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A címoldalon két puttófej (a szabadkai Ferences templom néhai f őoltárának része,  
hársfából Hörger Antal budai szobrász faragta, bearanyozta Stettner Sebestyén 1740-ben).  

A hátoldalon a szabadkai Ferences templom f őoltárképe, Stettner Sebestyén festette  

1741-ben (o. v. 3x1,57 m). Az arkangyal öve, ruhaszegélye és fejdísze is aranyozott.  

Az els ő  borítón Szabadka (akkor Szent Mária néven) mez ővárosi jogköröket szavatoló  
oklevele 1743-ból (aranyfüst-aranyozás pergamenen), a hátsó bels ő  borítón kora-avar  
női sírból származó aranylapok (szabadkai Városi Múzeum állandó kiállítása).  



Varga  Mátyás 

Az eltérés öröm(hír)e 
(Gondolatok művészet és hit viszonyáról) 

I. 

1996 kora nyarán megismerkedtem egy fiatal franciával, aki kétkerek ű  kordéját 
[chariot-ját] maga után húzva elindult (gyalog!) Párizsból Jeruzsálembe'. Amikor az 
apátság kapujában elköszönt és Gy őr felé vette útját, megajándékozott az általa szer-
kesztett folyóirat (Okörszem — L'šil - de -bsuf egyik számával, amely teljes egészében 
egy kortárs arab költ ővel, Alí Ahmad Saiddel foglalkozott, aki 1941-t ől Adonis 
néven publikál. Akkor hallottam róla el őször, s a folyóiratban közölt verseken túl a 
vele közölt interjú is kíváncsivá tett. 2  Adonis — miután alaposan tanulmányozta, nagy-
ra értékelte, s őt: arabra fordította a kortárs európai költészetet — poétikájában és 
gondolkozásában egy hatalmas fordulattal visszatért az iszlám ősi misztikus irányza-
tához, a szúfízmushoz, mert ott vélte megtalálni azt a legf őbb pontot, amelyben az 
ellentétek találkoznak, s a költ ő  legintenzívebben lehet együtt Istennel és a többi 
emberrel... 

A következ ő  nyáron Párizsban egy könyvesboltban rábukkantam Adonisnak a 
Bevezetése az arab költészettanba című  munkájára, amelynek utolsó mondata így szól: 
„Igazán modernnek lenni ma egy arab költ ő  számára ezt jelenti: ragyogni, mint a láng, mely 
a régi tűzb ől születik, de mégis teljesen új." 

Olivier Messiaen, a 20. század második felének egyik legjelent ősebb zeneszerz ő -
je, mélyen hívő  katolikus és templomi orgonista, egyáltalán nem írt liturgikus zenét. 
(Szerinte ugyanis csak egyféle liturgikus zene van: a gregorián ének.) 4  Ha megnéz-
zük Messiaen műveit, a címek nagyon sokszor zavarba ejt ően vallásos tematikára 
utalnak'. Ugyanakkor Messiaen sem tanítványaitól, sem pedig zenéjének hallgatóitól 
nem várta el, hogy hív ők legyenek. Hasonló a helyzet azokkal a zeneszerz őkkel is, 
akik a volt Szovjetúnió egykori tagköztársaságiaból kerültek a kortárs zenei élet 
élvonalába. Bár Alfred Schnittke, Arvo Párt, Vlagyimir Martinov és Szofja Gubaj-
dulina6  zenéje más-más zenei világokat képvisel, mégis úgy t űnik, hogy mindegyikük 
számára az egyik legfontosabb élményforrás a megélt vagy megküzdött hit terrénu-
ma. — Bach zenéjének befogadásához sem kell vallásosnak lenni, mert ez a zene mi-
előtt bármit is elvárna, mintha maga hívná meg hallgatóját a vallásos hit és teljesség 
erőterébe — nem is tudva elképzelni, hogy valaki azon kívül él. Meglep-e bennünket, 
hogy sem az imént felsorolt kortárs zeneszerz ők munkássága lényegében nem nyert 
semmiféle elismerést saját „gyülekezetükben"? De nem volt ez másként Bachhal sem: 
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az emberek nem értették, hogy az a gazdagság, amivel ez a zene el őáll, hogyan 
képezhet egyetlen zenei anyagot, nem értették például, hogy egy szerelmes ének 
közismert dallama mit keres a Máté-passióban. 7  Ha a közömbösség és elzárkózás nem 
vált volna olyannyira általánossá ;  akkor a 20. századi hív ő  katolikus hallgató is 
kérdezhette volna Messiaen zenéjér ő l: Hogy kerülnek a zenében ezek a különös (in-
diai, ógörög) ritmusok, mi köze a vallásos mondanivalónak a lekottázott és zeneileg 
megjelenített. madárhangokhoz? — De végs ő  soron azt sem könnyebb megmagyaráz-
ni ;  hogy Bartók Béla két utolsó m űvébe (a Hegedű  szólószonáta Melodia tételébe és a 
III. zongoraverseny lassú-tételébe) hogy került a religioso-hang, amely — ahogy Kroó 
György — mondja „ima is, himnusz is, búcsú és remény egyszerre" g. Nyilván nem arról 
van szó, hogy Bach vagy Messiaen h ű tlen lett volna a keresztény kultúra morális és 
szellemi örökségéhez, és nem is arról, hogy Bartók Béla életében hagyományos érte-
lemben vett „megtérés" következett volna be e m űvek írásának idején. Ugy tíínik 
inkább, hogy az alkotás folyamata és az istenkeresésként felfogott hit sok ponton 

találkozik, illetve: találkozhatna, ha nem lennének diszkvalifikálva egymás számára. 
Mert sem a műalkotás, sem pedig a hit szempontjából nem az a fontos, hogy milyen 
retorikai erudícióval beszélnek önmagukról, hanem ennél sokkal lényegesebb az, 
hogyan beszélnek a világról. Igaza van Paul Kleenek, amikor azt. mondja: „A m űvé-
szet nem, a láthatót adja vissza, hanem, láthatóvá tesz. " 9  De ugyancsak ő  mondja: „Egy 
bevetett földdarab nem bevetett földdarab, hanem sorjázott rend, a tavasz lehelete, a föld 
szőnyege. " 10  Vagyis művészet és vallás egyaránt a világot mint tapasztalati valóságot 
tárja fel el őttünk, s a világhoz való viszonyuk alakítja és meghatározza a befogadó 
és/vagy hívő  világhoz való viszonyát. E tekintetben én a zsidó-keresztény kultúra leg-
ősibb vallási és művészi élményének a Kivonulás könyvében leírt. történetet tekint-
hető, amikor arról olvasunk, hogy Mózes ég ő  csipkebokorban Istennel találkozik 
(3,1-6). Ahogy a látvány látomássá lesz ;  a látomás pedig meghatározó istenélménnyé. 

Nem feltétlenül attól „vallásos" tehát egy m űalkotás, hogy vallásos tematikát 
fogalmaz meg", hiszen már Biblia szent könyvei között is vannak olyanok (pl. az 
Ószövetség történeti könyvei vagy az Enekek éneke), amelyek tematikusan nem a hit-
ről szólnak, s vallásos jelentésüket sem az allegorikus értelmezés kínálta lehet őség-
ből veszik. — Ez azonban azt is jelenti, hogy lehetnek m űvek, amelyek ugyan nem 
azzal a szándékkal jöttek létre, hogy kifejezetten a hív ő  emberhez szóljanak, mégis 

mondanivalójuk súlyossága és a beszéd morális felel őssége révén — a hív őt is 
mélyen megszólítják, s őt beépülnek hitéhe. Es amit közölnek, az nem egyszer űen az 
adott mű  vallásos értelmezési lehet ősége, hanem jóval több annál. Amikor a m űal-
kotás „láthatóvá tesz", akkor a világot és annak titokzatos arcát teszi láthatóvá. 

Kultusz (az istenséggel/Istennel való kapcsolat felismerése és ápolása) és kultúra 
(a föld művelése és lakhatóvá tétele) etimológiailag és ontológiailag is egyazon való- 
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ság két arcára utal. S ugyanúgy, ahogy az ember teste és lelke szétválaszthatatlan, 
kultusz és kultúra is elválaszthatatlanok egymástól. 

II. 

Sokatmondó felismerés, hogy a keleti és nyugati gondolkozás közötti eltérés 
arra a meghatározó különbségre vezethet ő  vissza, hogy amikor a latin Nyugat a 
középkorban az ágostoni eredet ű  skolasztikus tanítást fogadta el, azon az úton köte-
lezte el magát, amely szerint az Isten egy és oszthatatlan (csak a három isteni Sze-
mély különböztethet ő  meg az egy lényegen belül). Es az istenlátás (= az isteni lényeg 
megismerése) ebben az életben ugyan lehetetlen, de megadatik az üdvözülteknek az 
eljövendő  életben. 

A keleti egyházak ezzel szemben az úgynevezett hészükhata tanítást fogadták el, 
amely szerint az Isten lényege szerint örökre (az üdvösségben is!) felfoghatatlan és 
láthatatlan marad, úgy ebben az életben, mint az eljövend ő  üdvösségben, de 
„tevékenységeiben" (energeiai)' ismerszik meg a teremtményeknek. Ahhoz, hogy isten 
tevékenységét felismerje az ember; nem kell megvárnia a halált, mert aki szívében 
megtisztult, már ebben az életben (megfoghatatlan isteni fényként) szemlélheti az 
Isten működését ebben a világban. 

Különös egybeesés folytán e két lényeges tanítás szinte egyszerre (az 1300-as évek 
közepén) vált dogmává Keleten és Nyugaton. S ennek következményeként a miszti-
kához való viszony is eltért a keleti és a nyugati egyházban: Nyugaton a misztikus 
élmény szigorúan csak a lélek és az Isten magánügye, hiszen a közvetlen istenlátás 
csak a halál után adatik meg az embernek. Keleten azonban az üdvözültek is csak 
azt kapják meg b őségesebben az üdvösségben, aminek el őízét már ebben a földi élet-
ben megtapasztalták. Isten tevékenységének megtapasztalása pedig (a transzcendens 
lényeggel szemben) az immanenciához tartozik. 12  

E szemléletváltozás száz év múlva igen látványosan jelenik már meg például 
Hieronymus Bosch képein, amikor az üdvözültek konvencionális ábrázolt kis cso-
portjával szemben igazán érdekessé ennek a kárhozatba zuhanó világnak apokalip-
tikus víziója lesz. Mert bár az istenlátás csak a halál után adathat meg, a Gonosz és 
a bűn tevékenysége felismerhet ően működik ebben a világban és az ember testében. 

Ily módon azt mondhatjuk, hogy a nyugati metafizika egyre inkább a Rossz b űv-
körébe kerül. Akár úgy, hogy a védekezésre rendezkedik be, akár pedig Úgy, hogy 
a Rossz az igazán elérhet ő  transzcendens élménnyé válik számára. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy nagyon inspirálólag hat minderre a római egyház jogi szemléle-
te, a protestáns egyházak pragmatizmusa — és az a folyamat, amit tudományos és 
technikai forradalomnak szokás nevezni. 
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Alois Riegel a múlt század legvégének nagy osztrák m űvészettörténésze már úgy . 

tekint a modern művészetre, mint amely lemondott a megváltásról szóló áhítatról, s 
helyette az emberi megkönnyebbülést hozó hangulat felidézését tekinti feladatának. 13  
Ez pedig nagyjából úgy értelmezhet ő, hogy a nyugati művészet fokozatosan szekula-
rizálódni kezd és a 19. és 20. század fordulójára gyakorlatilag teljesen elszakad az 
áhítattól. 

Kihatásaiban külön is figyelmet érdeml ő  sokértelmű  tény, hogy a barokk kor egy-
házművészete volt az utolsó olyan periódus, amikor (az egyházi mecenatúra jóvoltá-
ból) jelentős művészeti alkotások születtek és kaptak helyet nagy számban a nyugati 
egyház életében. 

A keleti művészeti gondolkozás alapkategóriája szinte mindmáig az ikon. Pavel 
Florenszkij szerint az ikon nem reprezentál, hanem az, amit szimbolizál, pontosab-
ban: ontológiai kapcsolatban áll az általa ábrázolt valóság ősképéve1 14. Az ikon előtt 
imádkozó betekinthet az ábrázolt személyeket láthatóvá tev ő  ablakon, ugyanakkor az 
ikon ajtó is, amelyen át az ábrázolt személyek belépnek az érzéki világba." Az ikon 
tere átlép a mi világunkba, s a mi világunk tere kapcsolatban kerül az ikon világá-
nak terével. Az ikonfestés valamiféle misztikus látomáson alapuló festészet, amely — 
Florenszkij szerint — ott van a nyugati kereszténység bizonyos alkotásaiban is (pl. 
Raffaelo művészetében) 16 . A festőt csak az ikonfestés kánonjainak követése illeti meg, 
a magasabb rendű  misztikus tevékenységek (mint pl. a normaadás, a kompozícióte-
remtés) a szentatyák dolga. A forma ily módon új szerepet kap: a fest ő  a hagyomány 
által kitaposott úton (egy misztikus lépteit pontosan követve) teszi meg a maga egyé-
ni útját 17 . Az ikon 18  az Isten teremtette világot a maga szépségében szeretné megmu-
tatni. 

A bűn természetesen jelen van a keleti ember életében is, de a b űn irracionali-
tását a szeretet irracionális gesztusai ellensúlyozhatják. S e gesztusok között els ő  
helyen áll a sírás. Az erkölcsös élet elvárásánál nagyobb az elkövetett b űn felett 
való sírás elvárása. Ebben a helyzetben a reménytelenség és kitaszítottság a transz-
cendencia legintenzívebb közvetlen és misztikus tapasztalatává válhat a hétköznapi 
ember számára is. Lev Sesztov ezt így mondja: „A reménytelenség a legünnepélyesebb 
és legjelentősebb pillanat életünkben. Eddig segítettek nekünk — most magunkra vagyunk 
hagyva. Eddig emberekkel, emberi törvényekkel volt dolgunk — most az örökkévalósággal és 
mindenféle törvény hiányával. Hogy lehet nem, tudni ezt!" 19  — Ha már nem látjuk, hogy 
az Isten teremtette világban élünk, a sírás tisztíthatja meg szemünket... 

