestre küldött kéziratot. Az 
Észrevételek Kölcsey Recensiójára c. átfogalmazott „antikritika” csak 
1825 őszén látott napvilágot.4 A megbírált Kölcsey az általa szerkesz
tett Élet és Literatúra hasábjain adott választ, és ebben Berzsenyi 
tilalma ellenére részleteket közölt a költő eredeti kéziratából./5

Mindezek tudatában nem csodálkozhatunk azon, hogy az akadémi
ai alapszabály kidolgozása során az előkészítők a személyes találko
zás lehetőségével nem akarták újra feltüzelni a szenvedélyeket. Az int
rikái miatt sokat támadott Döbrentei nem bizonyult tapintatos vagy po
litikus barátnak; hiszen a már idézett levelében beszámolt arról, hogy 
Fáy András, Vitkovics Mihály, Kisfaludy Károly és Virág Benedek is 
megsértődött amiatt, hogy kimaradt a bizottságból. Esetleg az is felte
hető, hogy bizalmas barátját éppen így akarta még inkább Kölcsey és 
Kazinczy ellen hangolni.

Nem tudjuk, hogy Berzsenyi válaszolt-e (és ha igen, akkor írásban 
válaszolt-e?) a Döbrentei által közöltekre. Elképzelhető, hogy -  mint 
más alkalommal -  Stettner (Zádor) György által szóban küldött üzene
tet. A Vas megyei származású Stettner, a magyar irodalmi élet szürke 
eminenciása, Berzsenyi és Vörösmarty barátja volt. 1828 kora tava
szán ő adott részletesebben hírt a közelgő tanácskozásról. Berzsenyi
hez szóló levelében az irodalmi élet időszerű eseményeiről is szót 
ejtett: „Kazinczy Február 18d. ért ide, mind azért, hogy sógora Gróf 
Török ellen az Eperjesi Táblán lefolyt perét revideáltassa; mind pedig 
hogy azon Deputatio’ tanácskozásaiban részt vehessen, melly a’ Ná
dor által, a’ felállítandó Magyar Akadémia’ plánumának kidolgozására 
neveztetett-ki. Ezen Deputatio, üléseit Martius közepén fogja kezdeni. 
Elölülője: Gróf Teleki József, Lászlónak fija; tagjai; a’ négy első aján
lón, Gróf Széchenyi István, Vay Ábrahám, Gróf Károlyi György és Gróf 
Andrássy György urakon kivűl: Kazinczy, Horvát István; Kisfaludy Sán
dor, Kis Superint. Bitnitz, Guzmics, Döbrentei, Vitkovics, Kulcsár, 
Jankovich, Horváth János Bosoni Püspök, Fejér Prépost, Dr. Bene, 
Schedius, Szemere, Buday Esaiás, Ercsey. -  Kazinczy barátsággal 
emlékezik Kedves Uram Bátyámról, ’s tiszteletét parancsolta jelente
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nem. (...) A’ Tudományos Gyűjtemény’ redactióját az én igen kedves 
barátom Vörösmarty vévé által, ’s szíves tisztelete mellett könyörög 
kedves Uram Bátyámnak, méltóztassék őt akarminemű becses dolgo
zásaival segélni.”6

A fennmaradt Berzsenyi-levelekben 1828-ban és a következő 
esztendőben nem esett szó az Akadémiáról. A praktikus szemléletű 
,,somogyi Diogenész” nyilván ez idő alatt is hallott az egyre inkább 
húzódó előkészületekről. Nem meglepő tehát, hogy némi lemondás, 
egyfajta bölcs beletörődés olvasható ki abból a leveléből, amelyet
1830. február 25-én küldött el Széchenyinek és Wesselényinek: „Az 
Akadémia is nagy dicsősége lett volna hazánknak; de ha az oda szánt 
pénzt gyakorlatibb intézetekre fordítja Méltóságtok, veszteni nem fo
gunk. A tudományok mécsek az éjben, a gyakorlat nélkül csak kopor
sói mécsek”7

Ebből az évből (1830. aug. 15.) maradt ránk egy másik levele, amely 
ugyan közvetlenül nem az Akadémiáról, hanem Széchenyi nyelvfelfogá
sáról szól. A Hitel szerzőjét dicsérő sorokból kiderül, hogy Berzsenyi mi
ként látta Kazinczynak és követőinek a szerepét; továbbá az is, hogy a 
széphalmi mesterrel és „táborával” még ez idő tájt sem békült meg. Az 
ítélet alapján számot vethetünk azzal is, hogy a levél írója milyen 
„nyelvi programot” tartott követendőnek a leendő Akadémia számára: 
„Nagy jót tett Méltóságod nyelvünkkel azáltal is, hogy egészen a dunai 
dialectus mellé állott, aminek én csak azért is igen örvendek, mivel en
gem leginkább a dunai dialectus miatt vett üldözőbe Kazinczy pártja. 
Ezek az urak oly kirekesztőleg uralkodóvá akarták tenni a tiszai dialec- 
tust, hogy legjobb dunai szavainkat is kizárták az írói nyelvbül, s majd 
minden magánhangzóinkat megnyújtják, pedig éppen a sok tiszai spon- 
deusok fogyasztása által kell nyelvünket mind szebbíteni, mind a verse
lésre alkalmasabbá tenni, a dunai szavak felvétele által pedig gazdagí
tani. Csodálom tehát e részben is Méltóságod geniális szellemét, s 
kérem, legyen ezután is ezen jobb ügynek paizsa.”8

Az akadémiai alakuló ülés éjszakáján („Poson, november 17. éjfél 
felé 1830.”) Döbrentei Gábor (1786-1851) már a kedvező döntésről tá
jékoztathatta barátját: „Most este 9 előtt, a magyar tudós társaság 
philosophiai osztálya vidéki rendes első tagjává 300 pengő fort.évdíjjal 
neveztetél.”9 Rövid beszámolójában elégikus hangon írt az eddig el
vesztegetett időről, a megkésett cselekvésről, és hírt adott a súlyosan 
beteg Kisfaludy Károlyról is.

A Tudós Társaság philosophiai osztálya az induláskor mindössze 
négy tagból állt. A két helybeli: Döbrentei Gábor (író, szerkesztő, mű
fordító, a Magyar Tudós Társaság titoknoka) és Imre János 
(1790-1832; a teológia doktora, a pesti egyetem bölcselettanára), a 
két vidéki pedig Berzsenyi Dániel és Szilasy János (1795-1859); 
szombathelyi, majd pesti paptanár, A’ nevelés’ tudománya /-//. c. kötet
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szerzője volt. Az osztály összetétele meglepőnek tűnne, ha nem lenne 
fogalmunk a korabeli magyar filozófiai iskolázottság és a filozófiai iro
dalom állapotáról. Emellett azt sem feledhetjük, hogy például Kisfaludy 
Sándor, Kölcsey Ferenc és Vörösmarty a nyelvészeti osztálynak, a 
nyelvészettel is komolyan foglalkozó Bitnitz (Bitnicz) Lajos a mathesis- 
nek, a lírikus, műfordító, irodalomszervező Kazinczy és Kis János pe
dig a történettudományi osztálynak lett tagja. Külön művelődésszocio
lógiai, tudományszociológiai elemzést érdemelne, hogy a Tudós Társa
ság munkatársai milyen társadalmi rétegből, milyen felekezetekből és 
mely vidékről kerültek ki.

A régóta hiányzó szakszótárak és a leendő nagyszótár előkészíté
se érdekében rögtön az első akadémiai nagygyűlésen megfogalmaz
ták: „Minden osztálybeliek szedjék össze régibb és újabb könyvek
ből tudományuk műszavait, ’s adják bé betűrendben.”10 Az 1831. jun. 
13-án tartott „héti ülés”-en felszólították a vidéki rendes tagokat, hogy 
mindegyikük ,,adja bé az osztályabeli előtte ismeretes akármelly régi 
és mostani tudományos magyar könyvek’ czímeit, hogy azok a’ ben- 
nek lévő műszavak kiíratása végett kiosztathassanak, melly osztályos 
gyűjtemény majd ollyan előmunkáúl jőne ki, honnan jó és rossz mű
szavak közül a’ nagy szótár összeírása alatt a’ válogatás biztosabban 
eshessék.”11 A Tudós Társaság a kezdet kezdetén a mathesisból 50, 
a történettudományból 302, a nyelvtudományból 70, a filozófiai munkák 
közül 68 kötetet jelölt ki vizsgálat és szógyűjtés céljából.12

Berzsenyi nem tartozott, és helyzeténél fogva nem is tartozhatott a 
legtevékenyebb akadémikusok közé. Életének alkonyán mégis több 
munkából kivette a részét. Az akadémiai jegyzőkönyvek szerint az el
sők között küldött be filozófiai műszavakat a készülő szakszótár részé
re. Az MTA Könyvtárának kézirattára őrzi azt a könyvjegyzéket, ame
lyet betühű formában adok közre:

„A ‘ philosophiai műszavak kiszedése végett kijelelt, ’s a’ titoknoki 
hivatal által Julius 9-kén velem is közlött magyar könyvek sorát még e’ 
következendőkkel vélem szaporithatónak:

1. Bencsik Josef. Az emberi kötelességek rajzolatja. Poson. 1818. 8.
2. Bertalanfy. Keresztény bölcsesség. 1770.
3. Bitnicz Lajos. A magyar nyelvbéli előadás tudománya. Pest.

1827. 8 m.
4. Campe Psychologiája. (D. Nagy Samt.) Poson 1794. 8.
5. Campe. Erkölcsi könyvecske. (Dr. Földy) Poson 1789. 8.
6. Csere János (Apátzai). Magyar Logika. 1666. (Lásd, Horányi I.)
7. Eresei Dániel, Philosophia históriája. Debreczen. 1825. 8.
8. Erdélyi Muzeum. Kolosvár és Pest. 1814-18.
9. Funke. A’ legszükségesebb tudományok veleje. Magyarázta 

Bachich I. Poson 1821. 8.
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10. Kant szerént való philosophiának rostálgatása. (Budai Ferencz.) 
Poson 1801. 12.

11. Keresztény Ethikának summás veleje. (Dániel Polyxena) Kolos- 
vár 1752. 8. Horánvi

12. Közhasznú ösmeretek tára. Pest. 1830-1. I. II. Kötet
13. Mendelssohn Moses: Fédon. (Pajor) Pest 1792. 8.
14. őri Filep Gábor. Kér. erkölcsi tudomány, Pictet után. 1788-9.
15. Sas értekezései. I—VI. Köt. Pest. 1831.
16. Tóth Ferencz. Erkőlcstudomány. Pest 1817. 8. m.
17. Takács Josef. Erkölcsi Oktatásai. 1799. (A Magyar Minervában.)
18. Válogatott czikkelyek az egész Logicából és Metaphysicaból. 

(Benyák) Pest. 1770.

Aestheticai műszavak a’ következő magyar munkákban találtatnak:
1. Aestheticai levelek. Toldy Ferencztől. Pest. 1827. 8.
2. Eberhard Aestheticája. Pucz Antaltól. Pest. 1818. 8.
3. Esztétika. Szép Jánostól. Buda 1794.
4. Élet és Literatura. (Musarion) l—IV. Pest
5. Erdélyi Muzeum értek. Kol. 1814-18.
6. Kazinczy Ferencz Munkáji. IX Köt. Pest. 1815.
7. Közhaszu esmeretek tára. Pest. 1830-1 I. II. köt.
8. Lánghy. Encyclopaedia. Eschenburg után. Pest. 1828.
9. Legszükségesebb tudományok veleje, a’ szép tudományok ked- 

vellők számokra. Bachriht. Poson 1821.
10. Lexicon terminorum technicorum. Buda. 1826.
11. Minerva. (Felső Magyar orsz.) Kassa. 1825-31.
12. Orpheus. Kassa. 1790.
13. Sas. I—VI. Pest. 1831.
14. Segitő. Buda 1806.
15. Sokféle. Sándor Istvántól. 1791-1808.
16. Magyar nyelvbeli előadás tudománya Bitnicztől. Pest. 1827.
17. Tudományos Gyűjtemény. 1817-31. Pest.
18. Fontos beszéd tudománya (Oratoria). Gáti István. S. Patak

1828. 8.
19. Magyar Oratoria és Poezis (Magyar Oskola) Szenthe Páltól. 

Pest 1792.
20. Magyar Poezis. Papp Ignácz. Veszprim 1828. 8.
21. Mi a’ poezis? Verseghytől. Buda. 1793.
22. A’ rajzolás tudományának kezdete. Beregszászi Pált. Debre- 

czen. 1822. 8.
23. A' rajzolás mesterségének kezdete. Sárvári Pált. Debreczen. 

1807. 8.
24. Útmutatás a’ klavir helyes játszására. Dömény és Malovetzky. 

Pest.
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25. A' muzsikáról. Verseghy. Buda. 1791.
26. Az Építéstudományának egy része. Debreczen 1824. 8. Bereg

szászi Páltól.
27. Molnár János. A’ régi jeles épületekről. N. Szombat. 1760. 4.
28. Ékes szóllás a’ sírhalmoknál. Horvát János.

Berzsenyi Dániel”13

A négyoldalas kéziratról meg kell jegyeznem, hogy véleményem 
szerint csak az utolsó sor (s talán az aláírás) autográf, a többi máso
lat. A jegyzékben található 18+28 cím nem 46 művet jelent, hiszen 
egy-egy esetben átfedések is előfordulnak; a folyóiratok esetében pe
dig több évfolyam szerepel. Figyelemre méltó az anyag vegyessége: 
számos olyan cím (szerző) kimaradt, amelyet (akit) Berzsenyi kétség
telenül ismert, ugyanakkor olyan művek is jelen vannak, amelyek nem 
a filozófiához, hanem a pedagógiához, a teológiához, a retorikához, a 
stilisztikához stb. tartoznak. Érdemes megemlíteni a könyvjegyzék idő
beli megoszlását is. Viszonylag sok a régebbi kiadású mű; az újabb 
idők termését néhány kivételtől eltekintve a folyóiratok (Tudományos 
Gyűjtemény, Sas, Felső-magyarországi Minerva, Élet és Literatúra) 
képviselik. A dokumentum alapján pontosabb fogalmunk lehet arról, 
hogy milyen könyvekkel, periodikákkal került kapcsolatba a ,,niklai re
mete”. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a fenti műveket tétele
sen is ismerte. Mindenesetre cáfolja a költő olvasatlanságáról szóló 
(olykor általa is terjesztett) vélekedést. Bitnicz Lajos stilisztikai, retorikai 
jellegű kézikönyvét (A’ magyar nyelvbeli előadás’ tudománya. 1827) 
mindkét részben közölte. A kor egyik legalaposabb ,,compendiuma” 
/Kresznerics Ferenc minősítette így, T. P.l gazdagon merített Blair, 
Pölitz, Eschenburg stb. írásaiból. Egy alapos filológiai elemzés választ 
adhatna arra a kérdésre, hogy vajon Bitnicz munkájának (és az általa 
közölt kantiánus nézeteknek) a hatása kimutatható-e az ekkoriban szü
lető Poétái harmonistikában. (Bitnicz kötete még egy szempontból ér
dekes; ez első tankönyvek között van, amely számos példát idéz a kor 
szépíróitól: Kisfaludy Károly, Szemere Pál mellett Berzsenyitől és a 
fiatal Vörösmartytól is.)