Úgy tűnik, hogy a nyugati  egYház hagyományában egyedül az eucharisztia tart fenn 
közvetlen ontológiai viszonyt az ismétlés és az alapítás eseménye között. Az „Ezt cse-
lekedjétek az én emlékezetemre!" felszólítása gyakorlatilag itt csak a misét (úrvacsorát) 
ruházza fel azzal az azonossággal, amelynek Keleten az ikon fogalma felel meg. 20  Nyu-
gaton éppen ezért a kereszténységb ől forrásozó szakralitás számára az euchariszti- 
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kus elem alapvet ővé válik. Amikor Van Gogh 1885-ben megfesti a Krumpliev ők című  
képét, nem tud és nem is akar lemondani az úrvacsora-utalásokról: a falióra 
mellett egy, a keresztrefeszítést ábrázoló kép lóg, az ételt egy nagy közös tálból 
fogyasztják, a csészékben kínált ital körbe jár, s az asztal fölött lámpás fénye ragyog.Zl 
Bizarr és enyhén botrányos eucharisztikus utalás van Ottlik Géza Iskola a határon 
című  regényének végén is: A végz ős évfolyam éjjeli dunai hajókázásán többször is 
szó esik a Miatyánkban kért „mindennapi kenyér"-r ől, s ekkor Bébé utolsó szál meg-
gyújtott cigarettáját adja oda barátjának, Medve Gábornak, aki miután ;;mohón, 
nagyot szívott bel őle", továbbadja a többieknek. 

Nyugati kultúránkban és annak m űvészetében azonban az Istent ől elhagyott 
világ nagypéntek-élménye válik egyre meghatározóbbá. Miközben a keresztény Kele-
ten — a háborúk, szenvedések és nyugati normákkal nem (vagy csak alig) mérhet ő  
emberi és politikai eltévelyedések ellenére is — a feltámadás és újjászületés témája 
meg-megújuló erővel tör felszínre, és úgy t űnik, hogy minden várakozást meghaladó 
mértékben képes megőrizni kontinuitását, addig Nyugaton egyre mélyebbé válik a 
megtisztulásra való képtelenség élménye, egyre általánosabbá lesz az individuális és 
kollektív kilátástalanság lélekállapota. 

Jól tudjuk, hogy a 16-17. század építészete és festészete is csak úgy képes meg-
jeleníteni az „odaát"-ot, hogy képtelen elviselni a reális világ kontrasztját, éppen 
ezért ez utóbbit igyekszik kiküszöbölni, hogy a maga teremtette virtuális mennyor-
szágba hívja meg a szemlél ő t. 22  E kor talán legnagyobb misztikus szerz ő je, Keresz-
tes Szent János fényben és aranyban tobzódó spanyol barokk idején alapélményként 
éli meg a szenvedést és a sötétséget. Bár a barokk m űvészet általában inkább töre-
kedett a hangulatra, mint az áhítatra, mert a valóságnál sokkal többre tartotta a lát-
szatot, a művészi igényesség (a szépség „elkerülhetetlen" teológiai, filozófiai és 
misztikus vonatkozásaival) mégis sok mindent. feledtetett. De nagyon hamar — a fel-
világosodás és racionalizmus hatására — ez a hangulat is tovább lúgozódott. A ro-
mantika és szentimentalizmus próbál meghatódni, de Werther sírásából nem fakad 
sem megtisztulás, sem pedig újjászületés, mert a világot csak saját lelkének kivetülé-
seként képes felfogni. Az ikon ezzel végérvényesen tükörré lesz:,az ember már nem 
Isten. képmásként, hanem saját tükörképeként látja önmagát. 23  Es ami kivetül, nem 
öröm, nem fény, hanem sötétség és félelem. A meghasonlása ezzel teljessé válik, mert 
már nincs hol megvesse lábát. Itt kezd ődik a művészet máig tartó talajvesztése is, 
amely egyszersmind elidegeníti azt mindenfajta tételes vallásosságtól. Az elidegene-
dés folyamatában pedig döntő  esemény a századforduló szecessziója: ez a stílus 
ugyanis először mond le tudatosan és vállaltan arról a szándékról, hogy a m űvészet 
valami elfeledettre emlékeztessen. 24  Bár mintha ellentmondana ennek, hogy a szecesz-
szió szívesen idézte meg el ődeit, a korábbi stílusokat (különösen az idáig aranykor-
nak tartott antikvitás világát), de ebb ől az „élveboncolásából" itt egyre-másra csak 

7 



kóc, perverzió és betegség került el ő . 25  A kultúrából egy ideje többé-kevésbé szám-
űzött vallás most ornamentikaként és a legnagyobb leleplezések esélyeseként kerül 
vissza a kulturális érdekl ődésbe. A megélt hit azonban vagy kuriózumnak számít, 
vagy elveszti szalonképességét. A hagyományos értelemben vett vallásosság — Freud 
szerint — nem más, mint egy gyönge gyermek apa (és az ő  vigasztalása) utáni vágya. 
A pszichoanalízis valláskritikája els ősorban egy büntet ő , mindent kiigazító, pedáns 
és kicsinyes Isten ellen irányul 26  és szoros összefüggést mutat azzal, ahogyan a b űn 
fogalma elbizonytalanodik a vallásos tudatban. Az úgy nevezett „keresztény" polgá-
ri élet kényelme és felszínessége a b űnt a kánonjog és „lelkitükrök" nagyon is 
kijátszható világába utalja. 27  — Az egyházban (és az egyház által) pedig egyre ritkáb-
ban szólal meg az fajta misztikus hang, amely rá tudna mutatni az Isten teremtette 
világ szépségére és arra a fontos élményre, hogy bármennyire is ott van mindenütt 
a rossz, a jó mégiscsak er ősebb. 28  Egyház és művészet útjai — néhány kivételt ő l 
eltekintve — szinte végérvényesen elválnak. Mivel azonban a nyugati egyház nem 
mondhatott le sem a képi ábrázolásról, sem a zenér ől, sem pedig az irodalomról, 
létrehozta saját kvázi - művészetét (az ún. „egyházm űvészetet"), amely hol a középkori, 
hol a barokk, hol pedig a középkort (mint teljességet) új életre lehel ő  szentimentá-
lis hagyományt fogalmazza át, de gyökereit általában nem képes olyan mélyre bocsá-
tani, hogy az ábrázolt valóság hitelessége megfelelhetne a korábbi elvárásoknak. 
Ugyanakkor az egyháztól elszakadt m űvészet is (mint hangulat) először örömmel 
tapasztalta felértékel ődését és valláspótlék jellegét („m űvészetvallás"), de aztán ha-
marosan ugyanúgy fordultak el t őle is az emberek, mint korábban a vallástól. 29  Az 
a művészi igényesség, amely a barokk kor végéig általánosan jellemezte az egyházat, 
átadja helyét egyfajta praktikus gondolkozásnak, ahol a m űvészi megformáltság 
elvárása sem a zenében, sem az irodalomban, sem pedig a képz őművészetben nem 
kap a korábbihoz fogható szerepet. Ett ől kezdve vallás és művészet egymáshoz való 
viszonyát a bizalmatlanság, értetlenség és távolságtartás jellemzi. 30  Jelentős művé-
szek az utóbbi évszázadban szinte alig dolgoznak egyházi megrendelésre, az egyház-
művészet művelői pedig csak nagyon ritkán jelent ős művészek. 

III. 

Az a tény, hogy a művészet napjainkban már sem a társadalom nagy részének, 
sem pedig a hív ők életében nem játszik szerepet, furcsa ellentmondásokhoz vezet. 
Az énekkultúrát és a templomi liturgikus tereket valamiféle eklekticizmus jellemzi. 
Nagyon sokszor az igényesen megtervezett új templomokba „a hívek kívánságára" 
bekerül valami oda nem ill ő  kép vagy szobor. A hív ők tárgyi kultúrájában nagyon 
nagy szerepe van a giccsnek. A II. Vatikáni Zsinat nagy bizalommal beszél a m űvé-
szetek és az egyház viszonyáról: „Az irodalom és a m űvészetek a maguk módján sokat 
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jelentenek az egyház élete számára. (...J Arra kell tehát törekedni, hogy a m űvészek érezzék: 
az egyház elismeri munkásságukat és hogy megfelel ő  szabadságot élveznek (...J. Az 
egyháznak el kell ismernie az új m űvészeti irányokat is (...J. A szent helyeken is találjanak 
otthonra, ha méltó kifejezésmódjukkal és a liturgia követelményeinek megfelel ően Istenhez 
emelik a lelket. 

Egy m űalkotás többet mondhat Istenről, mint sok elvont ismeret, világosabbá teheti az 
értelem számára az evangéliumi tanítást, és azt úgy képes bemutatni, mint ami hozzátarto-
zik az élethez. " 31  — A század végére azonban mintha Nyugaton a vallásos emberek 
többsége elveszítette volna misztikus érzékenységét: az egyházat sokan legszíveseb-
ben úgy fogják fel, mint szervezetet, pártot; s ennek folytán a szervezeti mivolt min-
den fórumon sokkal erőteljesebben hangsúlyozódik, mint lelki. karakter. Az utóbbi 
években nemcsak a m űvészetek iránti érdekl ődés csökkent, hanem úgy t űnik, mint-
ha a kreatív teológiai gondolkozás is sok ponton zsákutcába jutott volna. Többnyi-
re a hívek maguk sem állnak meditatív viszonyban sem hitükkel, sem pedig az őket 
körülvevő  világgal. A modern művészet lényegében azonban még nem tehette meg, 
hogy lemondjon err ől a meditatív viszonyról, hiszen sem a m űalkotás létrehozásá-
nak, sem pedig a mű  befogadásának folyamata nem gyorsítható egy határon túl. S őt, 
az is kiderült már, hogy amennyiben egy alkotás esetében ez a viszony megalapozat-
lanná vagy fenntarthatatlanná válik, az adott m ű  kisodródik a művészet területér ől; 
persze — és ez éppen a modernség végére jutva válik világossá — arra is van jó 
néhány példa, hogy olyan művek, amelyek a tömegkultúra világában születtek, 
éppen azáltal váltak m űalkotássá, hogy magukban foglalták a meditatív befogadás 
lehetőségét is. 

Paradox helyzet, hogy éppen az utóbbi évtizedekben, amikor a m űvészet még a 
korábbinál is kisebb szerepet kap az emberek többségének életében, divattá vált,. 
hogy a világ nagyvárosaiban hatalmas múzeumokat építenek a modern m űvésze-
teknek. Azt hihetnénk, hogy ezek a légkondicionált beton- és üvegpaloták a tisztelet 
és elismerés kifejez ődései, ugyanakkor, ha jobban megnézzük, látjuk, hogy gettók 
vagy talán még inkább: rezervátumok, ahol a látogató nyugodtan tanulmányozhatja 
egy különös, az ő  életére, mindennapjaira nézve teljességgel közömbös tevékenység 
és életforma produktumait. A m űvészet (ugyanúgy, ahogy a szecesszióban a vallásos 
hit) most a legnagyobb leleplezés esélyese. 32  Ez valószínűleg már végs ő  állomása egy 
önpusztító folyamatnak. Mert abban a pillanatban, amikor a nyugati m űvészetre az 
újramondás, az ismétlés emberi feladatával szemben az állandó újatmondás nem 
emberi tiszte hárult, már elkezd ődött e művészet titáni vállalkozása, amely jó ideje 
mintha a pillanatnyi túlélés érdekében készséggel asszisztálna önnön felszámolásá-
hoz is. Napjainkra pedig már-már megkerülhetetlen alapelvévé nem a sokféleség 
feletti öröm, nem az ellentéteket is befogadni képes `misztikus' beszéd vált, hanem 
egyfajta mindent átható irónia, amely miközben lázasan és elkeseredetten küzd 
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mindenfajta metafizikus „igazság" ellen, elveszítette képességét arra, hogy kreativi-
tását a tanítvánnyá válás alázatra tanító és szabadságota adó folyamatában találja 
meg. A művészet zárt kasztjai egymás mellett élnek ugyan, de kölcsönös gyanakvá-
sukban mind kevésbé képesek még az egymással váló dialógusra is. — Mindemellett 
pedig egyre elkeseredettebb szavakat hallhatunk kortársainktól az értékek elbizony-
talanodásáról, valamiféle végletes (és némelyek szerint) végzetes „relativizmusról", 
amely mintha szétrombolná a világ „bevált" rendjét. — Igy juthatunk el annak fel-
ismerésére, hogy azzal a kényszer ű  szakítással, amikor a kultúra leszakadt a kultusz-
ról, egyik fél sem járt jól, mert ez mind a kultusz, mind a kultúra kiüresedéséhez 
vezetett. Az igényes művészettől megfosztott kultusz sokszor a középszer űség és giccs 
áldozatává lett, és — misztikus ihletettség híján — elveszítette intellektuális (teológi-
ai) ihletettségét is. A kultúra pedig határtalan szabadságában önmaga fizikai és szel-
lemi elpusztításán kezdett el dolgozni. 

Mégsem szeretnénk azt hinni, hogy mindez a kultusz és/vagy a kultúra végét 
jelentené. Ugyanakkor e pillanatban egyre inkább az t űnik a túlélés szinte egyedüli 
útjának, ha kultúra és kultusz ismét egymásra találnak. Ennek persze alapfeltétele 
lenne, hogy minkét „fél" legalább azt felismerje: saját életben maradásához is 
szüksége van a másikra. Kérdés persze, hogy ha a kultúra — a fokozatos eltávolodás 
és különélés évszázadai után — tékozló fiúként térne vissza a kultuszhoz, képes 
lenne-e ez utóbbi kertjének végs ő  határáig eléje menni, hogy magához ölelje. S mi-
ről mesélhetne apjának a fiú? Talán mindenekel őtt arról, ahogy megismerte a b űnt, 
a szenvedést, a test éhségét és ürességét, az otthontalanságot és kivetettséget. És 
mindennek mélyén a boldogság negatív lenyomatát. Hogyne lenne hát a szenvedés 
misztikus tapasztalat, ha képes volt őt hazavezetni! 