A Philosophiai Műszótár szerkesztését Szalay Imrére bízták. A fő
pap elkezdte ugyan az anyag rendszerezését, de egyházi megbízatá
sa miatt időközben Pestről Veszprémbe költözött, így a befejező mun
kálatokban nem vehetett részt. A kötet bevezetőjében Döbrentei Gábor 
mégis őt nevezte meg szerkesztőként. A szótár elején egy 45 tételes 
forrásjegyzék található. Ebből kitűnik, hogy a Berzsenyi által javasolt 
művek javát nem vették figyelembe. Beküldött szakszavainak többsé
gét azonban elfogadták (antinómia = észütközés; categoricus imperati
vus = egyenes észparancs; autonomia = öntörvényűség; praxis = gya
korlat; ratio practica = cselekvő ész; stb.). Az 1834-ben kiadott
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Philosophiai Műszótár nem tartozott a Társaság legsikeresebb vállalko
zásai közé. Ezt nemcsak azért állíthatjuk, mert mindössze néhány száz 
példányban jelentették meg, hanem azért is, mert a szerkesztői suta
ságok, következetlenségek miatt alig segítette a bölcseleti szakszó
kincs egységesülését. Mivel nem akarta erőszakosan eldönteni a filo
zófiai műszavak sorsát, egy-egy német vagy latin kifejezés helyettesí
tésére olykor féltucatnyi magyar megfelelőt is javasolt. Ezzel ugyan 
igazolta a Tudós Társaság szótárszerkesztői tapintatát, de egyúttal 
kifejezte határozatlanságát, illetve döntésképtelenségét is.

Az idősödő Berzsenyit többen is ösztönözték verseinek újabb kiadá
sára. Helmeczy Mihály, Kazinczy Ferenc és Bajza József is segítséget 
ajánlott ehhez. Berzsenyi azonban sorra elutasította (olykor válasz nél
kül hagyta) a megígért támogatásokat. Kazinczytól és táborától elide
genítette az első (1813) és a második kiadás (1816) néhány kellemet
len meglepetése (pl. Helmeczy Mihály önkényes előszava, amelyet a 
nyelvújítás apológiájaként fogalmazott meg); Bajzától talán az új nem
zedék stílusa, esztétikai állásfoglalása, vitamódszere riasztotta. Ugyan
akkor nem mondott le műveinek javított, hiteles megjelentetéséről. 
Lírai életműve mellett prózai írásait is sajtó alá kívánta rendezni. A mű
ködést megkezdő Akadémián kívül a szükséges orvosi kezelés, illetve 
félig kész munkáinak befejezése is Pestre csábította. Döbrenteinek 
szóló leveleiben több alkalommal szerepelnek az említett motívumok.
1831. aug. 8-án vetette papírra az alábbiakat: „El valék már készülve, 
hogy házamat végképp elhagyjam, s Nemzetem Díszei között uj éle
tet, egy hozzám illőbb életet kezdjek Ízlelni, s ime, mást mélyen csüg
gedve, érzem, hogy ismét csak álmodtam! (...) Engem csak az kinoz, 
hogy sokat akarván tenni, ennyire késtem munkáim kiadásával, mel- 
lyeket csak Pesten akarék holmi könyvek megtekintése után elkészíte
ni. Mást mióta látom e reményemnek ismét füstbe menttét, eleget ipar
kodom a tisztázással, s ,, Poétái harmonistikámnak” már csak harma
dik része van hátra, >kritikai leveleim< pedig úgy vagynak, hogy azo
kon könnyen elmehetsz, ha én elébb dűlök, s kérlek is ezen esetre, 
hogy ezen árváimat el ne feledd.”14

Ugyanennek a levélnek egy másik fogalmazványában ez olvasható: 
„Munkáimat Pesten akarám letisztázni, hogy ott még holmi könyveket 
megtekintsek, de midőn látám, hogy nem mehetek, méhházamba 
vonulék tisztázgatni, s mér két részt elvégeztem, s ha a harmadikat el 
nem végezhetném is, vedd által firkálásaimat gyermekeimtül s invenies 
disjecta membra poetae /fel fogod fedezni a költő szétszórt tagjait. L. 
Horatius: Szatírák I. 4. 62/. Ezen munkám címe: Poétái Harmonistika, 
azaz a poétái szép fő létszereinek és ezen létszerek szerközetének 
ösmerete...”15

Berzsenyi a Tudós Társaság üléseire ritkán jutott el. Utazását, illet
ve Pestre költözését előbb a -  széphalmi mesterrel is végző -  kolera
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járvány, később gazdaságának állapota, azt követően pedig gyengülő 
egészsége hiúsította meg. Ma már szinte hihetetlennek tűnik, de ezek 
miatt személyesen egyetlenegy alkalommal sem találkozott Kazin- 
czyval. Az 1810-es pesti látogatást követően nem láthatta a szintén 
akadémikussá választott Kölcseyt sem. Az általa nagyon tisztelt, vers
ben is megörökített Széchenyi Istvánnal azonban éppen egy akadémi
ai ülésen foghatott kezet először (1832). A Tudós Társaság tanácsko
zásain nyilvánosan egyetlen alkalommal sem szólalt fel, de barátainak 
körében (Szemere Pál, Horvát István, Fáy András) kifejtette vélemé
nyét az időszerű ügyekről. 1832 augusztusában abba a küldöttségbe 
nevezték ki, amelyik a soron következő akadémiai ülés rendtartását 
vitatta meg.16 Tudjuk, hogy az 1834 novemberében megtartott ötödik 
nagygyűlésen is jelen volt.17

Berzsenyi a tervezett akadémiai folyóirat számára írt néhány rövid 
terjedelmű kritikát: Auróra, 1831; Auróra, 1832; Nefelejts, 1832; Urania,
1832. Beküldött recenzióiról a Társaság évkönyve is megemlékezett.18 
Ezek a rövid ismertetések a költő életében nem láttak napvilágot; sőt 
kéziratai is hiányosan maradtak az utókorra. Döbrentei Gábornak kö
szönhetően (és nyilván az ő beavatkozásait elszenvedve) jelentek meg 
először 1842-ben az alábbi megjegyzés kíséretében: „Ezeket Berzse
nyi a magyar tudós társaság hivatalos felszólítására irá, midőn az 
>Tudománytár<át alaprajza szerint, rövid bírálatokkal vagy inkább is
mertetésekkel kívánná megindítani, a megjelent könyvek felől. Azon
ban, egy előre illy bírálatok elhagyását határozá a többség, s kiki visz- 
szavehette a levéltárból dolgozatát. Berzsenyinek bíráló hangulata 
mutatásáért, valamint szólami véleménye s izlete nyilvánítása tekinte
téből adom itt elé az övéit, némelly helyen azért rövidítve már, mert ef
félék nagyánt csak napszerinti érdeküek. Ezt mondá maga is. D. G.”19

Berzsenyi a hattyúdalának is tekinthető Poétái harmonistikál a Tu
dós Társaságnak engedte át közlés céljából. Mivel az alapszabály ki
mondta, hogy a beadott értekezéseket csak szigorú értékelést követő
en lehet közölni a Társaság kiadványaiban, Berzsenyi dolgozatát is 
megvizsgáltatták. A filozófia-esztétikai vallomás kéziratát az Akadémia 
felkérésére ketten bírálták: Schedel (Toldy) Ferenc, az MTT későbbi ti- 
toknoka és a Vas megyei származású Szalay Imre (1787-1848; egy
házi író, egyetemi tanár), akit Imre János halála után választottak a 
philosophiai osztály rendes, majd tiszteletbeli tagjává. Szalay megálla
pításainak főbb pontjait idézem:

„Bersenyi Dániel >Poétái Harmonistikája< 1831. (...)
Ezen munka a’ végett bizattatván visgálat alá: hogy vallyjon a’ TT. 

Társaság év könyvében e? vagy külön értekezési kiadásra lehessen 
fölvetetnie? Azt véli az alólírtt: arra, hogy külön értekezésben jelenjék- 
meg, nagyobb kiterjedést, és bővebb kiereszkedést kívánna; -  arra 
pedig: hogy, mint összenyomott és nyomtatásban legfőlebb 3-4 ivre
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terjedhető előadás, az évkönyben helyet foglaljon, igen alkalmatos; 
kiváltképen, ha a’ szerzőtől meg lehetne azt nyerni, hogy jelesen az elő 
részben a’ sokszor előforduló egyforma ideáknak és kifejezéseknek is
métlését elkerülhetőbbé tenné; mivel (:§§. 1-6.:) a’ harmoniás különfé- 
leségről, a’ harmoniás középletről, -  vegyűletről, a’ legközönebb szép
ről, tett gyakor előfordulások némelly olvasónak visszatetszhetnének.

Egyébiránt: hogy a’ munka philosophiai ’s aesthetikai lélekkel ’s 
készülettel légyen írva, nem tagadhatni, de azonban, egész és kimerí
tő rendszert abban nem lelhetni; hanem a’ derék író ezt nem is intéz
vén, mind az, a’ mit a’ megjegyzett czikkelyekben mintegy aphoristice 
érint és szemléleteknek nevez, csak ugyan a’ lelkes íróra és poétái lel
kességre mutat; és a’ költészetben nyert koszorús tiszteletre ez által 
ismét magát érdemesnek bizonyítja. (...)

Többnyire a’ világos, nem mesterkélt, és meghatározott írásmód, és 
a’ hellen ideálokra vetett tekintetek, a’ német classikusok’ véleményei
re is támaszkodva kedveltetővé ’s érdeklővé teszik a’ kidolgozást.
Pest, 18ik Junius, 1832. _ ,

Szalay Imre
a’ M. T. Társaság’ r. Tagja.”20

Szalay és Schedel bírálata nyomán az Akadémia július 2-án tartott 
ülése is elfogadta közlés céljából Berzsenyi munkáját. Az értekezés -  
Döbrentei Gábor „javításait”, átírásait elszenvedve -  1833-ban jelent 
meg.21 Az eredeti kézirat időközben elkallódott; a hiteles szöveg re
konstruálása a filológusokra várt, illetve vár. (Döbrentei beavatkozásai 
egyébként nyilván nem voltak számottevőek, hiszen ellenkező esetben 
Berzsenyi szót emelhetett volna ellenük. Ennek azonban tudomásom 
szerint semmi nyoma nem maradt.)

1834 tavaszán („Pest, mart. 24.”) Bajza levelet írt Berzsenyinek, és 
arról érdeklődött, hogy a költő hozzájárulna-e verseinek újabb kiadásá
hoz. Ezt követően -  talán a költő jóindulatának felkeltése céljából is -  
szóba hozta a Tudós Társaság ügyét. Alábbi sorai Berzsenyit az aka
démiai reformok tekintéllyel rendelkező képviselőjeként idézik elénk: 
„Mikor leszen szerencsénk Pesten? A’ múlt nagy gyűléskor hévvel 
óhajtók jelenlétét. Társaságunk’ a’ maga statútumait vette vizsgálat alá 
’s nevezetes vitatások keletkeztek ’s féltünk, hogy néhány tagjainknak, 
kik a’ józan felvilágosodás’ és előbbre haladás’ baráti, távollétök miatt 
csatákat veszítünk; de hála a’ providentiának! a’ dolgok jól ütöttek-ki ’s 
a’ statumokban történt változások most Ő felsége elébe fognak ter
jesztetni.”22

Berzsenyi a Poétái harmonistika kiadását követően újabb prózai 
munkát nyújtott át az Akadémiának. A’ magyarországi mezei szorga
lom’ némelly akadályairól című értekezését 1834-ben a „Fáy, Georch, 
Kállay, Luczenbacher, Perger tagokból állott választottság ajánlotta a’ 
martius Isőjén tartott héti ülésben felvételre érdemesnek."23 A tanul
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mány nem jelent a szerző életében. „Némelly töredékeit” a költő halá
la után fél évvel, 1836. szeptember 11-én Döbrentei Gábor olvasta fel 
a Társaság színe előtt.24

Az induló Akadémia új közéleti műfajokat teremtett a magyar iroda
lomban. A harmincas években indult útjára az akadémiai értekező pró
za. A’ Magyar Tudós Társaság Évkönyvei, a Tudománytár, később 
pedig az Új Magyar Múzeum, illetve a Magyar Akadémiai Értesítő je
lentette ehhez a megfelelő fórumot. A bennük közölt akadémiai szék
foglalók, tanulmányok rövidesen meghaladták a korábbi folyóiratokban 
(Erdélyi Muzéum, Tudományos Gyűjtemény) közölt dolgozatok terjedel
mét és szívonalát. A másik születőben lévő műfajnak, az akadémiai 
nekrológnak szomorú időszerűsége volt. Alig kezdte meg működését a 
Társaság, máris érzékeny veszteségek érték: Kisfaludy Károly az első 
ülés előtt hunyt el. 1831-ben meghalt Kazinczy és Tittel Pál; 1832-ben 
távozott az élők sorából Kresznerics Ferenc. Az akadémiai évkönyvek
ben külön fejezetben emlékeztek meg pályafutásukról (a felsoroltak 
mellett többek között gr. Széchényi Ferenc, Festetics György és Köte
les Sámuel pályaképét is itt örökítették meg). Az egyházi búcsúztatót 
követően kikristályosodott a világi emlékbeszéd műfaja.