Az azonban talán mindenki számára világos, hogy a kultusz sem feleltethet ő  meg 
egyértelműen a tékozló fiú újszövetségi parabolájában szerepl ő  atya alakjának, 
hiszen a hűtlenség és elcsatangolás valamilyen mértékben a kultuszra is vonatkozik. 
— Ezek után a kérdés, az igazi nagy kérdés az, hogy mi, akik valamilyen módon a 
kultusz oldaláról kísérjük figyelemmel az eseményeket, nem szoktuk-e meg túlontúl, 
hogy elment, nem feledkeztünk-e meg róla, nem vettünk-e fel albérl őt a szobájába. 
Nem félünk-e — a történetben szerepl ő  id ősebb fiú konformizmusával — attól a nyug-
talanságtól, amit bizonnyal magával hozna? Képesek lennénk-e őt elcsendesíteni? 
Hiányzik-e egyáltalán? 33 

Iv. 
A kultusznak minden valószín űség szerint ott kell utolérnie a kultúrát, ahol az 

éppen tart. Senki sem hiheti, hogy a jelen helyzetben bármiféle fölényesség vagy 
számonkérés megengedhet ő  lenne. A dialógus kettejük között csak akkor áll helyre, 
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ha mindkét „fél" képes lösz valamilyen mértékben -elfogadni és tisztelni azokat a 
tapasztalatokat, amelyekre a másik, az ő  távollétében, nélküle tett szert. A talál-
kozás tehát olyanfajta episztemológiai ígéretet hordoz, amely — Ghislain Lafont 
szavával — „beépül egy összetettebb egységbe". 34  

E találkozás és dialógus puszta lehet ősége (és a megvalósulás ilyetén módja) 
mélyen érinti a hív ő  identitásnak az igazság státuszáról vallott elképzelését. Hiszen 
attól a pillanattól kezdve, hogy a nyugati egyház teologizálásában a hittitkok (misz-
tériumok) egységes, jól felépített tanrendszerré kezdtek válni, a Szentírás (és az Irás-
sal folytatott párbeszéd) pedig egészen a gyanakvásig men ően perifériára szorult, a 
teológikus kérdezés egyre inkább apologetikus érveléssé vált. A katolicizmus tehát — 
korakeresztény 35 , középkori és mindenkori misztikus örökségét elfeledve — fokozato-
san az egyetlen igazság egyetlen birtokosának 36, nem pedig egyetlen megismerhetet-
len igazság közös faggatójának tekinti önmagát. Vagyis a ma oly sokszor emlegetett 
disszemináció ténye felszámolódik az Írás primátusának elvesztésévelJ 7, hiszen a té-
telszerű , spekulatív érvelés már nem tűri meg a Szentírásban és a teremtett világ-
ban szétszórt („disszeminált") igazság összevillanásaira épül ő  meditatív 38  viszonyt. 
Pedig igazán érdekessé és gazdagítóvá nem az egy-egy értelm ű  megfeleltetések vál-
nak39, hanem az illesztés, a kölcsönös kérdezés folyamata, amely kultusz és kultúra 
viszonyában annyit jelent: ha h űek önmagukhoz, soha nem fedhetik le hiánytalanul 
a másikat, hiszen a feledéssel egyszersmind saját létüket is megkérd őjelezik. Létük 
értelmét egymás számára éppen az eltérés, a másság adja: a „kivétel" — Roland 
Barthes-i értelemben`t°. És valójában csak a „kivétel” okozta „gyönyör" képes meg-
tartani az ember lelkének egészségét, ez fosztja meg higgadt er őszakosságától; ez 
képes kivinni a kultuszt a kultúrába, és bevinni a kultúrát a kultuszba. Olyan 
bátorság ez, amelyet akarva-akaratlanul is meg kell tanulnunk, hiszen, ha valami, 
hát ez képes lesz megszabadítani bennünket a fenyeget ő  nihilizmus nyílt és rejtett`tl 
változataitól, mert a m űvészet, a kultúra célja továbbra is — a zeneszerz ő , John Cage 
szavaival — ; ,az értelein és a lélek megváltoztatása" t 2, és ahogy Cage ígéri: „A változás 
nem bomlasztó. Örömteli." 

JEGYZETEK 
1  Utibeszámolója azóta könyv alakban is megjelent: Paul de Sinety: L'ainour des vovngeurs, Paris, 

Balland, 1997 
2  Az interjú és egy Adonis-vers magyarul is olvasható a Pannonhalmi Szemle 1996/4. számában 

(49-57. o.) 
3 Adonis: Introduction á la poétique arabe, Sindbad, Paris, 1985, 129. o. 
`i Olivier Messiaen: A szakrális zene, Pannonhalmi Szemle, 1998/4., 85-91. o. 
s Pl.: Vision de l'Ainen; Vingts Regards sur l'En fant Jésus; Apparition de l'Eglise étermelle; Médtitations 

sur le Myst čre de la Sainte Trinité; Couleurs de la Cité céleste; La Transfiguration de Notre-Seigneur 
Jésus-Christe 
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Gubajdulina utolsó m űvei közül való a (70. születésnapjára) Rosztropvicsnak ajánlott Naphiinusz, 
amely kórus-tételeiben kizárólag Szent. Ferenc szövegére épül, és autentikus szépségében bátáran 
oszt meg egy intenzív és befogadó hit-tapasztalatot. (Lemezen 1d. Sofia Gubaidulina: The. Canticle 
of the Sun etc. - EMI, 2001) 
Andrew Wilson-Dickson A kereszténység zenéje című  könyvében (Gemini, Budapest, 1994, 94. o.) 
egy kortárs tudósítását idézi: ; ,Alpikor egy nagyvárosban els ő  ízben adták elő  [Bach] passióját 12 
hegedűvel, sok oboával, fagottal és más hangszerekkel, sokan hegdöbbentek, és nem tudták, mit kezdjenek 
vele. Az egyik templomban egy nemesi család templompáholyában sok lelkész és nemes hölgy volt jelen, és 
könyveikb ől az első  passió-korált énekelték nagy odaadással. Áh amikor ez a színpadias zene elkezd ődött, 
ugyanezek az emberek nagy megrökönyödéssel néztek egymásra és azt kérdezték: »ihli lesz ebb ől?» Egy öreg 
nemesi özvegy így siránkozott: »Isten mentsen meg bennünket, gyermekeim! Ez olyan, mintha egy vígope-
rában lennénk. « Mindenki őszintén elégedetlen volt és panaszkodott. Es vannak olyan emberek, akik 
örömüket lelik az efféle hiábavalóságokban..." 

8  Kroó György: Bartók kalauz, Zeneműkiadó, Bp., 1975, 255. o. 
9  Werner Haftmann: Paul Klee, Corvina Kiadó, Bp., 1988, 122. o. 

10  op. cit. 119. o. 
11 Tudjuk, hogy vannak m űvek, amelyeknek vallásos tematikájuk ellenére sincs semmi közük a 

vallásos hithez. Még akkor sem, ha ezeket a m űveket szakrális környezetben helyezték el, vagy 
vallásos tisztelettel övezik. 

12 Erről részletesebben ld. Perczel István: Új Theológus Szent Simeon és az isteni lényeg filozófiája, 
Pannonhahni Szemle, 1998/3., 49-64. o. 

1:3 A hangulat, a modern művészet tartalma, in: Alois Riegel: Művészettörténeti tanulmányok, Balassi 
Kiadó, Bp:, 1999., 258-267. o. 

14 Hogy ez mennyire mélyen van a nem nyugati tudatban, bizonyítja pl. Anton Pavlovics Csehov-
nak A diák című  elbeszélése is, amelyben a nagypénteki alkonyatban ég ő  tűz mellett elmesélt tör-
ténet (Péter apostol tagadásának evangéliumi története) megrendíti a hallgatókat, s nem az 
elbeszélés esztétikai szépsége, hanem az újramondás által megteremt ődő  ontológiai viszony fejti 
ki ezt a hatást. Csehov a diák reflexiójaként mindezt így fogahnazza meg: , Az öregasszony biztosan 
nem azért fakadt sírva, mert ő  megindítóan tud mesélni, hanem azért, mert Péter közel áll a szívéhez, és 
egész lényét áthatja az, ami Péter lelkében végbement. [...] A múltat — gondolta — egymáshoz folyó 
események szakadatlan láncolata kapcsolja a jelenhez. Es úgy tetszett neki, hogy ő  most meglátta ennek 
a láncnak mindkét végét, megérintette az egyiket, kire a másik vége is megrezzent." (Lányi Sarolta 
fordítása) 

15 Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz, Corvina Kiadó, Bp., 1988., 33. o. 
16 Megrendítően szép, hogy Andre Tarkovszkij filmrendez ő  finnjeiben, amelyek nagyon nagy 

mértékben forrásoznak ebb ől a hagyómányból, milyen nagy szerep juthat a nyugati m űvészet 
egy-egy alkotásának: pl. J. S. Bach zenéjének vagy a Sztalker című  film utolsó képsoraiban Remb-
randt A tékozló fiú hazatérése festményének. 

17  Ez történik Anatolij Vasziljev színházában is, ahol a kanonikusként elfogadott színházi szöveget 
addig gyakorolják a színészek, míg nem ők maguk beszélnek a szövegb ől. Tehát a cél nem a 
szöveggel való azonosulás, hanem az önmagukkal való azonosulás — a szöveg által. — Err ő l 
részletesebben 1d. Anatolij Vasziljev: Színházi fúga, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 
Bp., 1998 

111 Az ikonra vonatkozóan figyelemreméltó megfontolások olvashatók még Jean-Luc Marion Dieu saras 
Pétre (PUF Paris, 1991 2 ) című  könyvének 1. (L'idole et l'icőne) fejezetében. 

17 Lev Sesztov: Az alaptalan apoteózisa, Jelenkor, Pécs, 1997, 59. o. 
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2" Ezért számít a hív ő  katolikusok számára evidensnek, hogy amikor a pápa meglátogat egy helyet, 
akkor misézik. A jelenség a sokat utazó II. János Pál pápa idején vált szembet űnővé. 

21 William Feaver: Van Gogh, Corvina Kiadó, 1992, 46. o. 
22 A barokk térélmény egyik fontos manipulációs eszköze a perspektíva, melynek segítségével tud 

elhitetni nem létez ő  tereket. Ezzel szemben az ikon nem akar egy másik világot teremteni (hiszen 
a világ már megvan), ezért lemond arról, hogy akár a színekkel, akár a perspektívával bármi-
féle reális tartalmat fejezzen ki. (vö. Florenszkij op. ejt.. 70. o.) 

23 Ennek végletes és riasztó kifejletével az elmúlt években szembesültünk, amikor a klónozás 
eszközével a létbe szólíttatott egy Dolly nev ű  bárány. Még nem ember, de akár az is lehetne. — 
Karácson Gáborral mi is elt űnődhetünk: „Véletlen-e vagy sem, megint egy Bárány jeleníti meg a dol-
got, »veszi magára, a világ bűneit«, ha, föltehetőleg, nem is önként — most sem. önként? — mindenesetre 
azonban az emberiség intellektuális fejl ődésének következményeként; (...]" — Karátson Gábor: Méltó a 
megöletett Bárány Atváltozások, 15. szám (1998), 112. o. • 

21 Az emlékez(tet)és képességének elvesztése valamiképpen a hit képességének elvesztése is, hiszen 
— Danneels bíboros mondja — „a hit emlékezés". —in: Et si la beauté pouvait sauver le monde ?, Louvain-
la-Neuve, 1998, 63. o. — ld. még Perneczky Géza: A korszak mint m űalkotás, Corvina Kiadó, Bp., 
1988, 40. o. 

25 Az Ezredvégi beszélgetések egyik adásában Jean Clair, a párizsi Picasso Múzeum igazgatója így 
fogalmaz: „A modern m űvészet roppant nagy kiterjedés ű  mozgalom, amely 1895 körül kezd ődött, és mos-
tanára fejeződött be. De lehet, hogy már több mint húsz éve véget ért. Egy igen hosszú id őszakkal állunk 
szemben, amelyet egyenl őre még nem tudunk igazában átlátni, sem pedig felmérni az általa hordozott 
értékeket. Ugy t űnik, mintha lenne egy törés 1945 tájékán a háború, a tömegmészárlások felfedezése 
után. Azóta mintha egy új folyamat kezd ődött volna, amit én a m űalkotás elhomályosodásának nevezek. 
Másfelől pedig, táasadalmi szinten, a képzőművészeti alkotás helyének, szerepének, fontosságának háttérbe 
szorulását látjuk." — írott változatát ld. Monory M. András — Tillmann J.A..: Ezredvégi beszélgetések, 
Kijárat Kiadó, Bp., 1998, 85. o. 

26 Nyíri Tamás: Mélylélektan és ateizmus, Herder, Budapest, 1993, 101. o. 
27  Ennek visszásságaival szembesít Kosztolányi. Dezs ő  Édes Anna című  regénye is. 
28 Péter Dinzelbacher: A női szentség modellje — A misztikus szentség ;  Átváltozások, 15. szám (1998), 

55-69. o. 
29 Ugyanez a folyamat játszódott le filozófia és teológia viszonyában is. Err ől részletesebben ld. 