1836. február 24-én elhunyt Berzsenyi Dániel. A Társaság egykori 
bírálóját, vitapartnerét, Kölcsey Ferencet kérte fel a nekrológ megírásá
ra. A költőtárs, aki néhány éve Kazinczytól is búcsúzott, vállalta a rend
kívül nehéz, sok tekintetben kényes feladatot. Úgy emlékezett meg a 
nagy pályatársáról, hogy egyúttal vallomásra is kényszerítette önma
gát. Önmegszólító formájú, drámai erejű bekezdésben vetett számot 
egykori önmagával és tettével. Tudatában volt annak, hogy évtizedes 
polémiájuknak más távlatot adott a halál: „Árnyéka az elköltözöttnek, 
sírod felett zeng az engesztelő szózat! Nem sokára követlek tégedet, 
’s a’ maradék irói harczainkat nem fogja ismerni; ’s neveinket békés 
gondolattal nevezendi egymás mellett, ha korunk’ énekeseire vissza
emlékezik. Emberek valánk; miért szégyelnők azt? Az élet’ útai keresz
tül járnak egymáson; ’s leggyakrabban elvein’ szentsége sem oltalmaz
hat meg akar tévedéstől, akar félreértéstől; de a’ sírdomb békesség 
'laka; ’s küszöbén emberi érdek nem léphet be. Te a’ földi leplet, ’s ve
le a’ halandó’ gyarlóságait levetkezéd. Elköltözött az ember; a’ költő 
miénk, e’ nemzeté maradt végiglen; e’ nemzeté, melly neved’ és dicső
séged’ szent örökség gyanánt birandja.’’25

Kölcsey búcsúja a magyar irodalom legszebb megkövető, visszaem
lékező írásainak egyike. (A lírában József Attila és Szabó Lőrinc 
Babitshoz írott versei; az epika műnemében többek között a Németh 
László által írt Móricz-portré lesz méltó párhuzama.) A Hymnus költője 
személyesen nem róhatta le gyászát. Betegsége megakadályozta ab
ban, hogy részt vegyen az akadémiai megemlékezésen. Erről tanúsko
dik az a levele, amelyet a Tudós Társaság titoknokának küldött:
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„Mihelyst vevém az elnöki levelet, azonnal postára adám az elmarad- 
hatásért könyörgőt. Berzs.’ emlékbeszédét ide zárom; talán illy csomót 
postán küldeni tilalmas: de kényszerítésben vagyok. (...) Különben 
Pestre mennem kellene; dolgaim lennének ott. Azonban körülményeim 
e’ pillanatban bár külsőképen engednék is az utazást; hat nap ótai 
derékfájdalmom itthon szegezve tartana. (...) Nagykárol, aug. 30. 
836.”26 A küldemény néhány nappal az akadémiai ülés előtt (szeptem
ber 7-én) épségben megérkezett Pestre. A Magyar Tudós Társaság 
„ötödik köz ülésén -  Pesten a’ Nemes vármegye’ nagyobb teremében 
1836. szept. 11.”) a távollévő Kölcsey emlékbeszédét Helmeczy Mihály 
olvasta fel. A nekrológ szövege a Társaság évkönyvében látott napvi
lágot. Abban a kötetben, amelynek belső mellékleteként -  tisztelgésül
-  Barabás Miklós rajzát is kinyomtatták a „magyar Horác”-ról.27

A Berzsenyi-filológiának az eddig elért eredmények ellenére is szá
mos adóssága van. Ezek közé tartozik például a költőhöz írott levelek 
egy részének feltárása, értékelése. Az életmű kritikai kiadásának első 
kötete két évtizeddel ezelőtt már napvilágot látott (Budapest, Akadémiai 
K. 1979) Merényi Oszkár szerkesztésében. A prózai művek és a levelek 
kritikai feldolgozására, megjelentetésére mindeddig nem került sor.
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Kis Csepregi Anna

Fejtő Ferenc és 
Németh László 

Berzsenyi-értelmezése 
okán

(A Berzsenyi Dániel -  hatszoros tükörben című tanulmány alapján)

,,Mi a villamos? -  Rút csingilingi ház.”
Az a szöveg, amelyben Ottlik leírja ezt a sort, kétszeresen is kap

csolódik Berzsenyihez. Közvetlenül, mert így folytatja: „Mint Berzsenyi: 
,Mi a magyar most? -  Rút sybarita váz.’” És közvetve, mert mielőtt a 
Berzsenyi-idézethez érne, a költészetről beszél, annak lényegéről: 
„Első pillanatban butának véltem a sort. A betűk halványodtak az üve
gen, de világosodtak bennem. Egyre jobban kezdett tetszeni az isme
retlen költő műve.” Valóban: nem az a költészet lényege, hogy a sorok 
bennünk világosodnak, élnek? Az olvasó bizonyára így gondolja, aki
nek viszont a foglalkozása az, hogy olvasó, elméletekkel alátámasztot
tan tudja, hogy a költészet, a vers lényege nem bennünk van, hanem 
a sorokban, a cél az, hogy megengedjük a versnek, az szólítson meg 
bennünket. Az igazi olvasók, amilyen Ottlik is volt, ezt a kettőt könnye
dén tudhatták párhuzamosan végezni. Hozzáállásom szerint ez az ol
vasat, ez a párhuzamosság a költészet igazi felderítője. Olyan rétegek
ben mozog fel-alá otthonosan, hogy még a falfeliratban (a villamos kö
dös ablakán) is fel tudja fedezni a költészetet. Nemcsak azért, mert a 
feliratban van valami a költészetből, de azért is, mert olvasói lényének 
szabadsága megengedi, hogy az igazi költészetre asszociáljon, adott 
esetben Berzsenyire. De természetesen a villamos-vers a szerényebb
-  noha hivalkodóbbnak tűnhet -  oka annak, hogy Ottlikkal indítom az 
írást, amelynek tárgya egészen más kell legyen. A lényeges ok így 
hangzik: „nem más ez a mű, mint folytatás, illetve ragaszkodás a 
Babits vezette Nyugat fegyelem- és szolgálat etikájához (...)”1. Az iro
dalomhoz, a költészethez való tiszta szívű közeledést éreztem Ottlik 
asszociációjában, alátámasztását pedig az iménti idézetben (is) véltem 
megtalálni, mert az a fajta finom alázat, főhajtás csendül ki belőle, 
amely nélkül alkotásokhoz és alkotókhoz viszonyulni, azokat tárgyalni 
lehet igaz, igazságos, de nem emberközeli, emberközeli olyképpen, 
hogy közben mindvégig azt kutatja, hogyan haladja meg az emberit,
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közelít az univerzális felé. Más kontextusban, más céllal, de talán e 
helyt sem célt tévesztve, az alkotóra és nem szerkesztőre gondolva: 
„az ,áruló’ írástudó tehát nem avval lesz árulóvá, ha lába nem megy 
egyenesen a Csillag felé, melyre ujja mutat. Az árulást akkor követi el, 
ha nem is mutat többé a csillagra.”2 Mert mit tesznek, akik árulók lesz
nek? Babits is Berzsenyi szavaival élve mondja, azok teszik „vakabbá 
a vakot”.

Fejtő Ferenc és Németh László tanulmánya, magyarázata a Berzse- 
nyi-jelenségre azért kerülhet többszörösen is az érdeklődés középpont
jába, mert azonos mértékben taglalnak egy problémát, Tanulmányok és 
nem ilyen dolgozatok döntenek, nyilatkoznak meg abban a máig sem 
megkerülhető kérdésben, amelynek Berzsenyi utólagos központja, ál
dozata lett, abban a kérdésben, hogy a népiek vagy urbánusok-e a 
„jók”. Talán Berzsenyi jellemének, tragédiájának megközelítő helyes 
magyarázata választ erre a megkerülhetetlennek tartott kérdésre is.

A dolgozatíró elhatárolódása, hogy a Berzsenyi-kérdés mögött nem 
is megbújó, de abból ordító problémát a költő személyének ellenében 
taglalja nemcsak inkompetenciájából ered, de abból a tényből is, hogy 
milyen félelmes korban született meg a két hozzáállás. Az, hogy a „fil
léres intelligencia kora” következett el, már feledésbe is merülhet, in
kább tűnhet finnyáskodásnak, mint igazi irodalmi problémának azzal 
szemben, hogy: ,,(...) akinek a költészet fontos, s akinek bármi fontos, 
amitől és amiért költészet van a világon, az ma egyszerűen nem en
gedheti meg magának azt a fényűzést, hogy egy-egy kósza magánzse
ni vagy félzseni vagy negyedzseni támogatására fecsérelje az erejét. 
Most mindnyájunkról van szó, a szavak értelméről van szó, amelyet a 
politika elcsen az irodalomtól, az embertől, a munkástól, a polgártól, a 
paraszttól, a zsenitől, mindenkitől.”3 Függetlenül attól, hogy e sorok ki
mondójában mennyi személyes sérelem buzog, és éppen a fentebb 
idézett iránt is, ezek a megnyilatkozások azok, amelyek irodalomcen
trikus olvasó számára elfogadhatóak, tisztességesek, ezen elvek (a 
Csillag követése és a fiatalosan-heves újfajta értelmezése a hagyomá
nyos humanizmusnak, amely a Nyugat-ét nem találta elég radikálisnak) 
egysége igazi csúcsot jelentett volna. (Természetesen ez a mondat fi
gyelmen kívül hagyta az emberi tényezőt és a történelem tényeit). De 
1934/5-ben Ignotus „kirohanása” fontosabb kellett legyen minden más
nál, a népinél és urbánusnál, de még az önállósulást áhító fiatalok jo
gos lázadozásánál is. De ha már másként alakult, ha nem tudták ösz- 
szehangolni elképzeléseikkel azt az igazságot, hogy „az irodalomban 
látjuk a társadalom vérnyomásmérőjét”4, pedig a maga módján Babits 
is erről beszélt csakúgy mint tanítványai vagy az elfordultak, akkor leg
alább azt tisztelhetjük, ahogyan az irodalomhoz, annak nagyjaihoz, így 
Berzsenyihez is hozzáálltak. Mert igazságuk (a dolgozat látott kereti
ben) nem abból fakad, hogy valóban gyenge volt a városi literátor
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szellem, hanem abból, hogy megértik a magányos niklait, hogy látják 
az irodalmat, s csak azután keresik meg, hogy valójában minek is vér- 
nyomásmérője. És nem kívánják látványosan szolgálatba (fajért, ma
gyarságért, miértünk) állítani, meghagyják egyéniségnek, ha kell zseni
nek, a szolgálat rabláncaival nem hadonászva közben. Ezt teszi Füst 
Milán, Szerb Antal, majd Fejtő Ferenc, a maga boncoló-magyarázó, az 
irodalmat a társadalomba látványosabban belehelyező módján, ponto
sabban oly módon, hogy kimutatja az írótársadalom mozgásainak 
következményeit az egyéni alkotón.

(Legfájdalmasabb e témában, hogy az írói-erkölcsi fokmérő, az 
1928-ban megszületett Babits-szöveget, az 1934/5-ben elhangzott Ig
notus kifakadást és az 1937-ben szinte felkérésnek is mondható Fejtő
szöveget követően „szabad, bátor, nemzeti társadalmunkban gyökere
ző, de európai szellemű és színvonalú irodalmat akarunk egy szabad, 
jól berendezett, művelődésre és haladásra képes büszke országban.”5 
nem volt integráló erejű, hogy ily módon a Németh László-féle elkép
zeléseket is legömbölyítse. Ez nemcsak Berzsenyit érinti.)

Miért a körbejárás, ügyetlen tekingetés? Mert Berzsenyi okán (is) 
úgy váltak ketté a magyar irodalom képviselői, jelesei, hogy közben 
magát a költőt igazán fontosnak csak az egyik térfélen munkálkodók 
tartották. Míg Fejtő Ferenc a legkörültekintőbb módon próbálta megér
teni Berzsenyit, módszere révén (az esztétika, a lélektan és a társada
lomtudomány ismérveit tartva szem előtt), addig Németh Lászlóról el
fogadhatónak kell tartanunk azt a meglátást, hogy Berzsenyi-könyve 
„kulturviszonyainkkal okkal vagy ok nélkül meg nem barátkozó ember 
fanyarsága”6. Az irodalompolitikai célzatosságától szinte elütően, Né
meth László Berzsenyi tanulmányának a verseket elemző része oly
annyira kiváló, hogy egyik kritikusa megjegyzi, kár, hogy nem maradt 
annyiban. Egy helyütt azt írják, Németh László úgy vélte, az ő szere
pe Berzsenyiéhez mérhető. Esszéjének forró, azonosuló hangvételéből 
eredően Németh munkássága szubjektív gyümölcsének nevezik, ami 
nem is látszik lehetetlennek. Ahogyan Németh László látta magát Ber
zsenyit, az „szép és igaz”, ahogyan Fejtő írja, „csakhogy”. E szó után 
indul meg Fejtő lavinája, hogy maga alá temesse, a talán nem túlzás 
azt állítani, szépségében is inkorrekt Németh-féle Berzsenyi magyará
zatot. Ebben a görgő-cáfoló lavinában az a legszomorúbb (hiszen min
dig szomorú, ha olyan ambícióval, lelkesedéssel, mégha a lelkesedés 
csak részben szól is a tárgynak, írt könyvről, mint amilyen a Németh 
Berzsenyi könyve, kiderül tarthatatlansága), hogy Németh László ma
ga mondja ki azokat az irodalmi tényként kezelendő megérzéseket, 
amelyek alapján bebizonyosodik: ha nem is az, hogy a városi szellem 
nem volt elég erős ahhoz, hogy megtartó ereje legyen (erről mások 
döntenek, itt már az inkompetencia határa), de mindenképpen kiderült 
az, hogy Berzsenyit a költőt, az embert, a nemest, a beteglelkű de
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erős egyéniséget csak egyféleképpen (nuance-ok figyelembevételével) 
lehet megérteni. A kulcsot maga Németh László is betette a zárba, s 
hogy nem vagy másként kívánta elfordítani, sajnálatos. Furcsa hangu
latot kölcsönöz a problematikának, hogy Németh Lászlóval megtörtént 
az, ami Berzsenyivel kellett volna megtörténjen: őt (Némethet) saját 
fegyverével győzték le. Berzsenyit „olyan fegyverrel sebezték meg, 
amelynek használatához nem értett”7 ; ezt Németh László úgy fogal
mazta meg, hogy Berzsenyi sárkány volt, de fakarddal kellett volna 
győznie (Kölcsey ellenében). Németh László Berzsenyi-képéből nem 
látszik egyértelműen, hogy bukását a városi irodalmárok okozták, ha
csak nem tekintjük a priori elfogadhatónak azokat a meglátásokat, 
hogy Kazinczy féltékeny volt, nem kívánta, hogy Berzsenyi túlságos 
hírnek örvendjen, azért is a hat év hallgatás, hogy sznob volt, saját te
kintélyét az oroszlánná lett tanítvány előtt olyannyira féltő sznob, hogy 
nem állt ki a költő mellett, ha nem tekintjük annak, hogy Kölcseyt meg
határozta, hogy fél szemére vak volt és így sikereket, még a szerelem 
terén sem (vagy főleg ott) nem várhatott, hogy kényes ifjonc volt, aki 
alkatilag nem tűrte a behemót költőt. Ha nem vesszük eposzian állan
dó és meg nem változtatható, megokolás híján is elfogadandó tételnek, 
hogy Berzsenyi volt a nemzettanító ódaköltő, míg Kazinczy a stílve
gyész irodalmár, aki mindenáron a maga csillagnyájában akarja vonni 
Berzsenyit, hogy az fényességét nehogy ellene használhassa föl. 
„Kazinczy fél ettől a megbecsüléstől.”8 Mindezekből csak az a követ
keztetés vonható le, hogy az irodalom ügye embereken áll vagy bukik, 
hogy az irodalmárok is emberek, hozzá gyarlók, hogy Kazinczy és Ba
bits között is vonható ilyetén párhuzam, ha bárki erre adja a fejét, de 
nem ez a lényeg, ez nem magyarázza meg azt a tételt, miszerint Ber
zsenyit a literátorszellem pusztította el. Németh László gondolatai nem 
ellentmondanak, de felelnek Fejtő gondolatmenetének, több ponton is: 
„egy lángész önmagában mindig a rajta át ható kollektív szándékot vé
di, s gyermekei halála megközelítőleg sem lehet olyan fájdalom szá
mára, mintha közösségét attól, ami benne az egész javára megnyílt, 
magukat emésztetlen tudással kitüntethető vagy a kor divatját hajóká- 
zó emberek könnyelműen eltéríthetik. A magyar irodalomnak valóban 
legnagyobb betegsége a literátorszellem (...) Berzsenyi tulajdonképpen 
ezeknek a rontó ,harlequinádjá'-val s nem Kölcseyvel vette fel a har
cot (...)9 Annak elemzésébe, hogy az ember gyermekének a halála ke
vésbé vagy jobban fájhat valami másnál, nem volna ildomos belevág
ni, mint ahogy az sem lehet reális megítélés tárgya, mennyiben beteg
ség és mennyiben jelenség a literátorszellem, de arról már polémiát 
kezdett Fejtő, hogy mennyire volt erős a literátorszellem, és egyáltalán: 
ezen szellem jelenléte hogyan hatott Berzsenyire. Mivel az egészen 
hosszú és míves nyelvű Németh-esszének ez volt a lényege, erről kí
vánt szólni, de úgy, hogy következtetéseivel saját meglátásait támasz-

59



sza alá, és kevéssé vegye figyelembe Berzsenyit magát, természetes, 
hogy ehhez szól hozzá Fejtő, mondván, hogy a városiasságba még 
nem halt bele egyetlen irodalom se, az ellenkezőjébe igen, és: 
„Berzsenyi tragédiáját nem a literátorszellem okozta, hanem a magyar 
irodalmi élet szegénysége e szellemben; a maga őstehetség, parlagi 
zseni volta, védtelensége, tehetetlensége, képtelensége a bírálat elbí
rására. (...) Nem a városiasság élénk s még igazságtalanságaiban, fe
lületességében, nyüzsgéseiben is mindig termékeny s hasznos szelle
me döntötte meg Berzsenyit, hanem a parlagiság, a falusi magány, a 
diszkrepancia zsenije és műveltsége között”.10 Ha már látjuk, hogy van 
egyenetlenség, meghasonlás Berzsenyi zsenije és műveltsége között, 
s hogy van, azt mindkét elemző állítja, akkor a figyelmet arra kell for
dítani, hogyan hatott ez a költő életére, lelki megpróbáltatásaira, körül
ményeire és viszonyára az őt körülvevő világgal (merthogy Niklán azért 
volt óriási a magány, mert a nemesgazda azt annak érezte és szenve
dett tőle, szintén nem kérdéses egyik magyarázatban sem), s nem ar
ra kell figyelmet fordítani, hogy eltépte-e barbár módjára a könyveket 
miután elolvasta vagy sem, de oly módon érvelni sem sikeres, a már 
kiművelt Berzsenyi esetében, hogy magát védte, tehát egész esztétikai 
buzgása hiúság; győztes művészeti irányokkal szemben elégedetlenke
dett, tehát elmaradt ember; ezt sem maga Berzsenyi, sem a vádoltak 
nemigen gondolhatták így, ez a sértett esszéíró látószöge, annál is in
kább, mert Berzsenyi komolyabban vette kritikaírói munkásságát ennél, 
ha védte magát, általánosabb mércékkel tudta tenni: „a poézis az ész
nek, érzésnek és phantasiának a lehetségig emelt gyakorlását foglalja 
magába, s következésképpen nemcsak részét emeli az embernek (...) 
hanem az egész embert, (...) nem egyéb mint maga az ember az ő 
természetének legharmoniásabb emeltségében.”11 Mégha a Kölcsey tá
madásnak vett kritikája után jónéhány évvel is születnek ezek a gon
dolatok, azt mutatják, hogy nem kell félteni ezt a költőt, mert nem gyá
moltalan; amennyiben az, hát annak oka nem abban keresendő, hogy 
nem tudja megvédeni magát, inkább abban, hogy oda kíván tartozni, 
ahová neveltetése, felvett, kialakult, örökölt elvei miatt nem kerülhet, 
azok közt szeretné tudni magát, akiket beléoltott apai elvekkel megvet, 
mert cifrálkodó, urak szórakoztatására valók csak, mert egész életében 
a kicsúfolásra készült ahelyett, hogy helyt akart volna állni ott, ahon
nan az ütést várta. Hogy nem volt elég erős elvágni kötelékeit, utóbb 
már szándéka sem, hogy elveiben következetlen volt és vágyaiban 
meghasonlott, annak oka nem a buzgó Kölcsey, az elfordultnak, áruló
nak hitt barát-Kazinczy. Élete, sorsa tragikus, amelynek komikus fel
hangjai vannak, mint Fejtő Ferenc megállapítja. De „rendkívüli elme, 
okos, állandóan munkálkodó, akinek nem maradt ideje olvasni gondo
lataitól, sem energiája a mások lelki eredményeinek átvételére, de még 
arra sem, hogy sokat dolgozzék, mert legjobban az emberi élet érde
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kelte (...), tudatos művész volt, aki a legnagyobbra törekedett, aki 
nagyot akart kifejezni, mert: .költőnek nagynál egyebet mondania nem 
szabad/”12 S lehessen ez Berzsenyinek, csak és egyszerűen mint köl
tőnek az igazi nagysága, hogy mint ö írja magáról egyik levelében ,,ha 
egyszer megeresztem a gyeplőket, csapongok”, mert e csapongásai 
jelentettek oly megrendítő és meghatározó élményt az irodalom szak
avatottjainak; az egy csepp tiszta költészet élményét a villamosban 
utazva akár, s lehessen Berzsenyi igazi tragédiája, hogy ,,és csapon- 
gásaimat másnap szégyellem”, ahogy folytatja levelében. Annak felde
rítése már, hogy miért szégyellj, mert önmagát kordában tartó, az ösz
töneit még felvállalni nem tudó romantikus-e (Szerb Antal), vagy mert 
bajuszos nemes, akinek földjeivel, terméseivel van és kell legyen gond
ja az áhított városi pezsgő élet adta gondok helyett, már nem igazán 
lehet a szakavatatlan olvasó kérdése.
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Ribár Béla

A Magyar Tudományos 
Akadémia elfelejtett 
délvidéki jótevőjének 

hagyatéka
Köztudott dolog, hogy Széchenyi István hatalmas birtokának egy évi 

jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítá
sára, azonban ma már feledésbe merült, hogy a pacséri Szutsits Lajos 
földbirtokos 1882-ben végrendeletével teljes vagyonát a Magyar Tudo
mányos Akadémiára testálta.

Az Akadémiának 1882. június 3-án tartott IV. Igazgatósági ülés jegy
zőkönyve szerint (Akadémiai Értesítő 1882/16, 188. old.) ,,Pacséri 
Szucsics* Lajos, összes ingatlanait, özvegye halála esetére az Akadé
miának hagyományozza.

Az Akadémia ügyésze felhivatik, hogy az Akadémia jogainak és ér
dekeinek biztosítására a kellő intézkedéseket megtegye...”

1882. október 8-án az V. Igazgatósági ülésén (A. É. 1882/16, 200. 
old.): ,,Bemutattatik Pacséri Szutsits Lajosnak 1882. február 4-én kelt 
és 1882. április 8-án kihirdetett végrendelete, melynek az Akadémiát 
érdeklő 2 - 6 .  pontjai így hangzanak:

2. A Levuits Simon szabadkai kir. Közjegyző előtt, Szabadkán 1878 
évi szept. 19-én köztem és néhai testvérem Szutsits Béla örökösei, Bir
kái szül. Szutsits Adrienne és Jankovits szül. Szutsits Leóna közt 
Sarkevits Andor, mint az alábbiak képviselője közbejöttével létrejött 
osztályegyezség értelmében nekem jutott s tulajdonomat képező egész 
pacséri nemesi, úgy bármi más, a pacséri határban fekvő, telekkönyvi- 
leg nevemre felvett összes ingatlan birtokomat, az azokkal összekötött 
s bármi néven nevezendő járulék s tartozékaikkal együtt, bekövetkez
hető halálom esetén, egyedüli kizárólagos tulajdon és szabad intézke
dési joggal a Magyar Tudományos Akadémiának hagyandom. -  3. A 
megelőző pontban elősorolt összes ingatlanság, ezek járulékai és tar
tozékai haszonélvezeti jogát nőm, Szutsits szül. Milassin Rózának 
hagyandom, azon világos kikötéssel, hogy bekövetkezett halálom ese
tén nevezett nőm azonnal a kérdett ingatlanság haszonélvezetébe lép
vén, azt özvegysége tartamán át -  míg nevemet viselendi -  korlátlan

* a jegyzőkönyvben Szutsits, Szucsics, és Szucsits néven említik, R.B. megjegyzése.
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és szabad használattal bírja akkép, hogy őt bárki is és bármi módon 
békés birtokában meg ne háborítsa. -  4. A M. T. Akadémia a 2. pont
ban körülírt ingatlanságnak öröklés útjáni telekkönyvi tulajdonjogának 
bekebelezésével egyidejűleg tartozik tűrni, hogy szeretett nőmnek ide
vonatkozó holtiglani haszonélvezeti joga szintén nyilványkönyvileg 
bekebeleztessék. -  5. A kalocsai főkáptalannak 5000 pengő frt köve
telése után, melyből engem a néhai Szutsits Béla örököseivel kötött 
osztályegyezség szerint 2/3 rész terhel, a további kamatfizetéseket 
nőm leszen köteles törleszteni, mindaddig, míg ő a haszonélvezeti 
joggal neki hagyott ingatlanokat bírja, annakutána pedig -  miután 
ingatlanságom tulajdonjogát a M. T. Akadémia kapja -  az esedékes 
kamatterheket s esetleg magát a tőkét is ez tartozik visszafizetni. -  6. 
Rendelem, miszerint halálom után úgy nőm, mint esetleg a M. T. Aka
démia az ingatlan birtok adója után fizetendő 5% iskolai százalékot 
egyedül és kizárólag római katholika iskolára fordítsa.”

A birtok nagyságáról és értékéről az Igazgatósági ülés 1884. január 
27-i jegyzőkönyvéből (A. É. 1884/18, 21. old.) értesülhetünk: „Bemutat- 
tatik a Pacséri Szucsics Lajos ingatlanairól felvett hagyatéki leltár, mely 
ingatlanok tulajdonjoga az Akadémiára be fog kebeleztetni. E szerint 
az ingatlanok állaga a következő: 1. Egy ház, 1100 négyszög öl bel- 
telekkel és 9 hold kerttel. 2. Egy ház 2 hold 912 öl beltelekkel. 3. Egy 
316 öl házhely. 4. Egy szárazmalom 78 öl beltelekkel. 5. Szántóföld 95 
hold 1296 öl. 6. Szőlőföld 10 hold 786 öl. 7. Kaszáló 410 öl. 8. Lege
lő 2339 hold. 9. A közbirtokossági korcsmában és mészárszékben 
rész. ”

1885. október 25-én az V. Igazgatósági ülésen (A. É. 1885/19, 194. 
old.) „Az Akadémia ügyésze jelenti, hogy a Pacséri Szutsits Lajos ál
tal az Akadémia részére hagyományozott pacséri birtok az Akadémia 
nevére telekkönyvileg átírattatott, az örökhagyó özvegyének haszonél
vezeti joga fentartásával.

A magyar Földhitelintézet felhívatík, hogy a pacséri birtokot, mint az 
Akadémia tulajdonát 38.000 forint bírói becsárban az Akadémia vagyo
náról szóló kimutatásba és mérlegbe fölvegye.”

A birtok állapotáról az 1887. április 3-án megtartott Igazgatósági ülé
sen (A. É. 1887/5-21, 143. old.) „Olvastatik Jankovics Aurél főispán
nak f. év márczius 18-án kelt levele, amelyben arról értesíti az A-t, 
hogy Szucsics Lajos után a M. T. A-t hagyomány czímén illető Pacsér 
község határában levő ingatlanok ez idő szerint a lehető legjobb kar
ban vannak.”

A hagyatékból valószínűleg a rokonság is részesülni szeretett volna, 
mert az 1891. május 7-én megtartott Igazgatósági tanács jegyzőköny
ve (A. É. 1891/18, 366. old) szerint ,,...Vukovics-Milassin Ilka úrnőnek 
kérelme a Szucsits-hagyatékból 2000 frtnak azonnal kifizetése iránt tel- 
jesíthetetlennek találtatott."
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A Magyar Tudományos Akadémia a következő években megkezdte 
az ingatlanok eladását, amely két évtizedig is eltartott. Az 1911. évről 
szóló ügyészi jelentés szerint a néhai Szutsits Lajos-féle ügynek 
utolsó activája is az elmúlt utolsó évben befolyt, a mennyiben a 
pacséri Szutsits-féle belsőség és ház megvásárlójánál meghagyott és 
5%-kal kamatozott 3200 K vételárhátraléktőke és járuléka Ráczity 
György zombori nagykereskedő által a folyó év elején a M. Tud. Aka
démia pénztárába befizettetett. A megszűnt követelés zálogjogának 
telekkönyvi kitörlésére alkalmas nyilatkozatot a M. Tud. Akadémia 
Nagyméltóságú Elnöke kiadta.

Ezzel a néhai Szutsits Lajosnak évtizedek óta húzódó hagyatéki 
ügye végleg befejeztetett.”

íme a kéziratban látható levél szövege:

Nagyméltóságú Tiefort Ágoston Úrnak mint a Magyar Tudományos 
Academia elnökének Budapesten

Kegyelmes Úr!

A Magyar Tudományos Academiának ez évi január hó 21-én 42. 
ügyszám alatt hozzám intézett nagybecsű megkeresvényére van sze
rencsém a mélyen tisztelt Elnökséget értesíteni, hogy Szuszits Lajos 
után a Magyar Tudományos Academiát hagyomány cimen illető Pacsér 
Község határában levő ingatlanok ezidőszerint lehető legjobb karban 
vannak.

Ez tűnik ki a Szabadka városi rendőrkapitánynak, ide ./. alatt hajlított 
e tárgybani jelentéséből, kit én, magány utón megbíztam, s ki szívesen 
is vállalkozott arra, hogy úgy ezúttal, mint a jövőben is őrködni fog afe
lett, hogy ezen hagyományi ingatlanok állagának bármi néven neve
zendő megcsonkítása, avagy értékének csökkenése a Tudományos 
Academia kárára be ne következzék.

Csak arra lenne szükség, hogy Hevér Géza rendőrkapitány eziránt 
közvetlenül is felhivassék.