Mezei. Balázs filozófiai problémavázlatát (Filozófia és teológia, Pannonhalmi Szemle, 1999/3. 
42-62. o.). 

i1  A hivatalos egyház és a művészek félreértéseken alapuló találkozásának egyik legfrappánsabb 
megfogalmazása Johannes Baader Közjáték a Dómban című  1918-as írása: „Közjáték a Dómban. 
Amikor D. V. Dryander udvari f őprédikátor tegnap istentiszteletet tartott a Dómban, egy jobban öltözött kö-
zépkorú férfi félbeszakította, és beszédet tartott a karzatról, mely e szavakkal zárult: »Jézus Krisztus nekünk. 
tökmindegy« Pfúj-kiáltások hangzottak, több asszony könnyekben tört ki, a pap kezeibe temette arcát. 
A gyülekezet azonban rögtön rázendített a korálra: »Erős vár a mi Istenünk!« A férfit kidobták az. Isten 
házából. A zavarkeltés okozójának most egy Baader nev ű  építész, a Dada Klub Oberdadája vallja magát. 
Az újságokhoz intézett levele szerint azt akarta volna kiáltani: »Egy pillanat figyelmet-  kérek. Mi az 
egyszerű  embernek Jézus Krisztus? Számára Jézus Krisztus tökmindegy « A felháborodást, amely szavai 
nyomán tört ki, az egybegy űltek rossz lelkiismerete jelének tekinti, akik szintén találva érezték magukat. Az 
illetőt rövid úton az utcára lökték. Még fennállnak azok a büntet őtörvények, amelyek a hív ő  keresztények 
elleni efféle durvaságot, amilyent a békebontó követett el, megfelel ő  büntetésben részesítik." (Tatár György 
fordítása) — in: Dadaizmus antológia, Balassi Kiadó, Bp., 1998, 107. o. 
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31 „Cudium et Spes" dokumentum 62. pont 
32 Amikor a művészek közül többen maguk is készségesen kiszolgálják ezt az igényt, létrejön a blöff, 

amely briliáns formavilággal „jelentéscsapdakánt" m űködik, vagyis semmiféle jelentést nem 
közvetít.— Erre vonatkozóan 1d. L. Molnár Mária beszélgetését Beke Lászlóval az Új Művészetben 
(1998112., 40-41. o.) 

3:3 Nem ezt a találkozást jövendölte-e meg Franz Kafka Hazatérés című  kis írásában? , ;Megjöttein hát, 
átvágok a, pitvaron, körülnézek. Apáin. régi udvara. A pocsolya, a közepén. Régi, használatlan szerszámok, 
összedobálva, elzárják a padláslépcsőhöz vezet ő  utat. A inacska ott lapul a korláton. Egy széttépett kend ő, 
valaha, játék közben bot végére tekeredett, meglibben a szélben. Megérkeztem. Ki fogad majd? Ki vár a 
konyhaajtó mögött? A kéményb ől füst száll, főzik vacsorára a kávét. Meghitt-e ;  otthon érzed-e magad? Nem 
tudom, nagyon bizonytalaji. vagyok. Apám háza, igen, de hidegen sorakozik egyipás mellett ez, az, mintha 
minden csak a maga dolgával törődve, amit egyrészt elfelejtettein, másrészt sosem ismertem. Mit segíthe-
tek ;  mi vagyok nekik, még ha az apám fia vagyok is, az öreg gazdáé? És nem merek kopogni a konyha= 
ajtón;  csak messzir ől fülelek ;  s úgy állok, hogy hallgatózáson ne kaphassanak. Es mert messziről fülelek, 
nem hallok semmit, csak egy könny ű  óraütést, vagy legalábbis azt hiszem, hallom, gyerekkorom napjaiból. 
Ami egyébként a konyhában történik, az ott ül ők titka, meg őrzik előlem. Minél tovább tétovázunk az ajtó 
előtt, annál idegenebbek. leszünk. Mi lenne, ha most kinyitná valaki az ajtót, és valamit kérdezve? Nem 
olyan lennék-e én is, mint aki meg akarja őrizni titkát?" — Franz Kafka: Elbeszélések, Ferenczy Könyv-
kiadó, Bp., 1995, 327. o. (Tandori Dezs ő  fordítása) 

34 Ghislain Lafont: Az igazság helye a teológiai gondolkozásban, Pannonhalmi Szemle, 1995/4., 68. o. 
(Vajda András ford.) 

35 Ki ne lep ődött volna meg pl. a kés ő  antik művészetnek a korakeresztény m űvészetre tett egyér-
tehnű  hatásán? 

:ifi Ennek következménye, hogy a nyugati keresztény igehirdetés nagyon sokszor úgy „magyarázza 
el" egy-egy szentírási szakasz értebnét, mint egy matematika példát. 

3', A 'Biblia' szó (mint többes számú főnév) implikálja a szent Könyv könyvekként való felfogását. 
Ugyanígy maga a 'teológia' szó is jelenthetné a hittudomány teológiákként való értelmezését. 

38 Ebbéli reményét Ghislain Lafont így fogalmazza meg (op. cit. 68. o.): „... ina, talán majd újra 
magunkévá tehetünk egy olyan teológiai kifejezésmódot, amely mindenekel őtt, miként az Okorban, 
Szentírás-magyarázat vagy a Szentírással foglalkozó párbeszéd lenne. Csakugyan, ha az emberi gondolko-
dás újra felfedezi annak a dimenziónak bizonyos primátusát, amelyet irodalminak nevezhetnénk, jobban 
érzékelheti bens őséges viszonyát a szent könyvekhez, amelyek lényegüknél fogva irodalmi alkotások." 

:39 Orbán Jolán Jacques Derrida disszemináció-fogalmát elemezve írja: „A szöveg mindig több és 
más is, mint ami összefoglalható egy néz őpont szerint. Ez a „többértelműség„ a szöveg szöveg-mivoltából, 
írás jellegéből;  heterogenitásából adódik, és intipdig hordozza azt a maradékot, amely ellenáll és lehetetlen-
né teszi az összefoglalást." (in: O. J.: Derrida írás fordulata;  Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994, 180. o.) 

1̀ " „az ellentét mindig és mindenütt a kivétel és a szabály közt van. A szabály a visszaélés, a kivétel a 
gyönyör." Es nagyon különös, hogy Barthes maga is így folytatja: „Bizonyos pillanatokban például 
lehetséges kivételként megtartani a misztikusokat." — Roland Barthes: A szöveg öröme ;  Osiris Kiadó, 
Bp., 1998, 99. o. (Babarczy Eszter fordítása) 

`13  Ugyancsak R. Barthes jegyzi meg (op. cit., 102. o.): „A legkövetkezetesebb nihilizmus talán álcázva 
van: valainilven formában ott van az intézményeken belül, az elvárásoknak megfelel ő  diskurzusokban, a 
látszólagos célszerűségekben." 

42 John Cage: A csend, Jelenkor Kiadó, Pécs, 1994, 181. o. 
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Az nu. Agameumou -maszk (I. e. VII. sz .) 

Korlrecz Papp Zsuzsanna  

Aranyfüst 
(az aranyozás rövid története) 

Az emberiség történetének kezdetét ől vannak feljegyzések az aranyról: a Biblia, 
az egyiptomi hieroglifák, a káldeusok ékírásai, Homérosz h őskölteményei, Hérodo-
tosz elbeszélései, valamint régi mondák és elbeszélések. S ez nagyon is természetes, 
hisz az arany egyike azon ritka fémeknek, amely tiszta állapotban is megtalálható 
a természetben. Ez az értékes, sok jó tulajdonsággal rendelkez ő  fém, az arany, 
nyújthatóságának, sárga fémes fényének és korróziómentességének köszönhet ően vált 
ennyire megbecsültté és közkedveltté a m űvészek és megrendel ők körében. Szépsé-
ge, állandósága és ritkasága miatt az aranyat ékszerek, áldozati ajándékok, vallási 
szertartási eszközök készítésére használták, de fegyvereket is díszítettek vele, vala-
mint ötvözve — mivel tisztán nagyon 
puha —, már a korai id őktől pénzt 
vertek belőle. Vékony aranydróttal 
körülsodorva a gyapjú, len, vagy 
selyemfonalat, arany szöveteket és 
ruhákat már az ókortól készítettek. 
A görögök és babilóniaiak a temp-
lomaikban hihetetlen mennyiségű  
aranyat és aranyból készült aján-
dékot halmoztak fel. Az ókori id ők-
ben a „régi világ"-ként emlegetett 
földrészen sokkal több aranynak 
kellett lennie, mint ma. 

Aranyozás, Vergoldung (német), 
gilding (angol), dorure (francia), 
doratura (olasz) 

Az aranyozás korát illetőleg 
eltérő  vélemények alakultak ki, azonban a különböz ő  források abban megegyeznek, 
hogy az ókortól alkalmazzák ezt a módszert. Az ókori id őktől íródó fest őkönyvek 
mindegyike tartalmaz valamilyen útmutatást vagy receptet az aranyozásról. 

A. festőkönyvek olyan gyűjtemények, amelyek a festékek el őkészítését és alkalma-
zását, a szerszámok elkészítését és a festészeti technikák leírását tartalmazzák. Ilyen 
pl. ephesusi Theophrastus traktátusa a k őről (ie. 315), Vitruvius: Tíz könyv az 
építészetr ől c. műve (ie.15 körül), a Lucca kézirat (IX. sz .), Heraclius (X. sz.), 
Theophilus presbiter (XI. sz .), Cennino Cennini (XV. sz .) festőkönyve, Nektarius 
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tipikonja (XVII. sz .), hogy csak párat említsünk a számos kéziratból, amelyek útmu-
tatásként és segítségül szolgáltak századokon át a m űvészeknek. 

Az emberek már 4-7000 éve díszítik, s teszik értékesebbekké tárgyaikat, vékony 
aranylapokat illesztve rájuk. A legrégebbi egyiptomi sírokból olyan aranyozott lele-

tek kerültek napvilágra, amelyek aranyo-
zási technikája szinte megegyezik ama 
is használatos felpolírozható (felfényesít-
hető) fény aranyozással. Az aranyozás 
gyakorlata nem köthet ő  politikai és kul-
turális határokhoz. Igy az egyiptomi, a 
héber, a görög és a római, de a kínai és 
indiai kultúrákban is egyaránt ismert 
volt e módszer, amely a leggazdaságosabb 
eszköznek bizonyult ahhoz, hogy szinte 
minden más anyagot, pl. követ, vakolatot, 
fát, csontot, b őrt, papírt, üveget, kerá-
miát és más fémet (ezüstöt, bronzot) 
aranyszerűvé változtassanak. Különbö-
zőmódon vonják be az arany-mozaik da-
rabkáit, a szobrokat, és pl. a templomok 
kupoláit. 

Tutankamon arany halotti maszkja 
(I.e. 1361-1352.) 

Az arany ipari megmunkálása egyike 
volt azon technikáknak, melyet az ember 
elsőként feltalált és kialakított. A kezdet-
ben meglehet ősen vastag aranylemezt a 
technikai ügyesség fejl ődésével egyre 
vékonyabbra kalapálták. E fejl ődés vég-
eredményeként itt van el őttünk a lehelet-
vékonyságú, áttetsz ő  aranyfüst, amellyel 
manapság aranyoznak. 

Többféle formában, leginkább lap- és 
poraranyként (sokkal pazarlóbb módszer, 
mert a lapokat összetörve nyerhet ő ) al-
kalmazták. Attól a hatástól függ ően, ame-
lyet az arannyal szerettek volna elérni, 
különbözött a díszített tárgyhoz való Artemidor portréja (II. sz .), fa 
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illesztés módszere, leginkább a ragasztóanyaga és az alap el őkészítése. A technológi-
át és a hordozót mindig, szigorúan figyelembe kellett venni, mert az aranylap vé-
konysága minden hibát a napvilágra hozott. Az aranyozás klasszikus módszerei a mai  
napig sem sokban változtak. Szellemi értéke isiellett az aranynak és aranyozásnak  

nagy anyagi és dekoratív értéke is volt  

mindenkor. Az aprólékosan kidolgozott  

könyvilluminálástól a templomok mozaik-
borításáig mindenhol felhasználták ezt a  

ragyogó technikát. A barokk kor bezá-
rultával inkább dekorációként, iparm ű -
vészeti alkotások díszítésére használják.  
A szecesszióban viszont szinte újra fel-
fedezték.' Manapság csak elvétve talál-
kozhatunk olyan műalkotásokkal, ame-
lyek felhasználják az arany dekoratív  

értékét, leginkább díszkereteket aranyoz-
nak, de már ez sem igazi arannyal törté-
nik, hisz nem kifizet ődő, s így az olcsóbb,  
közönségesebb fényű  metállal (rézb ől  
készül) helyettesítik az aranyfüstöt.  

Vannak azonban olyan kortárs m űvé-
szek, akik tudatosan nyúlnak vissza e  
nemesfém szakrális hatásához, ilyen  

Bálint Endre, vagy a költ ői sejtelmessé-
get teremt ő  Mersad Berber.  

A középkorban az aranyozó mesterséget ugyanabban a fest őműhelyben sajátítot-
ták el, mint a festészet többi tudnivalóját, Vasari leírása szerint ott, ahol a díszített,  

dekoratív gombtól kezdve az oltárokig mindent elkészítettek. E mesterség mindenek-
előtt nagy tapasztalatot, higgadtságot, fegyelmet és sok rutint igényelt. 2  

• Cennino Cennini Trattato Bella Pittura (Értekezés a festészetr ől) c. művéből  
kiderül, hogy milyen fontosságot tulajdonítottak abban az id őben az aranyozásnak.  

Gustav Klimtet, a bécsi szecesszió legnagyobb alakját a ravennai aranymozaikok ejtették rabul  

1903-ban. Bár már korábbi képein is használt aranyat, „aranystílusnak" nevezett korszaka, me-
lyet a kortárs kritika sokszor mozaikfestésként is emleget. A mester sokféleképpen alkalmazta a  

fényt hordozó „antiszint", az aranyat, aszerint, hogy milyen jelentést kellett szolgálnia. A koráb-
bi képeken a kultikus (szent) tárgyak anyaga — pl. Apollón papn őjének khiterája vagy Pallasz Athé-
né sisakja, vértje volt arany. Emellett a femme fatalok érzéki vonzerejére is utalt. A portrékon a  

csillogó ruhaminták aranya szintén érzéki képzettársításokat ébresztett. Kiállt olyan elmélyült,  

aprólékos megmunkálással „csiszolta" vásznait — a modellek öltözetét aranytól csillámló szokatlan  

mintával borítja, hogy azok aranym űves munkákhoz váltak hasonlatossá. (Sármány Ilona)  
2  Krajgher-Hozo, M. 1991, p. 199.  
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6 évig tanulták a technikát, újabb 6 évig bizonyították az elsajátított tudást, majd 
még egy évig a tanuló a rajzolásban fejleszthette magát. Tehát ti, akik nemeslelk ű  haj-
lamotok folytán lesztek, a szerelmesei ennek a magasrend ű  szenvedélynek és els ősorban ezért, 
hogy igazi m űvészek legyetek, ékesítsétek fel magatokat els őbb a következ ő  lelki ruházattal: 
szenvedéllyel, áhítattal és kitartással. Amilyen hamar csak lehet, egy mester vezetése alatt fogj 
hozzá a tanuláshoz, és amilyen kés őn csak tudod, hagyd el a mesteredet... A rajzolás és 
festés megkívánja a következ ő  munkákban, m űveletekben való jártasságot: festéktörés, enyve-
zés, alapozás, vásznon gipsz alap készítése, csiszolása és simítása, gipsz .  domborítás, bólusz 
alap készítése aranyozás alá, aranyozás, fényezés, kötés, domborítás, polírozás, aranyberakás 

készítése, színezés ;  díszítés és lak-
kozás táblaképnél... 

A reneszánsztól kezd ődően 
szinte élesen különválik az 
aranyfüst-készítés és a festé-
szet tanulása. Az istenített m ű -
vészek festményeket festettek, 
melyekhez iparm űvészeti re-
meknek számító díszkereteket 
készítettek a fafaragók, és ara-
nyozták be az aranyozók, akik 
készen vásárolták az aranyfüs-
töt az aranym űvesektől. S ez 

Plasztikosan felvitt ornamentika 

Poncolásos minták (1Vlaro di Banco: Madonna gyermekkel, 1344.) 

ma is így van, azzal a különb 
séggel, hogy nem az aranym ű-
vesek készítik, kalapálják az 
aranyfüstöt, hanem külön üze-
mek szakosodtak erre, és a he-
lyettesítő  anyagokelőállítására. 
Egyes peremvidékeken azon 
ban még a barokk korban is 
egy személy végezte a m űvészi 
alkotómunkát és a mai szem-
mel nézve művészi szintű  
aranyozást. Akkoriban úgy tar-
tották, hogy „csak jól" végezték mesterségüket. Ilyen mester volt a bajor származá-
sú, budai illetőségű  aranyozó és fest őművész, Stettner Sebestyén, aki 1740-ben a 
szabadkai ferences Szt. Mihály templom barokk f őoltárát 1000 rajnai forintért és 
350 mérőbúzáért aranyozta. A pénzt Matej Vojnich adományozta, aki családjával 
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Aranylapverés  

megmenekült a pestistől. 3  Kiváló munkáját dicsérik a főoltár még meg őrzött. darab :  
jai. A jó minőségű  aranyak egy részét valószín űleg aranyfüstre váltotta be egy arany-
verő  mesternél még Budán, de lehet, hogy ő  maga verte az aranyfüstöt, amely folya-
mat úgy mehetett végbe, ahogy Teophilus presbiter (XI. sz .) leírta: Végy görög perga-
ment, melyet lenszálakból készítettek, vagy egy papírlapot és az el őzőleg finoman megtört és  
szárított vörös okkerben forgasd meg. Finoman polírozd föl hód, medve vagy vadkan agyará-
val, amíg fényes nem lesz. Majd négy ujj hosszú és széles darabokra vágd fel a lapod.  
Csinálj borjúbőr pergamenből egy ekkora  
méretű  erszényt, és erősen varrd körbe, de úgy,  
hogy könnyen bele tudj tenni több ilyen  

festett lapot. Végy egy aranyrögöt, és kala-
páccsal lapítsd szét egy üllőn, vigyázva, hogy  

meg ne törjön.  A lemezt vágd hüvelyk nagy-
ságúra, majd az erszénybe tedd minden lap  
közé középre, addig míg az meg nem  

tellik. Végy egy széles, sima fej ű  öntött rézka-
lapácsot és egyenletesen ütögesd a sima kőre  
helyezett erszényt. Többszöri ellen őrzéssel nézd  
meg elég vékony lett-e az aranyfüst. Ha az  

arany kezd kibújni az erszényb ől, akkor vágd  
körül a lapokat egy erre szolgáló kis ollóval.  
Igy kell aranyfüstöt készíteni, s ha tetszés sze-
rint vékonyítottad és felvagdostad, díszítsd  

vele a szentek feje körüli dicsfényt, a ruhasze-
gélyeket és minden mást amit kívánsz.`  

A középkorban az aranynak díszít ő -
értéke mellett külön ikonográfiai jelenté-
se is kialakult, a fény és az örök világosság szimbóluma (oreolák, nimbuszok) volt.  

A nyugati művészetben 1500 körül eltűnik az alakok mögötti arany háttél, amit vi-
szont a kelet-európai ortodox festészet a mai napig meg őrzött. „Az ikonfestészet virág-
korában, csúcspontján csak az aranylapokkal történő  aranyozás volt megengedhet ő, ami teljes  
egészében fémes fényt adott, és teljesen másnem ű  volt, mint a festék... Az aranynak, a nap-
nak, a fémeknek azért nincs színe, mert majdnem egybeesnek a nap fényével... s ezért az arany  

ikonfestészeti fogalommal élve fény.. s az ikont fényre festik... Mindez magyarázatot ad  

arra, miért épp a fény aranyozás számít normatívnak az ikon szempontjából: mindenféle  

festék földiesen érzékivé tenné azt, s csak gyengítené benne a látomás erejét... A kép az  

3  Cvekan, P. 1977. p. 33.  
1  Babié, G. p. 219.  
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Isteni fény áradatától körülfogva, az aranyló kegyelem tengeréb ől lép elő  Az ikon festése a 
fény aranyozásával indul, a szkéma el őzetes megrajzolása után és így az aranyból bontako-
zik ki... Minél inkább behatoltak az ikonfestészetbe az evilági, naturális elemek, annál 
jobban kiszorította az aranylap használatát a zúzott, finom porrá tört arany, ami mattabb, 

a festékfelülethez közelebb álló felületet 
képezett. "y 

A bizánci művészi gondolkodással 
szemben a reneszánsz világfelfogás sze-
rint a fény függetlenül létezik az általa 
megvilágított dolgoktól, s azok is nélküle, 
s a félig Istenné tett természetre egysze-
rűen átviszi az állandóság és az örökké-
valóság ama kiváltságait, amelyekkel a 
középkor Isten gondolatát ruházta fel, s 
ezért a tér az ember tapasztalatává válik. 
Nem a természetfelettiben való hit omlik 
össze, hanem csupán a szellemi világ 
valóságában és lényegiségében való hit. 6  

A reneszánsz utáni korok m űvésze-
tében az aranyozás szempontjából kie-
melkedő  helyet foglal el a barokk épí-
tészet és szobrászat. Méltán szimboli-
zálta az ellenreformációs egyház dics ő -
ségét és hatalmát. Noha az aranyozás 

Mária-ikon (S. Maria Antiquából VII. sz.) 

s Florenszkij, P. 1988. p. 79. 92. 
6 Panofsky, E. 1984. p. 170-249. 

Ism. magyar mester Szt. Márton és Szt. 
Dömötör (XV. sz . gravírozott alapú aranyozás) 

legfontosabb szempontja pianapság a 
mértékletesség, azonban ezt. nem mond-
hatjuk el a barokkról. Olyan bels ő -
építészeti megoldásokat is ismerünk, 
amikor minden az arany fényében pom-
pázott; a faragott gyertyatartóktól a 
szobrok utolsó ruhared őjéig, s mindez 
a rekatolizáció jegyében történt. A 
magánszférában szintúgy, aranyozott 
stukkók, ajtók, bútorok. Természetesen 
azóta is — mind a mai napig a reprezen- 
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táció tereinek, oszlopainak, mennye-
zetének díszítésekor sokszor nyúlnak 
az aranyozáshoz, vagy az aranyozást 
helyettesítő  más anyagokhoz. Ilyenkor 
a pompa hamar odalesz a nem nemes 
fém feketedése miatt. A képekr ől az 
arany stilisztikai okokból tűnt el szin-
te teljesen. Hattyúdala a szecesszióban 
Klimt, Segantini képeir ől szállt. 

Veit Kőniger: Mária (XVIII. sz.) 
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A salamaneai San Fsteban kolostortemplom 
főoltára, 1693. 

Gnstav Klimt: Adele Bloch-Bauer 
(1907, 130x120 cm) 

Noha a mai művészek sokszor az arany kép-
kereteket a díszesebb stíluskorszakok csökevénye-
inek tekintik, többnyire azért megtartják, mert 
optikailag kedvez ő  átmenet jön létre az aranyozott 
keretű  kép és annak környezete között. 

Az arany és az aranyfüst 
Az idők folyamán mindig,is nagy teret szentel-

tek az arany kutatásának. Eletterünk legritkább 
fémei közé tartozik. Ritkasága, szépsége, id ő tálló-
sága és egyéb jó tulajdonságai tették oly vonzóvá 
az emberek számára. Az európai aranytelepek ma 
már nagy mértékben kiaknázottak. 

Fémes elem, szép sárga, fémes fény ű, élénken 
csillogó, jól nyújtható, stabilis nemesfém, Kevésbé 



hajlékony mint az ezüst — kisebb feszültségi erej ű  —, és magasabb hőmérsékleten ol-
vad, de ezzel ellentétben a réznél sokkal puhább és finomabb. Az arany és a réz az 
egyedüli színes fém. Az arany keménysége kicsi, ezért a használati tárgyakhoz és ék-
szerekhez ezüsttel és rézzel (minden), valamint platinával és palládiummal ötvözik. 

Az arany az összes fém közül a legnyújthatóbb. Igy pl. 1/8000 nm vékony fóliá-
vá lehet kikalapálni; az ilyen vékony fóliák már átengedik a zöld fényt. Az ezüst és 
a réz fém színe is az általuk a fényspektrumból elnyelt meghatározott hullámhossz-
tartománytól függ. Az ezüst a látható fényét ől kisebb hullámhosszon nyel el, míg a 
réz a spektrum vörös végénél ver vissza, tehát az ibolyánál nyel el. 

1 g aranyból 3 km drót húzható. 
Az aranyfüstgyártás összetett folyamat. Az aranyverés az aranykovácsolásból fej-

lődött ki. A vékony lapocskák hengerlése vagy verése szinte egyid ős magával az ara-
nyozással, már kb. 7000 éve ismerik e technológiát. A dukátarany különösen kedvelt 
ötvözet volt a középkorban, 1 dukátból (3,49 g ebb ől 3,44 g tiszta arany) 100-145 
leheletfinom fóliát tudtak verni. Vasari szerint 120-145 lapot készítettek egy dukát-
ból a korabeli Itáliában, manapság ugyanilyen mennyiségb ől 1200 fóliát vernek.? 
Tehát tízszer vastagabb volt, ami a kezelhet őségét sokban befolyásolta, és természe-
tesen a tartósságát is. A mai aranyozó még a leheletével is csínján kell, hogy bán-
jon, és ecsettel emelheti csak meg az aranyfüstöt, a középkorban kézzel kezelhet ő  
volt és körül lehetett vágni. Hogyan kell csinálni, azaz kivágni a csillagokat és a falra 
erősíteni?Először sorban vágd ki a csillagokat, és ahova akarod tenni a kék égfelületre, aho-
va jönnek a csillagok, el őbb egy viaszcseppet rakj fel, ebbe nyomd bele. Rakd fel egymás után 
e csillagokat, mint ahogy kivágtad Oket a deszkán. Tudd meg, hogy így sokkal többet csi-
nálhatsz kevesebb arany elhasználásával, mint a mordente-aranyozással...Arra törekedj, hogy 
mindig finom arannyal díszíts és jó festéket használj, különösen a Miasszonyunk figurájánál. 
Ha azt válaszolnád — egy szegény ördög nem tud akkora költséget viselni —, azt mondom 
neked, hogy ha jól dolgozol, ilyen módon hírt szerzel magadnak, a kispénz ű  megrendelő  
helyett gazdag személyt ől kapsz megbízást, mint ahogy az antik közmondás mondja: aki 
kiválóan dolgozik, kiválóan keres. Es ha nem is fizetnének meg jól, Isten és Miasszonyunk 
megadja azt, ami testednek és lelkednek jó. 8  

A modern aranyfüst 0,3-0,8 nin vékony. Kézzel 0,5 nm vékonyságig kalapálható 
az aranyfüst, míg a gépileg készített elérheti a 0,1 nm vékonyságot is. Azonban ilyen 
vékony aranyfüsttel szinte képtelenség dolgozni. Igy is óriási a különbség a modern 
és a korábbi, pl. középkori aranyfüst érzékenysége között. A középkori legföljebb 
összetekeredett, a mai azonban minden érintést vagy vigyázatlanságot megbosszul. 

7  Welthe, K., 1994. p. 712-713. 
8  Cennini, C. p. 64. 
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A megolvasztott és rúdba öntött aranyat melegen kovácsolják és acélhengerekkel 
szalag alakúra hengerlik (1/33 mm). Ezután négyzet alakú darabokra vágva, perga-
menlapok (12x12 cm) közé helyezve rugós kalapáccsal verik. A szakítások (négy rész-
re vágás) után a folyamatot többször megismételik, az 1/999 mm vastagságig. Ezután 
kezd ődik az igazi aranyverés, ami az aranyver őformákban lév ő  aranyverő  hártyák 
(ökörvakbélb ől készítik) között lév ő  vékony aranylemezt forró préselés és forgatás 
után, további. veréssel (kalapáccsal) 1/8000 mm vékonyságig munkálja meg. A meg-
lehetősen szabálytalan alakú lemezkéket a kívánt méretre (6 x 6 cm, 8 x 8 cm, stb.) 
vágják és könyvecskékbe helyezik. 9  Egy könyv 12 füzetb ől, egy füzet pedig 25 arany-
füstb ől áll. Különleges aranyfüstfajta a vihararany, melyet a szabadban való aranyo-
záshoz készítettek el ő . Mindegyik aranyfüst egy külön selyempapírra van er ősítve. 
Kis mennyiségű  bizmut, ólom és higany el tudja rontani az aranyfüst elállítását. 