Baján, 1887. márciushó 18-án
Mély tiszteletem kifejezése mellett maradok

Jankovics Aurél 
főispán
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---------------- Kókai S án d o r----------------

Félelem és bátorság
Huszonnégy óra az egyetlen szabadkai Kő-filmszínházban

Szabadkán, a valamikori Konstantinápoly-Pest-Bécs vasút mellett 
van a Liba-legelő vagy Csorda-út. Ma szerényen csak Párhuzamos út
nak esetleg Jovan Mikić-Spartak utcának nevezik. Ennek az utcának a 
legvégén van egy ház, ahonnan a monarchia piacára indult -  gyaní
tom -  sokszor akarata ellenére a kolbásznak való. A ház udvarán van 
egy másik épület. Egy új ház, egy Kő-ház. Szép, szabályos, kis taka
ros ház, amelyet talán a körülötte levő fű miatt mindig filagóriának né
zek, illetve egészen pontosan fogalmazva, parki zenepavilonnak. És 
ezek után talán már könnyen elképzelhető, hogy pillanatok alatt Abbá
ziában, esetleg Palicson vagy az újvidéki (valamikori) Duna-parkban 
érzem magam, körülöttem fűzővel gondosan karcsúsított, kalapos, nap- 
ernyős hölgyeket vélek látni. Bent az épületben (házban?, pavilonban?) 
először nagyot csalódok: sehol az egyenruhás zenekar; helyettük 
Vangelis és mindenütt monitor, keverőpult, kamera, kép- és hangkeve
rő, vágóasztal és megszámlálhatatlan mennyiségű huzal meg kapcso
ló. Meg szalag, vagy ha jobban tetszik kazetta, audio- és videokazet
ta. És számítógép. Itt eszmélek rá, hogy mégiscsak a Vasutas Helyi 
Közösség Jovan Mikić-Spartak utcájában vagyok. Pedig nem ellenkez
tem volna, ha valamilyen csoda folytán az Ajtósi Dürer sor és Dózsa 
György út sarkán felállított néhai Lifka-mama sátrába-, esetleg a 
Széna tér-i elektro-bioskopba léphettem volna be. Aztán Kalmár 
Ferenc madarai között fölfedezem Chaplint. A román Chaplint. Először 
Tolnai jut eszembe... Kis idő múlva, ott bent az épületben (házban?, 
pavilonban?) végképp rájövök, hogy moziban vagyok. Egy klasszikus 
moziban. Fönt az erkély, alatta nézőtér, előtte az előcsarnok, oldalt a 
filmvetítő fülke a raktárral, az előcsarnok végében az illemhely.

Itt ebben a moziban (szentélyben?, film-múzeumban?) él és alkot 
Siflis Zoltán. Valóban így gondolom, itt él, igazából él, teljes intenzitás
sal, óriási tervekkel, irigyelni való tenniakarással, optimizmussal. Ebben 
a szentélyben (film-múzeumban?, moziban?) természetesek a csodák, 
az idő elveszíti jelentőségét. Hang nélkül nézve a filmeket, a Lifka- 
múzeum panoptikuma jut eszembe, Kovács Lukácsról mondjuk egy 
mosolygó-lelkű szerzetest, Lajkó Nándorról talán Petőfit, Török István
ról meg elsősorban önmagát lehetne megmintázni. A következő pilla
natban már a jövőben vagyunk, digitális rendszert kell beállítanom, 
hallom, s közben fogalmam sincs milyen is az. Tudom, mert mondták, 
hogy az a legjobb, legtökéletesebb. Valami csillogó-villogó tökélyre
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gondolok, s közben eszembe jut, hogy mennyire szeretnék otthon egy 
csilingelő flippert. Hogy belefeledkezve, kétoldalt nyomkodjam, míg le 
nem tilt. Tovább nézem a filmeket, hallgatom a vallomásokat. Oláj 
Márkot még egyszer meg szeretném nézni. Csak nézni. Hang nélkül. 
Nézni az arcát, a kezét, a mozdulatait. Ami ezután következik, az csak 
a félelem, a beletörődés, a tragédiák sora: a 44-45-ös események, a 
beszolgáltatás, a kiskatonák. Marad a jelen, a félelem, amelyről hosz- 
szan hallhatunk. Arra gondolok, hogy meg kellene fordítani a kamerát, 
felcserélni a szerepeket, mit mondana Siflis a félelemről? Fél? Félt? 
Milyen volt az egykori filmvetítésekről a késő éjszakai órákban haza
felé tartva többet a visszapillantót kémlelni, mint az előtte lévő 
utat? Milyen volt a nagy hangoskodással éjszaka kivonuló, szótlan 
„figyelmeztető ellenőrzést” átélni? Érdekes volna erről is filmet készí
teni: viselkedésében, beszédében, szemében nem látok félelmet. In
kább bátorságot. Azt a bátorságot, amelyet hivatalosan már 1981-ben 
megfogalmaztak, de a megvalósítás a Topolyai Film- és Videó Alkotó
tábor megalakításáig, 1986-ig váratott magára. Ezek szerint, „a Szoci
ográfiai Filmcsoport megalakítását azok az új alkotói törekvések tették 
szükségessé, amelyek szubjektumai igényeikben és filmes felkészült
ségükben meghaladják az amatőrizmus nyújtotta keretet, de nélkülözik 
a hivatásos filmművészet pozitív lehetőségeit: a nyilvánosságot, a 
közönséget és a társadalmi támogatást. Ez a helyzet a filmkészítés 
hagyományosan elfogadott feltételrendszerének felülvizsgálását teszi 
szükségessé. Elégtelennek érezzük mind az öntevékeny, mind a hiva
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tásos filmművészetünk valóság felé fordulását. A Szociográfiai Film
csoport ezért elhatározta, hogy a maga szerény anyagi és műszaki le
hetőségeivel hozzájárul időszerű kérdéseink megvilágításához.” Hiány
zott tehát a társadalmi támogatás, ami a filmek (tabu)témáit ismerve, 
talán érthető is. Mert Siflis filmjei a társadalmi visszásságokról, a meg
hurcoltatásról, a megalázásról szólnak. „Siflis Zoltán ellenzéki filmalko
tó, jó értelemben vett amatőr-független alkotó, aki mit sem törődve a 
hivatásos filmesekkel szembeni elvárásokkal, a saját útját járja.” -  ál
lapítja meg róla Erlauer Csaba. Siflisről tehát a hivatásos filmgyártás 
nemigen hajlandó tudomást venni, hiszen a hazai televízió nem mutat
ta be alkotásait, ugyanakkor a jugoszláv rövidfilm fesztiválokon számos 
díjat nyert. A Vajdasági Szociográfiai Filmműhelyt, amelyet Dudás 
Károllyal, Kasziba Istvánnal, Hoffmann Artúrral, Póth Imrével és Kiss 
Gáborral kezdeményezett, tulajdonképpen öt évig, 1991-ig tudták élet
ben tartani. A Topolyai Film- és Videó Alkotótábor keretében működő 
Szociográfiai Filmműhely ezidő alatt számos alkotót vont maga köré, 
olyanokat, akik a vajdasági magyarság történelmi, politikai, kulturális és 
néprajzi eseményeinek, múltjának és jelenének filmes-videós feldolgo
zását vállalták fel. A Szociográfiai Műhelyben készült többek között a 
Nehéz idők, a Cselédsors, a Hozott Jordánvizet, az Ebben a puszta 
világban, a Vakvágányon, az Ez egy inkvizíció, a Gádorlakók, a Teme- 
tetlen holtjaink című alkotás, összesen 10 hosszú filmszociográfia.

Emlékszem, egyik nyáron, amikor a videotáborban jártam, Siflis a 
Népi Technikát emlegette (már nem tudom miért, talán az ott gyártott

69



filmekből remélt pénzről volt szó), Szemerédi Magda a kullancsokkal 
volt elfoglalva (szerencsére nem azokról, hanem festőinkről készített fil
meket), Póth Imre és ha jól emlékszem Apró Zoltán a kamerákkal bí
belődött. Most, itt, ebben a film-múzeumban (mozi?, szentély?) az jut 
eszembe, hogy össze kellene írni a Táborról szóló irodalmat (a bibliog- 
ráfusi véna pezsdül). Siflis mintha megérezte volna mire gondolok (biz
tosan megérezte), füzeteket, könyveket mutat. A Magyarországon ké
szült filmszociográfiák ,,melléktermékeit”, benne minden, ami a filmből 
kimaradt, ami a filmezés közben történt, mutatókkal, bibliográfiával. Hát 
igen, ilyet is érdemes lenne készíteni. S közben arról beszél, mely film
jeiből mi maradt ki, a szöveget kellene leszedni, képekkel illusztrálni 
a kiadványt. Aztán azt mondja, hogy neki is a 60-as és 70-es évek ma
gyarországi dokumentumfilmes hulláma nyújtotta a követendő példát. 
Neveket mond, amit sajnos nem jegyeztem meg. Persze itt, nálunk a 
Vajdaságban is a 70-es években történt említésre méltó filmszociográ- 
fikus kezdeményezés -  folytatja. Vicsek Károly és Podolszky József 
közösen készített egy rövidfilmet a feketicsi fiatalokról. Aztán Deákról 
beszélgetünk, Teher című, első magyarul is megszólaló filmjéről és a 
Parlagról, amelyikért Vicsek Pulán is, San Remoban is díjat kapott. És 
a Trófeáról, a nagydíjas pulai filmről hallgatom, miközben nekem ép
pen az Angyalmarás jut eszembe, meg Ladik Kati, aztán Soltis jelenik 
meg előttem és végezetül, nem tudom miért, Tápai Kornélia. Látja ar
comon az elégedettséget, ez megtéveszti, igen, voltak filmek, jó filmek
-  mondja, aztán, 1982-től minden megszűnt, leállt, leállították, megaka-
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dályozták. Azóta elvétve készül film. A Topolyai Videotábor saját erőnk
ből megteremtett technikáját a hatalom 92-ben elkobozta. így fejezte ki 
álláspontját az általam vezetett filmmühely munkájával kapcsolatban -  
mondja szinte önmagának. Nézem a szemét, nincs benne bosszúvágy. 
Félelem sincs. 1992-ben megalapította a Délvidéki videokrónikát, a Du
na Televízió „szabadkai stúdióját”, oda dolgozik, dolgoznak. Mert, mint 
annak idején Lifkának, Siflisnek is van „egy energikus, a realitásokat jól 
átérző, nagyszerű üzleti érzékű felesége”. Aztán az jut eszembe, hogy 
Siflis 1994-től, szinte egycsapásra nagyon „népszerű”, keresett lett. 
Mert mint önkormányzati művelődési titkár pénzt oszt, pénzekről, támo
gatásról dönt, tárlatokat nyit meg, könyveket méltat, bemutatókra jár, üd
vözlő beszédeket mond. És közben állnak, gyülemlenek a megvalósí
tásra váró nagy témák, az elköltözés és a visszaköltözés meg a többi.

A vajdasági magyar filmművészet eddigi történetét senki sem dol
gozta fel, a Topolyai Film- és Videó Alkotótábor gazdag irodalmát, tör
ténéseit, kritikai elemzését senki sem készítette el, még Siflis filmes 
munkásságának értékelésére sem vállalkozott senki. Miért? Nincs ér
deklődés, nincs szakember? Elköltöztek, átköltöztek vagy egyszerűen 
csak Olaj Márkó-féle rezignáltság lett úrrá rajtunk?

Aztán hazaindulok. Későre jár. Kint az esős, ködös novemberi éj
szaka. Az udvaron már nem látom a zenepavilont. A suhogó szoknyá
kat sem hallom. A fűzők is hanyagul a paraván mögötti szék karján 
pihenhetnek. Már régen kihűltek, nyoma sincs a test melegének. A 
Párhuzamos utcán senki (talán a Pesti-út is üres). Vacak éjszaka van.

71



Siflis Zoltán

Történelmi emlékezet 
avagy a gesztus 

művészete a 
dokumentumfilmben

A történelem sodrása, az élet minőségének romlása talán még 
soha nem gyorsult fel annyira a Balkánon, mint az utóbbi közel egy 
évtizedben. A történelem tanulsága szerint pedig a jelentősebb társa
dalmi, gazdasági és a háborús helyzet okozta változásokhoz nemze
dékek élete vezet. A ma élő idősebb és fiatal generáció kénytelen 
részese és tanúja a sorsdöntő fordulatok egész sorának. Ezért van 
illetve lenne annyi mondanivalója, élményanyaga a dokumentumfilmes
nek a nyilvánosság számára, s ezért kell a közössége iránt felelőssé
get érző alkotónak, így a filmesnek is a felfedezés, a feltárás kockáza
tos feladatát vállalnia.

Több mint egy évtizede, ’86-ban, amikor többedmagammal megala
kítottuk az első vajdasági magyar szociográfiai filmműhelyt, a Topolyai 
Videó Alkotótábort, világosan megfogalmaztuk szociofilmes irányelvein-



két, mely szerint: filmcsoportunk filmes eszközökkel törekszik feltárni 
és bemutatni a kisebbségi helyzetünkből adódó problémákat, konfliktu
sokat és léthelyzeteket. Mivel mindmáig filmes munkásságom -  mun
kásságunk kritikai értékelésére nem került sor, de a vajdasági magyar 
filmművészet eddigi történetének összefoglaló megírása is még várat 
magára, csupán néhány kritikai reflexióra támaszkodhatom.
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Az emberi emlékezet roppant szubjektív és szelektív, a kollektív tör
ténelmi emlékezet méginkább az. Ezért nem véletlen, hogy történelmi 
múltunkról, de ugyanúgy jelenünkről, és mindezen belül az emberi mi
nőségről dokumentumfilmet készíteni kockázatos és felelősségteljes 
vállalkozás. Ezért még kevésbé véletlen itt a Vajdaságban, hogy oly 
kevesen és csak elvétve készítenek olyan elmélyült filmszociográfiát, 
amely a film nyelvét természetes módon, mintegy a politikai filmpubli
cisztika felelősségével használja azért, hogy hangot adjanak vélemé
nyük, meggyőződésük és közéleti tapasztalataik felmutatására. Pedig 
erre a vajdasági magyarságnak mind nagyobb szüksége van, hiszen 
társadalmunk napról-napra mind mélyebbre sodródik a távlattalanság, 
a jövőképnélküliség és a történelem hamisítás-torzítás felé.

Most, hogy már közel tíz éve tart az itteni válságállapot, az ember
ben kialakul egyfajta rejtélyes félelem attól, amit az aktuális hatalom -  
korábban még csak elrejtve -  ma már nagyon is egyértelműen tesz, 
illetve politikájával serkent és szít. A vajdasági magyarokat egyre gyak
rabban bántják tettekben és szóban. A közélet szinte minden területén 
leszűkítették az esélyegyenlőségünket, gyakorivá váltak a fizikai bán
talmazások. A legperfidebb módon, szinte megállíthatatlanul zajlik a 
hontalanitásunk. A magyarság körében ismét kezd eluralkodni a bele
törődés, helyzetünk megváltozhatatlanságának érzése. Közelmúltunk
ban, volt már olyan időszak, amikor a vajdasági magyarság évtizede
ken át hallgatásra volt ítélve. Tartok tőle, hogy ez a kor újból vissza
térhet, ha nem tért máris vissza. Mint szociofilmes, ennek a hallgatás
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nak, félelemnek az okát kerestem. Az attrocitások okozta traumák fel
tárására vállalkoztam, és akkor -  őszintén bevallva -  meg sem fordult 
a fejemben, hogy magam is oly korban fogok még élni, amely 
lélek és közösség romboló hatásában és időtartamában hosszabb és 
végzetesebb lehet az akkori állapotoknál. Még kevésbé gondoltam azt, 
hogy a valóságfeltáró filmes tényfeltáró és állapotellemző munka, újra 
roppant fontossá válhat, és feladata ennyire megsokszorosodhat, amint 
ez napjainkban evidensé vált. Most ismét a szociofilm korát éljük, csak
hogy, ahhoz az időszakhoz képest, amikor a beszolgáltatásról vagy a 
44-45-ös eseményekről forgattam filmet, a mai társadalmi-politikai te
rep szinte teljesen el van aknásítva, ellenzéki és kisebbségi filmesként, 
mostanában mind gyakrabban találom magam szembe zárt ajtókkal és 
csukott szájakkal. így, egyelőre, szűk ösvényen és saját területen for
gathatok. Bátorságra és kitartásra, no és szerencsére a továbbiakban 
is nagy szükségem-szükségünk lesz.