A bólusz 
A középkori, valamint a kés őbbi táblaképek aranyozása alá felvitt poliment — 

nevezik bolimentnek és ampolinak is —, (többféle anyagból összeállított keverék) egyik 
legfontosabb összetev ője a legtöbbször vörös színű  bólusz. A. polimentben felvitt 
kötőanyag rögzíti az aranyfüstöt és a bólusz teszi lehet ővé a polírozást. A bólusz, ha 
kvarcmentes, akkor valójában tiszta kaolin (porcelánföld, rétegszilikát), amelynek 
színét a sárga goethit vagy a vörös hematit adja. E legkedveltebb poliment színeken 
kívül fehér (színezék mentes) és szürke, valamint mesterségesen színezett fekete, kék, 
stb. fajtákat is alkalmaznak. Ezek a mesterségesen színezett polimentek a barokk 
korban voltak a leginkább közkedveltek. A poliment befolyásolja magának az arany-
nak a színét, vagyis a szemünknek az aranyozott felület színér ől kialakult érzetét, 
mivel e színtónusba a szinte hálószer ű  aranyfüst alatti felület színe is belejátszik. 
Ezért beszélhetünk arról, hogy az arany színe tüzes (a vörös poliment esetében) vagy 
hidegebb (sárga), stb. Az összhatást manapság — vagyis amióta nem csak az arany-
dukátéval megegyez ő  ötvözetből készítenek aranyfüstöt — befolyásolja a felvitt arany-
füst tónusa is. Még egy fontos ok az is, hogy a színes poliment elkend őzheti az 
aranyfelület apró hibáit, hiányosságait is. A múzeumlátogató megszokta, hogy a 
trecento vagy quatrocento táblaképek arany háttere sokszor teljesen vörös és csak 
furcsa arany négyzetszegélyek láthatóak. Ilyen esetekben az aranyfelület annyira 
elkopott, hogy csak az aranylapok fedési felületein maradt nénii arany. A fest őköny-
vekben sokszor megemlítik és dicsérik az örmény hóluszt, azonban nem valószín ű , 
hogy maga az anyag Orményországból - származott volna. Inkább az feltételezhet ő , 
hogy örmény keresked őktől vették meg. Vásárolj örmény bólusz földet, de nézd meg, hogy 

9  Hebing, G. 1985. p. 33-34. 
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valódi legyen. Ragaszd oda az alsó ajkadhoz. Ha odatapad, akkor jó. Szükséges, hogy tudj 
tökéletes temperát (köt őanyagot) készíteni az aranyozáshoz. Tégy tojásfehérjét egy zománco-
zott edénybe, szép tisztába. Végy habver őt és verd fel a tojásfehérjét, hogy kemény habjával 
tele legyen az edény, és olyan legyen, mint a hó. Végy most egy közepes poharat, ne valami 
nagyot, tölts bele tiszta vizet, nem egészen színig és add hozzá a tojásfehérjéhez. Estét ől reg-
gelig ne nyúlj hozzá, addigra szépen leülepszik. Ezzel a temperával törd meg a bóluszt, ahogy 
csak tudod. Végy egy jó szivacsot, mossad meg, áztasd tiszta vízben, nyomd ki. Azután ott, 
ahol aranyozni akarsz, dörzsöld azt a felületet ezzel a bóluszos szivaccsal, szikkadjon. kicsit. 
Négyszer kend be vigyázva, hogy folyamatosan dolgozz. Igy kell a bóluszalapot megcsinálni. 
Most vászondarabbal kell beburkolni a munkát, hogy amennyire csak lehet, védd meg a mun-
kát a portól, naptól, vízt ől egyaránti° 

A bólusz polírozhatósága is e kristályfelépítésnek köszönhet ő , amely nagyon 
hasonlít a grafit közismert kristályszerkezetéhez. A grafit esetében is hatszög ű  kris-
tályrendszerr ől van szó, amely leveles-pikkelyes halmazokat alkot és ezek a rétegek 
elcsúszhatnak egymáson. Ehhez hasonló, a rétegek egymás fölötti elcsúszásáról lehet 
szó a bólusz polírozásakor is. A rétegelcsúszásokat természetesen segíti a rétegek 
közti nedvesség. Képlékeny magatartása víz hozzáadásakor kristályainak rétegszer-
kezetéből adódik. A víz ilyenkor kenőszerként hat. Sokszor más anyagokat, pl. fagy-
gyút, viaszt is hozzákevernek, hogy ezt az ún. ,,zsírosságot" fokozzák. Az íi. Bolognai 
kéziratban (XII. sz .) ilyen receptet találhatunk: Végy gipszet és verd tojással (fehérjé-
vel) ;  amit még nem kevertél, adj hozzá egy kis rózsamézet és egy - két csepp gyenge zselatint 
és kívánság szerint egy kis fülzsírt tégy hozzá a füledb ől. Töltsd ki a körvonalakat és ha meg-
száradt, lehelj rá és tedd rá az aranyat, majd gyengén nyomd meg egy kis pamuttal, majd 
polírozd és meglásd fényes és szép lesz. i 1  A bólusz zsírosságáról csak képletesen lehet 
beszélni, igazi zsírról szó sincs. Az egymáson elcsúszó rétegek hatását szeretné meg-
ragadni e kifejezés. 

Legfontosabb tudnivalók az aranyozásról 
Az aranyfüst vékonysága az alap minden egyes hibáját, egyenetlenségét vagy a jó 

értelemben vett kidolgozottságát csak még jobban hangsúlyozza. Ez az oka annak, 
hogy a mesterek már a középkortól kezdve nagy figyelmet szenteltek az arany hor-
dozójának. A szigetelésnek, az alapozásnak, a csiszolásnak, s őt az aranyozás el ő tti 
polírozásnak is fontos szerepet tulajdonítottak. Azt mondhatjuk, hogy méltán, hisz 
a jól előkészített aranyozás mindig meghálálja magát. Hogyan kell aranyozni a tábla-
képen? Ha nedves és ködös id ő  van, és így aranyozni akarsz, tedd az oltárdeszkát két áll-
ványra. Vedd a tollseprőt, jól porold le. Végy egy kaparókést, könny űkézzel menj végig a bólusz 

1 " Cennini, C. p.  80. 
11  Radosavljevi ć  v. p. 241 . 
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egész felületén. ha nem b űzlik végy egy kis lenvászon darabkát és fényesítsd a bóluszalapot 
szent buzgalommal. Fényezheted csipkedarabbal is, ez ugyanis a legjobb. Végy egy edényt 
majdnem tele vízzel és tégy bele egy keveset a tojásfehérjéb ől csinált temperából. Végy egy 
nagyobbacska mókussz őr ecsetet, mókus farkából kötöttet.. Most vedd el ő  aranyfüstlemezeidet 
és egy csip őfogóval végy le finoman egy lemezt. Legyen egy négyzet alakú papírod ;  nagyobb, 
mint az aranylap, minden sarkán legyen behajlítva és nyomd rá a papírt az aranyra. Vedd 
a bal kezedbe és az ecseteddel a jobb kezedben nedvesítsd be a bóluszt akkora darabon, amek-
kora az aranyfüst. -Egyenletesen nedvesítsd be és helyezd fölé az aranyat és húzd vissza a 
papírt a behajtott pereménél fogva. Úgy csináld, hogy azzal amit utóbb raksz fel, egy vonal-
nyit takarjad azt, amit előbb leraktál. Ha szükség van valami pótlásra, akkor egy finom ;  
fehér bőrrel bevont vánkoson vágd darabokra 'az aranyfüst lapot... Aztasd meg a hiányos 
helyeket és ajkaiddal nedvesítve az ecsetet vedd föl a darabkát és helyezd a kimaradt részek-
re. A másik nap a fényesítésre marad. 12  Talán ez az oka annak is, hogy manapság az 
aranyozás egyszerűbb formáival, pl. az olajaranyozással foglalkoznak, s az összetet-
tebb munkafolyamatú, körülményesebb és ezért id őigényesebb poliment aranyozás 
igen ritka. Pedig megjelenésében a fényarany utolérhetetlenül szép. E leépülési 
folyamat már régóta tart. 

Mivel a bőrtől, a pergament ől kezdve, a fa hordozójú tárgyakon át egészen 
a kőig és az üvegig alkalmazzák az aranyozást, ezért e technológiák igen szerteága-
zóak. 

Emellett azt is fontos, hogy milyen környezetben végzik az aranyozást, s őt a 
páratartalom és a h őmérséklet miatt az es ős évszakokat, a tavaszt és az őszt tartják 
régóta a legmegfelel őbbnek. Ilyenkor a száradáš megfelel ő  ütemű  lassú, folyamatos, 
az alap nem válik túl szárazzá, rugalmas marad a polírozáshoz és poncoláshoz és a 
kötőanyag is tovább szív. Poncolásnak nevezzük azt a különleges díszít ő  eljárást, ami-
kor a felfényesített aranyfelületbe különböz ő  előre elkészített fémszerszámokkal 
(punzone- olaszul a kis szerszámok neve, amelyeket legel őször körtefából készítet-
tek) mintákat ütnek. A gótikus táblaképekre nagyon jellemz ő  díszítőeljárás. Az alap 
gravírozását és más plasztikus ornamentika elkészítését mindig az aranyozás el őtt 
csinálják. Aranyozni nem szabad huzatos, poros helységben az aranyfüst érzékeny-
sége miatt, az aranyozandó és a már learanyozott felületet is védeni kell minden 
szennyeződéstől. A legjobb letakarva tartani. 

Különleges, ún. aranyozó szerszámokkal dolgoznak a mesterek, amelyek közül a 
legfontosabbak: szarvasb őrrel fedett aranyozópárna (ehhez tartozik egy huzattól 
védő  papírerny ő ); kétélű . legömbölyített végű  aranyvágó kés, amellyel a párnán a 
kívánt méretre vágható az aranyfüst; mókussz őr ecsetek, ezek közt is a különleges, 
mókusfaroksz őrből készült lapos ecset a legfontosabb. Hajunkhoz vagy b őrünkhöz 

12 Cennini, C. p. 82-83. 
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Aranyozáskor használt anyagok 

dörzsölve, az ecset zsírossága* magához tapasztja ideiglenesen az aranyfüstöt, s így 
a megfelelő  pontra lehet illeszteni; és a különböz ő  formájú polírozószerszámok 
(manapság achátkövet használnak e célra, a régi források vadkan, ló kutya, stb. fog-
ról szólnak). Mikor munkádban odaérkezel, hogy elkövetkezik az arany fényezése, szerezz 
egy követ, amelynek a neve ametisztk ő  Ha ilyen k őhöz nem jutsz hozzá (aki tudja viselni a 
költségeit még jobb ha zafir, smaragd, topáz vagy gránát követ használ) szerez minél neme- 

Aranyozó szerszámok: 1. Mókusfarok ecset, 2. Nyúlláb, 3. Aranyozó párna, 4. Aranyfüst-füzet, 
5. Aranyvágó kés, 6. Aranyozó ecset, 7. Mókussz őr, S. Ecsetek, 9. Kagylóarany, 10. Achát k ő , 

11. Achát kő , 12. Lesöprő  ecset 

D. V. Thompson szerint tévedés az, hogy az ecset elektromosan tölt ődne fel a hajhoz dörzsölve, s 
az vonzaná az aranyfüstöt. 
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sebb követ, annál jobb. Jó még kutya-, oroszlán-, farkas-, macska-, leopárdfog, egyáltalában 
minden állat foga, amelyek nemes módra hússal élnek. 13  

A fényaranyozás lépései 
A lealapozott, simára csiszolt felületen, ha a fest ő  szándékában áll, akkor el őször a 

gravírozást és az alapozómasszából, plasztikusan felvitt ornamentikát kell elkészíteni. 
Szigetelés (híg enyv-, tojásfehérje- vagy sellakkoldattal) 
Poliment felvitele több rétegben 
A poliment száradás utáni felfényesítése puha ronggyal, vagy felpolírozása 
Az aranyfüstöt megfelel ő  méretűre kell vágni és a laposecsettel felemelni 
Nedvesítés (alkohol és víz keverékével vagy híg enyvoldattal viszi újra oldat-

ba a poliment köt őanyagát); fontos, hogy jól át legyen itatva, egyébként nem rögzí-
ti az aranyfüstöt 

Az aranyfüst felrakása (a nedvesített felület fölé helyezem és az magához rántja) 
Nyúllábbal, vagy vattával letapogatom, rányomkodom az aranyfüstöt a felület-

re, ha a nedvesít őszer elpárolgott kb. 5-10 perc, majd ecsettel lesöpröm a fölösleget. 
Polírozom (a körülményektől függően, az aranyozás után 1-3 órával lehet . 

hozzákezdeni. 
8a. Poncolás 

Az aranyfüst felvágása 

13  Ceniúni, C. p. 84 
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Az aranyfüst felemelése 

Az aranyfüst felrakása 
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A felrakott aranyfiistök  

Letapogatás nyúllábbal és vattával  
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Letapogatás nyúllábbal és vattával 

A matt aranyozás lépései 
Szigetelés (sellakk, olajfesték, stb) 
A mixtion felvitele (vékony, egyenletes rétegben) 
Az aranyfüst felhelyezése, ha az alap kell ően száraz („fütyül” ha végighúzzuk 

az ujjunkat rajta). 
Az aranyfüst lenyomkodása vattával 
Puha ecsettel lesöpörjük a felesleget 24 óra eltelte után 

Aranyozási módok 
Sokféle szempont alapján lehet rendszerezni e szerteágazó technikát, s ha sike-

rülne is jól besorolni az eljárásokat az adott csoportokba, a meglév ő  érdekes recep-
tek nagy száma miatt újrabonyolódik a rendszer. E módszereket más fémekb ől készült 
vékony lapok rögzítésénél is alkalmazzák. 

A felvitt arany állaga alapján 	Kötőanyaga szerint 
Aranyfüst: 

1. fényaranyozás (poliment ar.): 	a) tojásfehérjével . 