Gondolatok a filmszociográfia-készítés 
módszeréről és műfajáról

A filmszociogárfia avagy szociofilm nem azonos az általánosan 
elfogadott dokumentumfilmmel, ismeretterjesztő- vagy riportfilmmel. A 
filmszociográfia, amelyet a ’60-as és ’70-es évek magyarországi új 
dokumentumfilmes hulláma hozott létre, az irodalmi szociográfia mód
szerét és a zsánerképtől eltérő szociofotónak a sajátosságait ötvözi.

Ebből következően a szociofilm több módszerrel készülhet, alkal
mazva és kombinálva a riportot, a mély interjút, a különböző vélemé
nyek szembesítését, a cinema directet és a szituatív technikát. A szo-
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ciofilmes nem azt veszi fel, amit a film témájával kapcsolatban előző
leg elképzel, hanem a filmkészítés, maga a forgatás esik egybe az 
alkotó megismerési folyamatával. Másszóval: nem prekoncepció alap
ján készül a film, mert annak van egy óriási veszélye: az igazságnak 
legfeljebb csak a látszatát kelti, és máris hamis, propagandisztikus film
mé válik.

Tulajdonképpen a helyszínen tájékozódunk, a forgatás során igyek
szünk megérteni alanyunk, alanyaink problémáit. Mondhatnám úgy is, 
hogy a filmkészítés ebben a szakaszban improvizációra épül -  úgy 
mint a jazzban. De hogy egy-egy film végül hogyan építkezik, az a le
forgatott anyag, a vágás előtti alapos elemzés eredményétől függ. A 
munkának ebben a szakaszában jut igazán kifejezésre az alakotói 
érzékenység, kliséktől mentes fantázia, mert a feladat ilyenkor az, hogy 
alaposan végiggonduljuk a részleteket, kibeszéltessük a primer esemé
nyen túli pszihés rétegeket, interpretációkat. És mindezt úgy, hogy az 
interjúk egymásba fűződő láncolatának kialakítása során, a direkt vá
gásokon túl, közvetlen asszociációk, hívószóra vagy végszóra kapcsolt 
monológok, az epikus erejű önvallomások, életút és léthelyzet model
lek manipuláció nélküli megformálása jöjjön létre. Eközben arra is 
ügyelnünk kell, hogy a szándékosan hosszúra hagyott monológokkal 
vagy filmfejezetekkel úgy bánjunk, hogy az lekösse a néző figyelmét, 
érdekfeszítő legyen.

Csupán vázlatosan áttekintve a szociofilm jellemzőit, kíséreltem 
meg érzékeltetni, miben is más a filmszociográfia a szimpla tényköz- 
lésre, ismeretterjesztésre, ideiglenességre és manipulációra alapozott 
híradós műfajtól és mentalitástól.
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-----------------  Franyó Zsuzsa -----------------

Deák fanyar áfonyája*
Köszönteni jöttem Deák Ferencet, és ennek alkalmából, ha most 

visszatekintek írói opuszára, van mit összegezni, hisz kevesen adhat
nak ilyen gazdag és szerteágazó irodalmi tevékenységről számot és 
azon belül is még kevesebben vannak, akik olyan drámákat írtak, mint 
amilyeneket Deák Ferenc írt. -  Mindezért talán elégedett is lehet 
Deák, amit persze mi nem tudhatunk, azt viszont igen, hogy mi elé
gedettek vagyunk-e a deáki opusszal.

Nem szándékozom most felsorolni Deák Ferenc munkáit, amelyet 
az Ifjúságban 1955-ben közölt versétől tartanak számon, mert opuszá- 
nak elemzését és méltatását megtették az ismert irodalomtörténészek, 
amit itt csupán ismertetni tudnék, de nem teszem, mert az egyrészt 
elolvasható az irodalomtörténetekben, másrészt pedig az én számom
ra a drámaíró Deák Ferenc a fontos, és gondolom, a jelenlevők ezt 
megértéssel nyugtázzák. -  Én a drámaírónak dialógusaiból, azok szer
kesztéséből, a közölt rövid mondatok szöveghátteréből ismerem meg a 
drámaíró gondolatát. Számomra ezekből a frappáns gondolatokból de
rül ki az írói közlendő, amely mindenkinek mond valamit, valódi műal
kotásról van szó. Persze mindenkinek mást, minden időben mást és 
mást, ígyhát én a deáki dramaturgia kapcsán csak saját élményemről 
beszélhetek: Deák drámái műalkotások, amelyekben, csak úgy mint 
önkifejezésének minden formájában, vagyis verseiben, elbeszélései
ben, novelláiban, regényeiben (az ifjúságiban is) és forgatókönyveiben 
koloratur képeket találunk. Precíz és pontosan megrajzolt helyszíneket, 
színes tájat és pontos ceruzavezetésű hősöket. Hiszen Deák Ferenc 
képzőművész is, az anyag, a festészet, a szobrászat, a grafika anya
gával könnyedén bánó képzőművész, aki mindenre kiterjedő aprólé
kossággal rajzol meg tájat, tárgyat, személyt, úgy, hogy az élettel lesz 
tele, olvasáskor életre is kel előttünk. Mi sem természetesebb, mint 
hogy a képekben gondolkodó, képeket szerkesztő író, a képeket rajzo
ló szövegek leíró formája után dialógusban fogalmazzon, és drámában 
közölje gondolatait, hiszen az a legtömörebb irodalmi műfaj, amely 
lírát és filozófiát egyesítve gondolatot közöl. Deák Ferenc pedig, ami
korra drámát kezd írni, van gyakorlata a lírai képek kifejezésében, és 
megalapozott filozófiai ismerettel is rendelkezik gondolatai közléséhez. 
Deák az egzisztencializmus mellett voksolt 1968-ban, amikor megírta 
Áfonyák című verses drámáját. És ettől kezdve a legjelentősebb jugo
szláviai magyar drámaíróként kell őt számontartani, -  e sorok írója sze
rint vele kezdődik az 1948-tól vajdaságinak nevezhető drámatörténet

* Elhangzott Kishegyesen, 1998. szeptember 25-én, a Csépe-emléknapon.
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ben az autentikus dráma, amely a sajátságos életérzés és az itteni, 
összetett világnézet pontos és végtelenül merész kifejezése. Deák 
Ferenc, megfogalmazva az Áfonyák központi tételét bevezette és alkal
mazta az egzisztencialista filozófiát drámairodalmunkba: A valóság és 
a semmi közé szorultunk? Innen nincs se út se irány! -  Vagyis a 
Valóság lett a LÉTÜNK, és azon kívül semmi sincs. A továbbiakban az 
író részletezi, milyen a valóság, milyen a mi létünk. Szerinte a valóság 
csak látszatra rendezett, lényegében, azonban romlott, így a létünk is 
az lett. Ez pedig valóságértékű tény, hisz valamennyien ebben a való
ságban élünk. Más drámai szövegeiben valóságnak valamelyik szele
tével operálva mélyíti egzisztencialista tételét, feltárva létünket a bűn
ben, közelhozva a hazugságokat, a hitszegést, az árulást; az emberi 
gyarlóságok szinte teljes tárát, amelyek már a nagy közösségen belül, 
egy kisebb közösségben is megmutatkoznak -  talán még hatványozot
tabban és intenzívebben oly mértékben, hogy egy légszomjban ful
dokoljunk. Márpedig ha azt taglaljuk, hogy itt mi mindentől fuldokolunk, 
akkor aligha kerülhetők meg az egyéni vétkeink, bűneink sokasága: 
vagyis részesei, mi több, kreálói vagyunk az árulásnak, és nemcsak 
passzív elszenvedői az elkövetett bűnök következményeinek. Persze a 
látszatra azért ügyelni kell, kívülről akár szentnek is tűnhetem a bűn, 
igaznak a hamis.

Gondoljunk az Áfonyák dráma színhelyére, a kolostorra, amely lát
szatra a szent, a tiszta életérzésnek a hordozója, vagy legalábbis a köz
tudatban így él a kolostorról alkotott képünk. A drámában pedig e mö
gött a látszat-tisztaság mögött gyilkos tettek elkövetői, talpnyalók, besú
gók és hatalombitorlók csoportja él, akik bizonyos értelemben hitszegők 
is, tehát árulók. És most gondolkodjunk, hány ilyen kolostorról tudunk? 
Talán naponta meg is fordulunk egyikben-másikban? Ugye lehetséges?

Vagy gondoljunk a Határtalanul című dráma telepes főhősére, aki 
becsületes mérnök, tisztességes családapa, a vegyesházasság termé
szetesen viselkedő szereplője, azonban ösztönember, akiből egyszeri
ben előtör genetikai meghatározója, kiderül róla, hogy egy vadállat, aki 
csak látszatra szelídült meg.

A valóság, amely társadalmi képében a kiegyesúlyozottság látszatát 
hordta -  benne létünk is a megelégedettséget vagy inkább az ember
séges magatartás látszatában mutatta -, egyszer csak felszínre hozta 
a lényeget, amely mindennek az ellenkezője. És ekkor kiderült, hogy 
az ősi, az ösztönszerü nem tűnt el, a bűnök elfojtottan bennünk 
vannak, és azok bizony előtörnek és cselekvést meghatározó erővel 
munkálkodnak.

A lét csupán önmagunk révén ragadható meg, és ezt Deák így 
közli Áfonyák című művében:

,, önmagámtól nem menekülhetek 
e társat tűrni kell 
s érezni, amit ő érez,
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felelni azért, amit ő csinál, vét, 
mert azonos veled. ”

Tehát óhatatlanul is vétkezik az ember, bűnöket követ el. így hát 
alaptermészeténél fogva árulóvá is válhat. A bűn jelenvalósága Deák 
drámáiban központi, erkölcsi kérdés lesz. Hősei is a bűnök elkövetőire 
és a bűntelenek táborára oszlik. Hősei tehát zömmel bűnt követnek, 
követtek el, és bűnösségükben összetartozók is. Tudnak is egymás bű
neiről, és így mintha csak a bűnök kapcsolnák össze Deák drámáinak 
hőseit, akik között természetesen konfliktusok lesznek, amelyekből 
győztesen és vesztesen kerülnek ki. De azonos létmeghatározójuk a 
szenny. Ezen a tényen is elgondolkodhatunk napjainkban! Elég széles 
az asszociációs terünk!

Nem véletlen, hogy a Deák-drámákban nagy csoportot képeznek a 
bűnösök és velük szemben szinte mindig egyetlen tiszta hős van csak.

Deák drámáit egybekapcsolja a deáki létfilozófia, amely szerint a 
hősök a jó leple alatt teszik a rosszat, azért lesznek hamisak a sza
vak, és lesznek a társadalmi valóságban csak a látszatmegoldások, 
amelyek az életkapcsolatokban, az emberek viselkedésében érhetők 
tetten -  egy oknyomozó folyamatban, amely eredményeként felszínre 
kerülnek előbb vagy utóbb az ármánykodások, és kiderül az árulások 
állandó jelenléte. És mi ebben bízhatunk csak, hogy egyszer felszínre 
kerülnek az árulások.

Azt írta Deák már az Áfonyákban, hogy:
„A  körmenet 
ott meg is halt 
a szavak megett...”

Majd azután az is kiderül, hogy miért, mert nyálasan prédikálnak, de 
tartásuk, lényük mást tartalmaz. És tovább megy megállapításában, 
amikor leírja:

„Mily remek 
krematórium 
az emberi szó!
Eszmék, ötletek
rendre összeállnak, s ahogy tömörül a sor, 
a töltés kirobban: 
szó és szó és szó!”

-  Ezt írta 1969-ben, 1995-ben pedig megállapítja: „A szavaknak 
már rég nincs jelentésük. Mi már nem is élünk, mi csak fájunk. 
Befelé, önmagunknak.” -  írja Határtalanul című művében. Ezzel mé
lyült Deák világnézetének meghatározója, az egzisztencialista filozófia. 
A szavak halála lett a mi halálunk, olyképpen, hogy a szavak halála a 
valóság és abban a mi létünk halálunk. „Mi már nem is élünk” olvas
suk, hisz megszűnt a valóságunk, a (valamikori) és csak az azutáni 
fájdalmas sóvárgás maradt meg, az határozza meg a létünket. Lehet-
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e ennél pesszimistább életérzéssel létezni? Deák válasza is egyértel
műen tagadó. Nem véletlenül hal meg mindenki a Határtalanul című 
drámában. Ezzel szeretné a bűnt kitisztítani -  lehetőségeihez képest
-  csak a drámai opuszából. A bünpusztítás azonban nem sikerülhet a 
valóságban, akkor pedig nem marad más a drámaírónak, mint körüljár
ni az indulatok elfojtásának gondolatát. Erről utolsó drámai művéből, a 
Fojtásból értesülünk.

A dráma cselekménye az igazság elfojtását járja körül, és folyama
tában demitizál egy történelmi korszakot, 1956-ot, azáltal, hogy itt is 
embereket mozgat a szerző és nem történelmi szimbólumokat, hús-vér 
figurákat, hétköznapi cselekvések megélőit és kiváltóit, kisebb, na
gyobb bűnök előidézőit és gyakorlóit, akik vétkesek is, óhatatlanul áru
lók, eszmék elárulói, majd pedig az árulás elfojtói is. Az ideológiai té
nyek revidiálásával demitizálja a hősöket, és a demitizált hősök így 
más színben mutatják be a történelmi múlt egy időszakát, az 1956-ot 
Magyarországon és itt, a jugoszláv határsávban, az emberarcú szoci
alizmusban. Ebben a drámában teljesen mellékes lesz, hogy ki milyen 
eszmének lett az elárulójává. Az erkölcsi magatartás tényén, az örökös 
árulás mindenkori jelenvalósága fölött nem lehet szemet hunyni, és az 
árulás okozta gyötrelmeket, szorongásokat nem lehet a végtelenségig 
elfojtani -  érezzük ki az író mondataiból. Mi pedig reménykedhetünk, 
hogy a kitörés egyszer itt is, vidékünkön is így lesz majd, amint a drá
mában, hogy egyszer az árulás miatti bűntudat egyszer majd elemen
táris erővel tör elő a hősökből, és mintegy megszállott vezeklésre kény
szeríti majd az árulás elkövetőjét. -  A deáki dramaturgiában jelenlevő 
létfilozófia egy újabb állomáshoz érkezett ezzel a drámával, az önvizs- 
gálások pontjához; túllépve a társadalom légszomján, az egyén cselek
véseinek saját körébe zárt vizsgálódásainak állapotát elemzi. A szá
monkérések valóságába jutott hősök illetve a vétkezők vagy elfojtják 
vétkeiket vagy felfedik azokat, de mindenképpen árulókká lettek.