állati enyvvel . 

kötőanyag keverékkel 
— mindhárom esetben bólusszal keverik a köt őanyagot 
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2. matt aranyozás  
I. hagyományos: 	 a) hagymával  

gumiarábikummal  
gumiguttival (illuminálásnál)  

— védőréteggel kell ellátni utólag  
olajjal (mixtion)  
fényarany mattításával  
mordent aranyozás  
sellakkal (Spritvergoldung)  

II. más módszerek:  
Porarany (folyékony arany): 	gumiarábikummal  

Aranylemez  
Fizikai és kémiai módszerek: galván-, kontakt-, amalgám-, t űzi-, görög-, vizes- és  

hidegaranyozás. 14  
Dionysios (az Athoszi fest őkönyv szerz ője) szerint az imádkozás után az ikonfes-

tő-jelölt először rajzolással kell, hogy foglalkozzon, majd áttérhet a másolásra. Els ő  
lépésként a már meglév ő  ikonokról egy ún. lenyomatot készítenek, amit azután az  

enyvezett, alávásznazott, lealapozott fatáblára visznek át. A képek hordozójaként  

felhasznált faanyagról csak annyit lehet tudni, hogy nem volt a legmin őségesebb,  
valamint azt, hogy nem a legnagyobb szakértelemmel vágták fel a deszkákat. Nem  

mindegyik táblát vásznazták le, legtöbbször csak a nagyobb méret űeket. A magasabb  
művészi színvonalú ikonok alávásznazottak. 15  Az egészséges deszkákat a hátoldalról  
hevederekkel biztosították a vetemedés ellen: 1,s-többször bemélyítették a helyeiket,  

de néha fa csapocskákkal történt az illesztés.  

Az aranyozás szempontjából az alapozás elkészítése nagyon fontos, mert sokban  

befolyásolja a minőségét. A Hermeneia 6. pontja az alapózómassza összeállításáról  

szól. A természetes gipszet többszörös kiégetés és oltás után használták fel, ez a mai  

bolognai krétának felel meg. Az alapozás két rétegben készült: az alsó enyves  

vízben elkevert gipszb ől készült, a fels ő , második réteg ezen alapanyagok mellett még  

főzött lenolajat és szappant is tartalmazott, így kevésbé volt szívó tulajdonságú.  

„Hogyan kell festmény számára gipszalapot készíteni:  

Ha gipszalapot akarsz készíteni és sok anyagra van szükséged, úgy főzz b őröket, hogy friss  
legyen az enyved, mert az öreg enyv megsavanyodik, ha sokáig áll. Ha azonban sietsz és  

kevés festményr ől van szó, akkor így csináld: száraz enyvet törj darabokra; tedd ezeket este  

la Hebing, C. 1985. p. 25-28 
~ 

y Blaiić , Z. 1956. p. 3-5. 
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fazékba vagy más edénybe vízzel, hogy reggelre megduzzadjon; az edényt h űvös helyen kell 
tartani, hogy az enyv meg ne romoljon. Azután helyezd t űzre főni, keverd közben fadarabká-
val, amíg teljesen szét nem megy. Végy ki bel őle egy kevés enyvet, amennyire éppen szüksé-
ged van a képekhez, önts hozzá kevés vizet, hogy hígabb legyen. Kenj fel egy vékony réteget, 
miközben vigyázol, hogy fényes ne legyen és ne hagyd, hogy buborékok képz ődjenek; a fának 
be kell szívnia az enyvet. Ha lehet, akkor az els ő  réteget szárítsd napon, hogy a nedvesség 
behúzódjék; kés őbb a fatáblát már nem szabad a napra tenni, mert a gipsz felemelkedik. 
Amikor a festmények szárazak, keverj össze gipszet enyvvel, megfelel ő  mennyiségben, amennyi 
5-6 rétegre elegendő  Próbáld ki először egy kis fadarabkán, ha a gipsz túl kemény, önts 
hozzá vizet; ha pedig túl puha, tégy hozzá még enyvet, míg olyan nem lesz az állaga, amit 
jónak nem találsz. -Most már két vagy három, réteget felhordhatsz a képre; a negyedikhez 
tehetsz Peseri-t (csak főzött lenolajra gondolhat itt) és bizonyos mennyiség ű  szappant, és így 
készítsd a következ ő  két vagy három réteget és a dolog készen van. Vigyázz! Ne siess túlsá-
gosan és ne kendd a gipszet túl vastagon azért, hogy hamarabb végezz; mert ha aztán 
később csiszolnod kell, az els ő  réteg el fog válni a másodiktól és így tovább... Ha az enyv so-
káig áll együtt a gipsszel, megromlik. Most már csiszolhatsz, festhetsz és aranyozhatsz. "16 
Nektarius a Tipikonjában enyvben elkevert gipszr ől ír, amit ecsettel három, négy 
rétegben kell felvinni, majd a gipsszel még jobban bes űrített masszát spachtlival 
ugyanannyi rétegben felkenik. 

Mindkét festőkönyv szól a vászonképek alapozásáról, amit azután aranyoztak. 
A vakkeretre felfeszített, lenvásznat enyvben elkevert gipsszel alapozták, amelyhez 
mézet és szappant kevertek, s melegen, két, három rétegben vitték fel, ezek az 
Athoszi-festőkönyv utasításai. Erre mordent aranyozás került és tojástemperával fes-
tették meg a képet. Az olajfestéshez megint más alapot javasol: festékmasszával 
átkent vásznat. A gyöngyház hordozójú képeket fehér festékkel alapozták a figurák 
helyén, elő tte e részeket tojásfehérjével kenték át; az aranyat pedig hagymalével rög-
zítették. A Tipikon szerint a len-, vagy kendervásznat csirizzel kenték át (búzalisz-
tet hideg vízben elkevertek, majd a kell ő  sűrűségig főzték), a felesleget késsel szedték 
le. Ezt azután kívánság szerinti szín űre festették (áltában szürke, barna), hogy 
színes alapot kapjanak, amire olajfestékkel festettek. Az üveget, miel őtt tojástempe-
rával festettek volna rá, el ő tte tojásfehérjével, vagy f őzött lenolajjal kenték át. 

Az alapozást követte a csiszolás, a rajz felvitele, a felület pormentesítése, az 
aranyfüst kötőanyagának felvitele, majd az aranyozás. Az aranylapokat külföldr ől 
szerezték be* a festékekhez hasonlóan, valószín űleg Velencéb ől, vagy Konstantiná-
polyból. 

16 Hebing, C. 1985. p. 44-45. 
Ez Vera Radosavljević  véleménye, aki az illuminálásnál alkalmazott aranyozás kapcsán szólt 
erről. 
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A tükörfényesre felpolírozható fényaranyozás esetében bólusz tartalmú köt ő -
anyagkeveréket vittek fel a felcsiszolt alapra. A bólusz melletti adalékanyagok 
segítették a polírozást és er ősítették az alap és az aranyfüst közötti kötést. 

A Hermeneia 10., 11. és 12. pontja: 
„A piros ampoli (amboli) készítésér ől: végy bóluszt, a jó min őségűből, amelyik nem 

nagyon piros, hanem belül fehér erezet ő. Igy próbáld ki: ha az erek puhák, nem. úgy, mint a 
kő  és a föld, akkor jó, egyébként rossz. 

Végy 18 drachma bóluszt, 2drachma konstantinápolyi okkert, 112 drachma Lampezi-
t, azaz vörös ólomot (míniumot) és 112 drachma faggyút. Azután égess el egy darab papírt, 
és a hamuját 112 drachma higannyal együtt tedd hozzá. " 1 7  Jól össze kell keverni és tojásfe-
hérjét hozzáadni. 

Végy ugyanannyi bóluszt és okkert, keverd össze és adj hozzá szappant és tojásfehérjét. 
,Végy 8 drachma Kilermeni-t (örmény bóluszt), 1 drachma higanyt, 1 drachma fagy-

gyút, 1-2 drachma vörös ólmot, 1 drachma cinóbert, 1 drachma epét, 5 drachma konstanti-
nápolyi okkert és egy kevés tojásfehérjét, keverd jól össze és miután kipróbáltad aranyozz! 

Tanuld meg hogyan kell a higanyt szétosztani. Tedd át egyik kezedb ől a másikba lassan-
ként egy kis nyállal, nyomd szét másik kezed egyik ujjával, és szétmegy, osztható lesz. 

Kend fel az ampolit oda, ahol aranyozni akarsz, két-három rétegben (szárítsd meg az 
elsőt, miel őtt rátennéd a másodikat), és aranyozz Raki-val (pálinka) és csodálkozni fogsz. Ha 
jól megszáradt az ampoli, fektesd vízszintesen a képet magad elé. Vedd az aranylapocskákat 
és helyezd a megfelel ő  helyre, de az egyik csücskénél szorítsd jól oda a polírozó szerszámod-
dal, hogy jól tartson és sem a szél, sem a raki, amikor ráöntöd (aláöntöd), ne vigye magá-
val. Tedd a rakit üvegkancsóba és öntsd a folyadékot a kép sarkaira. Emeld fel a képet a 
különböző  oldalaira, hogy az egész jól átnedvesedjék. Gondoskodj arról, hogy gyorsan történ-
jen a nedvesedés, hogy a gipsz ne tudjon megpuhulni. Egyenesítsd fel a képet, foltozd ki, 
szárítsd meg és polírozz. " 18  • 

Szakdolgozatom kísérletei bizonyították, hogy a különböz ő  korú, és helyr ől szár-
mazó ikonokon a fentiekben leírt alapozási és aranyozási technikát alkalmazták. 

A másik, ugyancsak hagyományos aranyozási módszer, amelyet az ikonfestészet-
ben is alkalmaznak az ún. matt v. olaj aranyozás, Cennini mordentenek nevezi. 
E módszert manapság mixtionos* aranyozásnak is nevezik a felhasznált gyorsan 
száradó olajlakkról elnevezve az eljárást. A felcsiszolt alapra ezt a különlegesen 
előkészített keveréket vitték fel és közvetlenül a száradás el őtt helyezték rá az 

17  Hebing, C. 1985. p. 45-46. 
18 Hebing, C. 1985. p. 45-46. 

A mixtion gondosan válogatott kopálokból készült olajlakk, amelynek receptjét a ler , rÁJ 	Co. 
(Párizs) gyártási titokként őrzi. 12 és 6 órás száradási idej ű  típusokat gyárt tKurt Welthe) 
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aranyfüstöt. Nem polírozható. Az olaj aranyozás sokkal id őtállóbb, a küls ő  díszíté-
seken is alkalmazzák, kupolák, k őszobrok. 

Lucca -kézirat receptje: „1 drachma lenolaj, ugyanennyi oldott gumi, szükséges 
sáfrány. Keverd az egészet össze vízzel és hagyd forrni. "19 

Az Athoszi-fest őkönyvnek nincs ilyen jelleg ű  receptje. 
Nektarius fest őkönyve, a Tipikon szerint e kötőanyagkeveréket úgy kellett elké-

szíteni, hogy kender-olajat főztek, amihez terpentint, naftát, míniumot és lakkot. 
kevertek. Ehhez hasonló leírás szerepel egy XX. sz . elejei orosz fest őkönyvben mor-
dant* néven (lenolaj, kenderolaj, száradó olaj és lakk ), azonban nem az. El őzőleg 
felvisznek e felületre tojássárgájából és piros okkerb ől v. cinóberből álló festékréte-
get, amit a száradás után ronggyal fényesre dörzsölnek. 2° 

Míg a poliment és olaj aranyozás segítségével nagy felületeket, háttereket fedtek 
be, addig a továbbiakban leírt eljárásokatt csak kisebb díszítések elkészítéséhez hasz-
nálták fel. 

A harmadik féle aranyozást a fokhagyma levének segítségével készítették. A 
Hermeneia 27. pontja írja le e módszert. Néhány fej fokhagymát hámozz meg és törj ösz-
sze, majd egy tiszta vásznon keresztül kicsavarva sz űrd le a levét. Melegítéssel e lé bes űrűsö-
dik. Ecseteddel vidd fel az aranyozandó felületre, majd helyezd rá az aranylapot. Ha mégis 
megszáradna az aranyozás előtt, lehelj rá néhányszor, fektesd rá az aranyat, majd a tenye-
reddel nyomd rá. Utána nyúlfarokkal lesöpörheted a fölösleget. Cennini szerint: Végy 
'lehéjazott fokhagymát, két-három, vagy csak egy fazéknyit. Törd meg mozsárban. Csavard ki 
a nedvességet bel őle egy vászondarabban két három csavarással. Vedd ezt a s űrűfolyadékot és 
törj meg benne egy kevés ólomfehéret és bóluszt olyan finomra, amilyen csak lehetséges ezen 
a világon. Azután vedd és tedd egy edénybe, född be és tedd félre. Minél öregebb és régibb, 
annál jobb. Ne használj apró és fiatal hagymát hozzá, legjobb a már kifejlett, de még el nem 
öregedett fej. Mikor használni akarod az említett mordentét, végy bel őle egy keveset egy kis 
zománcozott edénybe, feleresztve egy kis vizelettel, keverd össze egy vékony vessz ővel szépen, 
hogy jól fusson az ecsetb ől és könnyen lehessen bel őle dolgozni. 21  

Leginkább nyilakat és a drapériákon lév ő  díszítéseket aranyozták ezzel a mód-
szerrel. 

A negyedik módszer a folyékony arany készítése, amit Nektarius ír le Tipikon-
jában. Valószínűleg az illuminálásból került át az ikonfestészetbe. Az aranynak ezt 
a változatát ecsettel vitték fel, és festékként használták arany feliratozásnál, vala-
mint a drapériákon lév ő  ornamensek megfestésénél. A recept így szól: ujjadat mártsd 

19 Hebing, C. 1985. p. 41. 
A mordent kötőanyag C. Hebing szerint viaszból, velencei terpentinb ől és faggyúhól áll. 

2n Skrobucha, H. 1984. p. 20-28. 
21 Cennini, C. p. 99. 
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be sűrű  gumiarábikumba;  majd érintsd hozzá egy aranylaphoz és egy tányér alján dörzsöld 
szét a lapot, amíg el nem t űnik, s addig ismételd ezt újabb lapokat szétdörzsölve, amíg egy 
szencse méret ű  aranyat nem kapsz. Ezután önts rá vizet, hogy kimosd a s űrű  gumiarábiku-
mot és hagyd leülepedni az aranyat, majd öntsd le róla a vizet és az aranyüledékhez önts 
megfelel ő  sűrűségű  gumiarábikumot. Abban a bizonyos XX. sz . elejei ikonfest őkönyvben 
szinte azonos leírás szerepel, csak mesterséges arany (Kunstgold) néven: 1/2 kiskanál 
gumiarábikumot masszává higítja és nedves hüvelykujjal aranylapot. dob .  bele és 
masszává keveri, majd folyékony gumiarábikumot önt hozzá, hogy homogén legyen. 
Tiszta vizet önt rá, majd 30 perc után leönti a leülepedett aranyról a folyadékot és 
gyertya fölött megszárítja. 22  Polírozni lehet, azonban nagy felületek esetében túlsá-
gosan is pazarló eljárás. 