így lesz kerek egész Deák Ferenc dramaturgiája az 1969-ben felvá
zolt téziséből indulva és onnan végigjárva, amely azzal megerősített 
egzisztencialista tézissel zárul, legalábbis egyelőre.

Most, amikor a hatodik évtizedében munkálkodó Deák Ferencet kö
szöntőm, annak reményében teszem, hogy egyszer majd ezen a tájon 
is sikerül elfojtani határtalan gyűlöleteinket, hogy bekövetkezhessen a 
határtalan szeretet, amikor majd talán az árulás is megszűnik, csök
ken a bűn, és ezzel azonos mértékben elkövetőinek száma, és meg
növekszik az igaz és tiszta hősök tábora. És akkor majd azt tapasztal
juk, hogy nem is annyira erős a bennünket körülvevő légszomj, meg 
talán még az áfonyának sem olyan fanyar az íze...

Ismerve közösségünk összetevőit, mindez most szinte irreálisnak 
tűnő vágy, de én mégis ezen élethelyzet majdani bekövetkezése remé
nyében köszöntőm Deák Ferencet.
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------------------  Piszár Á g n es ------------------

Ambivalens műbírálat*
Juhász Erzsébet: Úttalan utaim.

Fórum Könyvkiadó, Újvidék 1998.

Ha felütöm Juhász Erzsébet Úttalan utaim című új prózakötetét, 
nincs a szerzőnek olyan szövege, amely ne hatna rám elemi erővel. 
Ha hatásról beszélek, akkor egy időben gondolok a tartalmi és a for
mai összetevőkre, melyek összeforrottsága a könyv központi értékhor
dozója. A kisebbségi létérzésről beszélve Juhász Erzsébet kialakított 
egy olyan beszédmódot, amely nemcsak hogy egyéni, de valamikép
pen egyedüli lehetséges módja is a megszólalásnak, legyen az harma
dik személyű vagy öltsön az elbeszélő fiktív alakot. Mondom, nagy 
hatással van rám a szerző minden szövege, a tárgy, amely minden 
írásban motivikusan megjelenik, a hontalanság érzése engem is lép- 
ten-nyomon fejbe kólint. De míg én minden paranoiát kiirtva magamból 
a hontalanságba gyökerezem bele, addig Juhász Erzsébet veszélyes 
útra lépett, amely valóban elvezet a Semmibe és/vagy kisebbségi 
siránkozássá válik. Ebben a pillanatban úgy érzem, a kritikára hárul 
minden felelősség, hogy ez mégse következzen be.

A könyv egyik kritikusa az öregedés jelének tudja be Juhász Erzsé
bet új prózaíró attitűdjét, amellyel semmiképpen sem érthetek egyet. 
Az idő múlása Juhász Erzsébetet a történettel adományozta meg, le
gyen az novella, esszé vagy levél. Polcz Alainről írva ki is mondja, 
hogy nem tekinthető az út végének az érettség legmagasabb foka, 
„amikor az igazságot és az igazságtalanságot szélsőséges ellentéte 
ellenére is egyenrangú komponensként tudjuk átlátni és tudomásul 
venni...” Juhász Erzsébet az úton létet tartja ars poeticájának. „Ezt az 
úton létet talán úgy lehetne tovább árnyalni, hogy életünk zajlása 
számtalan külső és belső utat nyit meg számunkra folyamatosan. Eze
ken az úttalan utakon vagy utakkal teli úttalanságokon közlekedünk 
szüntelenül.” A magyar irodalomban Mészöly Miklós emeli az úton le- 
vést a történet metaforájává. A személyes történet így kap metafizikai 
dimenziókat. Juhász Erzsébet „utazása” a gyermekkor emlékein 
keresztül az irodalmi műveken át a valós közép-európai állomásokig 
egy nagyon is tudatosan felépített életút ívét rajzolja elénk, amely a 
hitelesen megélt történet metaforája. Juhász Erzsébetnek van történe
te. írásainak középpontjában egy megnyerő egyéniség áll, akinek 
mesélőkedve az idők során személyiségjegyévé vált. Nehéz is nála a 
személyest az általánostól szétválasztani, így válik a kisebbségi lét

* A kritika írójának kérésére jelezzük, hogy a kritika még az írónő életében született.
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krónikásává, aki a többes számot személyesen megélt történeteken 
keresztül érvényesíti.

Az Úttalan utaim című kötet három különálló fejezetből áll, amelyet 
a sűrűn szőtt motívumháló és a közös műfaj-meghatározás tart össze. 
A próza alcím alatt olvashatunk itt novellát, esszét, irodalmi élménybe
számolót, fiktív vagy valós levelet. Juhász Erzsébet nem tesz különb
séget utazás és utazás között. A magas fokú koherencia egyféle mű
fajértelmezést sugall, amelyre a könyv egyik recenzense is felhívja a 
figyelmet egyféle kisebbségi műfajként olvasva Juhász prózáját. Ennek 
talán egyik metaforikus mintája az Után-utazás Esti Kornél fiumei gyor
sán című történet, amelyben az irodalmi példa a gyermekkori élmény
nyel ölelkezve kiúttalan jelenünk látószögéből egy új próza-víziót láttat, 
amelyben nem csak Kosztolányi Adriája, de Tolnai, Domonkos „ten
gere” is veszendőbe megy.

A veszendőség érzése, a kiúttalanság, a hontalanság, az elvágyó
dás -  ezek Juhász Erzsébet ismétlődő motívumai, melyek a vajdasági 
irodalomban kapnak referenciát a kisebbségi létérzés intertextuális 
vonatkozásait hozva létre. A könyv olvasása közben nem győztem 
jegyzetelni, aláhúzigálni az ismerős sorokat. Csak amikor íráshoz 
ültem, akkor oldódtak el a rokonsági kapcsolatok, akkor jutott eszem
be Radnóti Sándor ambivalens műbírálata Esterházy Péter sikeres 
Bevezetéséről, aki feltárta a mű ambivalenciáit és meghagyta azokat. 
Juhász Erzsébet Útalan utaim című kötete is sikerre számíthat, nagy 
hatású stílusára a befogadók széles tábora vár, csak ne vigyék tévút
ra, csak hagyják meg annak, ami, kisebbségi „történeteink” krónikája.
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Torna Viktória

Nemes Nagy Ágnes 
világképe avagy egy 
gondolat nyakáról

Kezdjük az utóbbival. Mármint a gondolattal meg a nyakával, ami 
tartja. Olyan kettes alakú. Nekem hattyú nyak-kép. Szép. Kitartó. Ép. 
(Vannak ingatag gondolat-nyakak, gyenge tartók; de ez nem az.)

Az indák, a tüskés-ágas kandeláberek világítják meg, hálózzák be 
és szövik tovább életünket. A megérinthetetlen, láthatatlan, magyará
zatot kereső csodák. A rég feledett „fehérlófia-história”, az égig érő fák 
pokolba nyúló gyökereikkel, varangyos békából lett királyfik és a tűz- 
szemű herceg. Ők -  és még sokan mások -  a „csodás világ” lakói. A 
„csodás világ” az, melybe beleszületünk: egész életünk soha nem apa
dó táplálékhalma. Néha elfelejtjük, mint ahogy a fák is olykor megfe
ledkeznek gyökereikről...

A feledékeny fák. Létünk megfeszített látomásai. A monumentális 
fatörzsek és az elvesző falevél-szárak, látvány és lényeg, nagyság és 
apró töredékek, a hosszú selymek és az őket összefogó cérnaszálak. 
Amit látunk és amit nem. Amit érzékeink felfognak és amit nem. Amint 
megélünk és amit nem.

Ezért kell lehajolni az elszáradt falevelekért. Megragadni őket a szá
ruknál fogva, és megúsztatni őket a szélben. Hiszen félünk tőlük! Mert 
félünk tőlük megkérdezni: mi az a fa? És mi a virág? Miért illatos, és 
miért hull el? Miért leszenk magányos fákká az erdők? Miért nő más
ként a virág a temetőkben? És miért szép még ott is? Miért szomorú 
a szépség? Miért a sok gyertya, ha elvesztek a tartók? És miért a sok 
kandeláber, ha nincs több fény?

S mondd, ha szólnak hozzánk, meg tudunk felelni az ártatlan kér
dőjelekre? Talán mi is tartókká leszünk egy pillanatig? Egy ködben 
megbúvó fatörzset keresünk vajon, hogy oda meneküljünk a kérdező 
arcok elől? Mit teszünk ilyenkor? Mondd, mit tegyünk ilyenkor?

Hunyjuk le a szemünket, fordítsunk hátat vagy beszéljünk másról? 
Vagy keressük magunkban a választ? A választ, amiről tudjuk, hogy 
nem létezik? Mert nincs! Válasz nélkül vagyunk, mint a napot kereső bo
rostyán a kertben. Tégláról téglára lépve-csüngve keressük a fény útját.

Közben álmodunk tartókról, tüskékről, gyöngyökről, játékokról, fele
désről. Mert az álmok a valóság éjjeli szökőkútjai. Kirobbannak, cso
bognak, majd reggelre szétfolynak, mint holmi gyenge falevél-szárak.
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És mi mindig tehetetlenül, vizsgálódva, ködös szemmel ébredünk. Rá
ébredünk egy olyan világra, ahol az embereknek a világosságot nem a 
tartók, hanem a gyertyák jelentik. Mert nem kötik össze a fényt a for
rással. Mindennapjaik útvesztőiben gyertyákkal a kezükben bolyonga- 
nak. A forró viasz rácsöpög fázó kezükre, melegíti azt, égeti: csontig
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hatol. De ők nem figyelnek erre, mert egymást keresik és egymásban 
a választ.

Nemes Nagy Ágnes adott és kapott -  fáival, fényeivel, kérdéseivel
-  válaszokat. Nem pontos, nem kielégítő és nem örök érvényű 
válaszokat. Mégis a gyermeki, csodálkozó, rákérdező magatartása 
magával ragad, segít, átemel önmagunkon és gyógyít. Tollából sírva 
mesélnek az ősszel haldokló erdők, a kifulladt s mégis újabb pöféke- 
lésre készülő kémények az öreg háztetőkön és a többi csoda, ami 
csak akkor válik varázslattá, ha gondolatban nyakat rendelünk mellé, 
ami tartja.

Most már bátran tehetjük fel a világnak a kérdést: miért nem halnak 
meg ősszel a fák?

Am brus A ttila  

EGY ELFELEJTETT NEMES NAGY-VERSRŐL
Úgy tudom, nem szoktak a Szép versek sorozatban egy verset kétszer megje

lentetni, hacsak nem a költő halálának évfordulójára. Nemes Nagy Ágnes: Falevél
szárak című versével mégis ez történt. Megjelent 1987-ben és 1991-ben is (igaz, 
ekkor az az évben elhunyt költők fekete keretében), a Szép versek című kötetben, 
némi módosítással.

Az eltérés nem jelentős, mindössze arról van szó, hogy a ’91-es változat 9. 
bekezdésének első mondatában megtalálható a „mint” szó, a ’87-esben nem. Ez 
lehet nyomdahiba vagy költői pontosítás is. Mindez nem is lenne érdekes, ha ez 
a vers nem hiányozna az Osiris-Századvég Kiadó által megjelentetett Nemes Nagy 
Ágnes Összegyűjtött versei című kötetből.

Erről a versől sem Lengyel Balázs a kötethez írt utószavában, sem Tüskés Tibor, 
a kötetről megjelent kritikájában (Lyukasóra 1996/1. 28-29. o.), nem tesz említést 
Elfelejtették? Szóvá tette-e valaki? Nem tudom. No, de hát ki vesz észre manapság 
egy falevél-szárat? (Aki még képes Nemes Nagy szemszögéből nézni a világot.)

Nemes Nagy Ágnes 

FALEVELEK-SZÁRAK
Fölemeltem a gesztenyefa-levelet, ahova hullt, a járdaszélről, és akkor -  gyor

san -  mégegyszer lehullt. A hét levélujj alig hallható, kis roppanással hirtelen hát- 
racsuklott és hétfelé szállt. Vagy talán egyfelé, mindenesetre el. Pedig eléggé ün
nepélyesen hajoltam érte, ahogy kijár a hullt levélnek, valamely megtiszteltetés 
szorongásával is: érinteni az eddig érinthetetlent. Érinteni a fentről érkezőt, fogni, 
nézni, vinni, megúsztatni utoljára a szélben.

És most lehullt másodszor is, milyen fura kis roppanással. Más nem maradt: a 
szára. A levélszár üres pálcikasága. Egy puszta nyél, a megfosztottság maga. Még
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az avar arany tragédiája sem az övé; ki veszi észre benne? Egy ócska ceruza, mely
nek hegyéről letörtek a szavak, hulladék-drót, mely nem közvetít áramot tovább.

Ki veszi észre a fák tervrajzait? Amelyek rögtön testbe-öltözötten mutatkoznak 
a lomb mögött, pálcikák, nyelek, inak szövevényét, precíziós percegését, amint mil
liméterre számítottan emelik, helyezik a levelet -  meddig emelik? Pontosan a fé
nyig. Mindegyiket saját helyéig, e mértani helyig, melyet betölt. Kit érint ez az át
menet az ág és a levél közt, kit érdekel a segédvonalak hálózata? A lombkoronák 
pátoszában elbújt szabatosság, mely hossz, szög és irány?

A fatörzs persze más, az már bizony elhanyagolhatatlan. Az már a növény
szárak felsőfoka, váz-izmok maradandósága. Pikkelyes pillér, emelve azt a szár
nyas csattogását, azt a monumentális özvegységét télen át.

Azért nem mondanám, hogy a semmik mellőzhetők. A jelentéktelenek. Vadsző
lő, ampelopszisz útja a régi ház falán (a régi ház, a régi kert), kacsok, indák 
kapaszkodása, piciny állatkezük tapogatózásai, cémaszálnyi ujjuk begyén a tapa
dókoronggal, körmöcskék, gyíklábak kanyargó, zöld ösvénye erre-arra, fel-fel, míg 
létrehozzák a térkitöltés mesterműveit.

Nem vitás: meg-megmártjuk arcunkat néhány nevesebb virágfej ünnepi füzé
ben, így melegítve távolságainkat, de hát a tartók, tudod. A gyertyalángok alatt a 
gyertyatartók, kocsányok, növény-serpenyők, a tüskés-ágas kandeláberek. No és a 
mécsesek, a szükség-mécsek, cipőkrém-dobozok városok ostromakor, valamint a 
hivatásosak, a kis mécses-hajók, amelyeken úgy úszik az évtizedes láng, mint 
Szent Elmó tüze karavellák árbocán. Nézd csak a berkenyefát, milyen szakszerű
en van szétgöngyölítve, árbocokkal, ág-villákkal, ezer élő zsineggel úgy szélnek- 
kötözve, hogy már repül, vitorlacsúcsain kis piros tüzeivel, már álltában repül a föld 
körül.

A nyél, a kacs, a kar, a tartó. A szinte-láthatatlanok. Gyökerekkel oly rokon ku
sza rendjeiket gyökér-dicsérő áhítat nem súrolja; létük: egy csukló-ízület alázata 
imádkozó tenyerek alatt, egy gondolat nyaka. Hogy képesek, mondd, amire képe
sek? Hogy képesek odáig, azt a súlyt, a gravitáció adott terében?

Úgy nyúlnak fel, mint aki elszakad, mint aki felfelé zuhan, egy másik régió 
fokain valószínűtlenül elvékonyodva. De szállnak mégis, nem csillapíthatóan, ka
nyarognak, cselekvő szerkezet, egy teljes bolygó súlyával szembeszegülve, hogy 
szétnyithassák odafent az ellenállás kupoláit.

Csakhát -  el ne felejtsd -  nem pusztán vázak ők, de vezetékek. Kellő oldatok vi
vőkábelei, a kellő keresztmetszetekkel. A fatörzs, igen, ez az elfödött szökőkút, hogy 
szökteti, milyen magasra sóit, itatva édes vizeivel levelet, termést, miegyebet, akár 
egy sokalakú madárrajt, amely libegve szürcsölget belőle. Szürcsöl, mocorog -  men
nyit beszél! Aztán lassacskán elnyugszik a raj, megülnek körben szökőkútjuk tálain, 
aztán csak ülnek a pára-gomolyban hangtalan, a lét ködös lélegzetében.

(1987)

Nemes Nagy Ágnes 

FALEVELEK-SZÁRAK
Fölemeltem a gesztenyefa-levelet, ahova hullt, a járdaszélről, és akkor -  gyor

san -  mégegyszer lehullt. A hét levélujj alig hallható, kis roppanással hirtelen hát- 
racsuklott és hétfelé szállt, vagy talán egyfelé, mindenesetre el. Pedig eléggé
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ünnepélyesen hajoltam érte, ahogy kijár a hullt levélnek, valamely megtiszteltetés 
szorongásával is: érinteni az eddig érinthetetlent. Érinteni a fentről érkezőt, fogni, 
nézni, vinni, megúsztatni utoljára a szélben.

És most lehullt másodszor is, milyen fura kis roppanással. Más nem maradt: a 
szára. A levélszár üres pálcikasága. Egy puszta nyél, a megfosztottság maga. Még 
az avar arany tragédiája sem az övé; ki veszi észre benne? Egy ócska ceruza, 
melynek hegyéről letörtek a szavak, hulladék-drót, mely nem közvetít áramot 
tovább.

Ki veszi észre a fák tervrajzait? Amelyek rögtön testbe-öltözötten mutatkoznak 
a lomb mögött, pálcikák, nyelek, inak szövevényét, precíziós percegését, amint mil
liméterre számítottan emelik, helyezik a levelet -  meddig emelik? Pontosan a 
fényig. Mindegyiket saját helyéig, e mértani helyig, melyet betölt. Kit érint ez az 
átmenet az ág és a levél közt, kit érdekel a segédvonalak hálózata? A lombkoro
nák pátoszában elbújt szabatosság, mely hossz, szög és irány?

A fatörzs persze más, az már bizony elhanyagolhatatlan. Az már a növény
szárak felsőfoka, váz-izmok maradandósága. Pikkelyes pillér, emelve azt a szár
nyas csattogását, azt a monumentális özvegységét télen á t

Azért nem mondanám, hogy a semmik mellőzhetők. A jelentéktelenek. Vadsző
lő, ampelopszisz útja a régi ház falán (a régi ház, a régi kert), kacsok, indák 
kapaszkodása, piciny állatkezük tapogatózásai, cérnaszálnyi ujjuk begyén a tapa
dókoronggal, körmöcskék, gyíklábak kanyargó, zöld ösvénye erre-arra, fel-fel, míg 
létrehozzák a térkitöltés mesterműveit.

Nem vitás: meg-megmártjuk arcunkat néhány nevesebb virágfej ünnepi füzé
ben, így melegítve távolságainkat, de hát a tartók, tudod. A gyertyalángok alatt a 
gyertyatartók, kocsányok, növény-serpenyők, a tüskés-ágas kandeláberek. No és a 
mécsesek, a szükség-mécsek, cipőkrémdobozok városok ostromakor, valamint a 
hivatásosak, a kis mécses-hajók, amelyeken úgy úszik az évtizedes láng, mint 
Szent Elmó tüze karavellák árbocán. Nézd csak a berkenyefát, milyen szakszerű
en van szétgöngyölítve, árbocokkal, ág-villákkal, ezer élő zsineggel úgy szélnek- 
kötözve, hogy már repül, vitorlacsúcsain kis piros tüzeivel, már álltában repül a föld 
körül.

A nyél, a kacs, a kar, a tartó. A szinte-láthatatlanok. Gyökerekkel oly ro
kon kusza rendjeiket gyökér-dicsérő áhítat nem súrolja; létük: egy csukló-ízü- 
let alázata imádkozó tenyerek alatt, egy gondolat nyaka. Hogy képesek, 
mondd, amire képesek? Hogy képesek odáig, azt a súlyt, a gravitáció adott 
terében?

Úgy nyúlnak fel, mint aki elszakad, mint aki felfelé zuhan, egy másik régió 
fokain valószínűtlenül elvékonyodva. De szállnak mégis, nem csillapíthatóan, 
kanyarognak, cselekvő szerkezet, egy teljes bolygó súlyával szembeszegülve, 
hogy szétnyithassák odafent az ellenállás kupoláit

Csakhát -  el ne felejtsd -  nem pusztán vázak ők, de vezetékek. Kellő oldatok 
vivőkábelei, a kellő keresztmetszetekkel. A fatörzs, igen, ez az elfödött szökőkút, 
hogy szökteti, milyen magasra sóit, itatva édes vizeivel levelet, termést, miegye
bet, akár egy sokalakú madárrajt, amely libegve szürcsölget belőle. Szürcsöl, 
mocorog -  mennyit beszél. Aztán lassacskán elnyugszik a raj, megülnek körben 
szökőkútjuk tálain, aztán csak ülnek a pára-gomolyban hangtalan, a lét ködös 
lélegzetében.

(1991)
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Horváth Ida

Nemes Nagy Ágnes 
világképe

Reggel 9-kor a mester bejött a szobánkba és közölte, az ajtónk 
fölött fúrja majd a falat egész délelőtt, a helyzet iróniája pedig, hogy az 
áramot is a mi szobánkból kölcsönzik.

Aztán megláttam a kábelt, a fekete, diszkréten porlepte kábelt, és 
eszembe jutott, hogy mindig minden kapcsolatban áll egymással, szo
ros összefüggésben bonyolódik körénk, mint a borostyán a fákon, a 
háztetőn. És ha nagyon belemagyarázok, talán valakinek az emlékké
pei miatt a lelki szféráiba is, hogy később, miközben elszárad vagy 
megfagy, maradjon valami, amiben kapaszkodni lehet; ha pedig nem 
kell kidobnia, megtaposni őrjöngve, elégetni, visszasírni -  mert minden 
végtelen és egyszerre véges.

Szunnyadó érzelem-sziluettek gyökeresednek meg, bebábozódnak 
és mi futunk a lepke után, hátha sikerül megértenünk valamit, esetleg 
felveszünk egy falevelet ami... „a megfosztottság maga...” Mit jelent 
megfosztottnak lenni? És egyáltalán mire vagy kire vonatkozik? A 
dematerializált létünkre, vagy csupán az egyén, az individuum létére, 
N.N.Á létére, az enyémre, a tiédre? Nem tudom és őszintén szólva nem 
is érdekel, mert Ady szerint is „Minden egész eltörött.", József Attilánál 
„hasad a minden” meg különben is, a megfosztottságban, a csupasz 
szárakban van valami ősi, zöld-ősi magány, ismeretlen hovatartozás, 
céltalanság, bújócska bekötött szemmel, ahol gyermekien keressük ön
magunkat és helyünket a világban. Sokszor eszembe jut, hogy a vilá
got nem lehet elszakítani önmagunktól. Hiába készítünk belső fotóalbu
mokat azt remélve, az csak a miénk marad; megfeledkezünk arról, hogy 
a világ mi magunk vagyunk, amiként a paradoxonok alanyai és tárgyai, 
és mi hömpölygünk kultikus mosdatásban saját és mások keze által.

Néha szeretnék túl sok minden lenni. Egyszerre fa és szár és levél; 
mamutfa és tiszavirág. Egész és valami granulátum, egyiptomi obeliszk 
és láthatatlan visszhang, mindenkihez tartozni és senkihez. Egyszerre. 
Ez lehet a köztes lét? Nem tudom és nem is akarom, mert nem érde
kel, mert szeretek eljátszani a különböző lehetőségekkel, feldobni őket, 
magamhoz szorítani, benn hordozni, mint egy talizmánt, továbbadni -  
hátha a szomszédom kulcsa!? -  amivel ki tudja nyitni az „ellenállás 
kupoláit.” És az mi? Az enyém, az övé? Fotocellás bankajtó, delphoi 
jósda (tehát önmagam...), cenzúra...

Hiába. Javíthatatlan szkeptikus vagyok és egyébként is kissé ideges, 
mert a vakolat a fejünkre hullik, a mesterek is sokan vannak, meg kala
pálnak is, és én hiába nézem a kinti fát Flaubert-re gondolva meg N.N.Á-ra 
semmit sem tudok, csak annyit leginkább madár szeretnék lenni.
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—  Sáfrány Attila —

Visszatérés
Talán mélyvízbe, 
a zöldelő kékségbe 
zuhantam, ahogy a szemem mos- 
tam-tam: haza
kísért a test sámán üvöltése.
Te többé az órámról ne késs le!
Tanítani akarlak,
akarlak, hát veled
leszek neked is, érted is
csend: érted-e,
félted-e a kék madarat,
amit hozzád küldtem?
Öleled-e a mélységet 
benne, kezedben 
a riadtan dobogó szívet, 
amit neked adtam vele, 
ahogy hátranéztem 
haladva elfele?



Sirbik A ttila

Templomi emlék 
(emlékszel?)

emlékszel még? fejemben a múlt lebeg -  
tömjénszagú, oltárszagú, mennyillatú esték, 
emlékszel? azok az apró fejek 
csak az oltárt lesték.
összekulcsolt kezek, bámuló fohász-szemek.

mind-mind a megváltást keresték, 
sietve, hosszú bársonyruhában az 
oltár elé léptünk 
s abban a kis szobában előtte 
sokszor, emlékszel? hogy féltünk.

elröpült az idő, az utcára siettünk 
; bűn szag csapott meg, elrabolta lelkünk 
elrabolt lélekkel, megmártóztunk benne 
de alázatos szívvel vissza-vissza tértünk.

Üzenet

Itt ülök a parkban, 
hol oly sok szép emlék 
Villan fel agyamban.
Egy verset írok én, gyorsan-zavartan

Kövek nyugszanak 
az út szürke porában 
így nyugszik meg lelkem is.
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Könyv

kezembe foglak, te szent Könyv 
lefújom rólad az élet, hosszú évek porát 
; hányszor voltál, szívemre gyógyír 
ittam egykoron lapjaid szép szavát

s most újra látlak, kezet fogok veled 
az élet új hajnalán

te változatlan -  szent Könyve az életnek 
léptem -  taposok

ösvényeid útján 
tiszta kézzel kezembe veszlek 
tengerem cseppjei hullnak reád. 
te ismered csak életem 
szomorú őszi hajnalát.
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Badis Róbert

kétségbeesve
azt mondták
itt majd segítenek
itt majd jobb lesz
mikor elmentek bezártak
egy bohóccal valami szobába
én meg félek
nagyon félek
mikor megyek át a hídon
nincs ki fogja a kezem
és félek egyedül
a bohóc meg csak röhög és röhög a pofámba
és mikor átérek a hídon
nem vár senki
pedig ezt is megígérték
és mikor szétnézek
látom magam a sötétben

költővé válásom

álmomban
porcelánkék lepkék lepték lelkem 
emelték a magasba 
és üvegvirágok csillogó 
ragyogásába tették le

vakítóan fehér fényben 
lépett hozzám múzsám 
(szárnyai voltak) 
és némán szólott hozzám: 
adok neked egy tollat 
költőnek teremtettél 
alkoss sokat...
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ijedten és zihálva ébredtem 
a gondolattól
felkeltem tollat fogtam kezembe 
és az éjszaka vak sötétjében 
megírtam első versemet:

„vers az égen

fekszem kinn a nagy zöldön
és nézem a végtelen kéket
jönnek és mennek a gondolatok
csúnyák is meg szépek
mosolyog a lelkem
és keresi a lepkéket
épp felettem száll egy tarka
hímporát szórja rám
mint mikor költőt csókol
múzsája homlokán:
verssel karcolom magam az égboltra
hogy mindenki lásson...

fenn hasalok az égen 
a végtelen kéken 
alattam a zöld föld 
olvasván engem”
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-------- Nagy Farkas D. E rik a -----------

Zártosztály
mint szemetje nyirkos hónapoknak
bűzlik rothad és undorít már a rémület
a félés mint óriás vasharang
kong kong kong és nem érted
mert érted már nem szól már a harang sem
és a sorok közt sem üzennek neked
csodás szárnyú angyalok szárnyuk elveszett
csak a zaj a zaj a fejedben zakatol ezerszeresen
ami kint halk sikoly bent millió elítélt hangja
elátkozottak kitéptek magadból félretettek
azok akik mellett közönyösen elmentél
a felemelt fejű senkik büszkeséget hánynak feléd
jól szerkesztett állóképpé bénultak napjaid
repülni lenne jó de nem idegen erővel egekbe késztetve
a tér szigorú zárt vonalai és törvényei az időnek
véd valaki talán miért nem az véd aki szeret
mi az a szó hogy szeretet
ha volt is egyszer valahol valami mese volt bizony
itt lomposfarkú cafatos kutyák járnak körben
túrják az utcai szemetet őszi nyállal kevert mocskot
és ne nézd bár hallanod sem jobb
tévedsz ha másnak hiszed a rossz híreket
az amit a tévé mond most nem tőled független
csak eltávolít mert kukaszagú őszbe zuhansz zuhantál
kilöktek mából égből jövőd sem a föld sem a tiéd már
őszi rémületbűzben egy vagy csak a sorból
ha vagy talán de lehet hogy csak a zártosztály kerítése
véd

Szemerkélt 1.

Mint kifosztott 
vers-fészkek, 
célomvesztetten, 
üresen élek. 
Otthonod lehetnék,
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mert így semmit 
sem érek: 
elhord lassan, 
gallyanként a szél.

Szemerkék 2.

Egyszerű volt, 
mint minden kezdet, 
ígért, sejtetett.

Már nem igaz 
az elhangzó felelet. 
Kérdések...
Nincs már, 
aki kérdezett.

96



Bóka Mária

Nézzük a telet
Kora hó szitál 
betakar, éget 
haragja télnek -  
megadóan tűröd, 
arcodat hűtöd...

Kókad lángvirág, 
izzik lucfenyő, 
madáretető -  
lángba néz az est, 
zuhanunk fejest...

Hó szitál puhán, 
szemedbe kiül 
fagyos rémület -  
nézzük a telet; 
szemünkbe nevet...
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