Cennini és Vasari is részletesen ír az 
aranyozásról, amit szinte a fentiekkel tel- 

Simone Maivii: Angyali üdvözlet (1333.) 

jesen azonos módszerekkel készítettek a 
XIII—XV. sz-i nyugaton is, ahol a kor majd-
nem minden festménye figurális volt, s az 
alakoknak a hagyománynak megfelel ően 
arany hátteret kellett kapniuk, továbbá a 
táblaképeket gazdagon aranyozták és sok 
volt az arany és ezüst ábrázolás. A XV 

22 Skrobucha, H. 1984. p. 26-28. 
Moosburg, egykori Szent Kastulus-apátsági 

templom. Hamis Leinberger oltára, 1811-1514 
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sz. vége felé kezdett a festés és aranyozás szétválni. Dürer eleinte maga aranyozott, 
később másokkal végeztette. 

A. fény aranyozásnak ma messze nem olyan nagy a felhasználási területe és 
jelentősége. Leginkább az olaj aranyozással találkozunk, vagy a még olcsóbb bronz-
poros megoldásokkal. A két technika megjelenésbeli színvonalát nem is lenne szabad 
együtt említeni. Aranyozással manapság csak az egyházi jelleg ű  munkáknál, a resta-
urálások alkalmával és a képkeretgyártásnál találkozhatunk. Kisebb mértékben, 
díszítésként a könyvkötészetben és más feliratok (emléktáblák, sírfeliratok) készíté-
sénél alkalmazzák. Mai fest ők és szobrászok szinte nem is ismerik a technikát. 

Arany — fény — az igaz fény — Krisztus 
(bevezetés a szakrális művészetbe) 

Manapság, ha aranyra gondolunk, els ősorban ékszerek, pénzek vagy aranyru-
dak jutnak eszünkbe, s az arany a gazdagság, a nem romló érték szimbóluma min-
denki számára. S így van ez szinte a rézkor óta. A gazdagság mindig összefonódik a 
hatalommal, és ezáltal asszociál az arannyal. A történelem folyamán a hatalom és 
vallás is kart karba öltve állnak, s természetesen az istenségek a legnagyobb hatal-
masságok, s az istenek házai, a templomok azok a helyek, ahol az arany tárgyakat 
felhalmozták. A vallás és m űvészet is ikertestvérként születtek meg. Egyid őben a szín - 

arany ékszerek és használati tárgyak megjelenésével, .már találkozhatunk aranyle-
mezzel fedett leletekkel, amit el őször szegekkel er ősítettek legtöbbször fára, majd 
a technológiai fejl ődés folyamán, ahogy mind vékonyabb és vékonyabb lemezeket 
sikerült kalapálni az aranyrögb ől, újabb illesztési-ragasztási módokat találtak. 
Így lehetett látszatra mindenb ől aranyat csinálni, pi. a korai görög khórék (fehér 
márvány leány szobrok) haja aranyozott volt, az egyiptomi szarkofágok, bútorok 
díszítése, aranyszálhól sz őtt anyagú ruhák, aranyozott üvegpoharak, és templomi 
kegyszerek végtelen számú példája a történelmi korokon át és a képz őművészi kife-
jező  formákban. Ezek a receptek az ókortól szinte napjainkig változatlanok, csak az 
arany vékonyodott egyre jobban. Kezd ő  .asszociációnkat lesz űkítve, ha az arany és 
a művészet mai összekapcsolódására gondolunk, akkor némely kivételt ől eltekintve 
a díszkeretek és az ikonok (kép és keret még együtt él) jutnak eszünkbe, annak 
ellenére hogy ma már az aranyozás is csak utánozva-helyettesítve van, elint szinte 
minden természetes anyag. Helyettesítve van arany utánzattal, ún. metállappal (réz-
ötvözet), vagy rosszabb esetben bronzporral. Azonban ahhoz, hogy a kép és az arany 
valódi viszonyát meg tudjuk érteni, valójában a vallásos (a mi esetünkben keresz-
tény) kép kialakulásával kell tisztába kerülnünk. 

Az els ő  keresztény egyházközösség Jeruzsálemben alakult meg az els ő  században. 
Nem sokkal ezután megkezd ődött a hívek üldöztetése, ami a hívek szétszóródását ered- 
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Hada Szophia: Eiréné császárn ő  mozaikképe 
• 	(részlet) 

ményezte. Az apostolok Jézus tanítását követve elindultak, hogy ,.tanítvánnyá tegye-
nek minden népet". Rövidesen kisebb-nagyobb egyházi közösségek alakultak, nem-
csak a Római Birodalom területén, hanem annak határán túl is. A kezdeti üldözések 
ellenére a keresztény vallás rohamosan terjedt. A nagyobb városokban egyre alakul-
tak az újabbnál újabb püspökségek. Az üldözések elmúltával (313) a nagyobb terü-
leti egységeket magukba foglaló patriarchátusok alakultak ki. Ezek közül a római 
kizárólagos hatalomra törekedett, ami végül az 1054-es egyházszakadáshoz vezetett. 
Az addig egységes egyház két részre szakadt: a nyugati, római fennhatóságú katoli-
kusra, és a keleti, ún. ortodoxra, melyek keretén belül autokefális, területileg illeté-
kes, nemzeti egyházak alakultak, amelyeket patriarchák vezetnek. 

Kettészakadt az egyházi m űvészet is, majd id ővel élesen el is különül egymástól. 
A Bizáncból kiinduló művészeti vonalat a mai napig is követik az állandóan meg-
újuló rómaival szemben. 

A bizánci szellemiség leghívebb, és az egyház által is jóváhagyott, s ő t javallott 
kifejezési eszköze a szentképfestés volt, amely szigorúan meghatározott m űvészi. 
kánont követett. „Az ikonfestészettel az egyháznak megadatott az a lehet őség, hogy 
az anyagi világ képeiben és formáiban adja vissza az isteni világ kinyilatkoztatását 
azáltal, hogy ezeket a szemlél ődés és az értelem számára hozzáférhet ővé tegye." 23 
A művészi alkotás kibontakozását nem gátolta a korán kialakuló, szigorú egyházi 
kánon, s őt azt lehetne mondani, hogy 
azon keresztül csiszolódott az igazi tehet-
ség. A mintakönyvek — amelyek alapján 
az ikonfest ők festettek —, irányították a 
mestereket, s megtiltották a hagyomány-
nyal ellentétes, önálló munkát. Orök kár-
hozatot helyeztek kilátásba annak, aki a 
szabályok ellen vét. Az ikonfest ők mun-
kája sajátos egyházi szolgálat, iparos-
munkának semmiképpen nem. tekiüthet ő . 
Legtöbbször tagjai az egyháznak, bár ez 
nem feltétlen követelmény. Meghatáro-
zott, félig szerzetesi életmódot és maga-
tartást. írtak el ő  a számukra. 24  

A kereszténységben, úgy mint a zsidó-
ságban a képábrázolást elvileg elutasították, de a tilalom igazán csak elvi maradt. 
A kereszténység korai id őszakában minden vallásos tárgyú képet ikonnak (gör. eikon: 

z.; Musebrink, Ph. 1994. p. 8. 
24  Florenszkij, P. 1988. p. 40. 

37 



Múmiaportré, IV. sz. 
(Washington D. C. Dimilbarton Oaks) 

képviselet, kép, képmás) neveztek, attól függetlenül, hogy milyen technikával készül-
tek, pl. mozaik, freskó, táblakép, pecséten lév ő  kép, stb. A. szimbolikus ókeresztény 
művészetből kifejlődő, azt követő  ikonfestészetet. az  „imago clipeata"-ból (antik, 
pogány portré) eredeztetik, azonban ezeket nem lehet közvetlen el őképeknek tartani, 
hiszen e portrék a magánszférába tartoztak. Az ikonok és az imago clipeaták közti 
hiányzó láncszem a keresztény magánáhítat, amely a szentek sírjánál bontakozott ki. 
Az ikont hivatalos keret (templom, liturgia) veszi körül, ha nem is mindig közvetlenül. 
M űvészettörténetileg és technikailag az egyiptomi múmiaportrék az ikonok el őfutárai. 

Az antik halotti portréban megel őlegeződnek a szentek ikonjaiban megjelen ő  
törekvések és képi eszközök. Az egyéni vonások háttérbe szorulnak az eszményít ő  

vonások javára. Az ideális forma az általános-
ság és a szépség jegyeit hordozza, a természe-
ti forma virtuális ellenfele. A Dumberton Oaksben 
férfiportrén megjelennek a tradíció jellegzetes-
ségei, kivált az aranyozásban: háttér, ajkak, 
koszorú (görög római heroizálás jelképe). 
Ez is hozzájárul a képmás aurájához, amely 
az elhaltnak a túlvilágon elért státusát jelzi. 
Kés őbb a szentek vagy Sz űz Mária közben-
járó-kér ő  . ..   kezeit vagy a „válaszoló" részét 
(Szt. Dömötör száját) tüntetik ki szimboli-
kusan, bearanyozva azt. E jelenséget mindig 
meg kell különböztetni a tisztán „ex voto"-ál-
dozati, hálaajándéktól, ami más kultúrákban 
(a Buddha szobrokat a hiv ők folyamatosan 
aranyfüsttel fedik) is sokszor aranyozással 
fejeződik ki. A kereszténység el őtti fogadalmi 
ábrázolásokon gyakran csak az istenség nagy 
füle jelent meg, vagy pl. Aszklé-piosz gyó-
gyító kezét aranyozták be. Ez nem azt jelenti, 
hogy a kereszténység pogánnyá vált volna, 
jóllehet a nyitás a római világbirodalom kul-
túrája felé, amellyel szemben a hajdani misz-

tériumvallás oly gyakran tanúsított ellenállást, vitathatatlan. Pusztán annyit jelent, 
hogy bizonyos általános, mélyen emberi elképzelések és praktikák a keresztény-
ségben is érvényre jutottak, mihelyt kikerült védekez ő  helyzetéb ől és birodalmi 
vallássá lett. 25  

25  Belting, H. 2000. p. 40. 
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Az ikonfest ők is viaszfestékkel (enkausztika), majd kés őbb tojástemperával fes-
tettek fára. A múmiaportrékéhoz hasonló, magas szakmai felkészültséget mutatnak 
a korai ikonok is. A meghatározott képprogram és az ikonográfiai elemek állandó-
sága jellemzi őket, mely kifejezetten Krisztus, az Istenszül ő  (Mater Theu), az apos-
tolok, szentek ikonjaira és a kés őbbi „ünnep-ikon"-ra érvényes. Nagy Konstantin 
kora (280-337) után* nagyon népszer űek lettek a vértanúk ábrázolásai. 25  Az ikono-
kat arannyal díszítették (s nem aranyból készítették), amelyhez mindig szimbolikus 
érték is kapcsolódott — a túlvilág örökkévaló, változatlan, nem romlandó mennyei 
fénye. 

A. kép (képmás) lényegének bizánci felfogása jól tükröz ődik abban a vallási-po-
litikai vitában, s őt háborúskodásban, mely a képrombolók és képtisztel ők között folyt 
a VIII. században. Több elmélet szólt a képábrázolás mellett és ellen. Ilyen volt a 
Nagy Szt. Gergely pápa által képviselt is, amely a hitélet segédeszközének tartotta a 
képeket, s amelyek a nagy tömegeket tanítottak, az Urészükre nyújtottak fogódzót. 
Mások szerint szentséget képviseltek, de voltak, akik az ikonokban az isteni termé-
szettel (mivel az ábrázolhatatlan) összeegyeztethetetlen dolgot láttak. 

Képromboló, monofizita (Krisztusnak csak az isteni természetét hangsúlyozó) 
törekvések már a VIII. sz . előtt is jelentkeztek, de a képrombolás (ikonoclasmus) 
időszakában kerültek igazán el őtérbe. Isauri (III.) Leó (717-741) 730-ban egy olyan 
rendeletet adott ki, amely elítéli a vallásos képek tiszteletét, s mint a bálványokat, 
megsemmisítésre ítélte azokat. Leó és fia Constantinus császár szerint, mivel a kép 
lényegileg azonos az ábrázoltjával, Jézust, mint Istent pedig ábrázolni lehetetlen, 
ezért a képtisztelet bálványimádáshoz vezet. 

IV. Leó császár (775-780) halála után kedvez ően alakult a helyzet a képtisztel ők 
(akik Krisztus kett ős, emberi és isteni természetét hangsúlyozták) számára. Élükön 
II. Gergely pápával és Joannész Dam.aszkénosz teológussal azt állították, hogy a kép 
csak közvetít ő  (szimbólum) Isten és ember között. Jézus személyében az emberré 
vált Isten emberi oldalát hangsúlyozza, a kép tehát nem imádás, hanem a tisztelet 
tárgya. A kormányzást Irene császárn ő  vette át, aki szintén őket támogatta. A 
787-ben tartott II. nikaiai zsinaton így a képtisztel ő  álláspont jutott érvényre. A zsi-
nati határozat különbséget tett a képek tisztelete (proszkünészisz) és az imádása (latreia) 
között: imádás egyedül az Istent illeti meg, a szenteknek és a képeknek viszont 
tisztelet jár. 27  

a milánói ediktummal a kereszténységet államvallássá emeli 313-ban. Székhelyét Rómából 
330-ban Bizáncba (a kés őbbi Konstantinápoly) helyezi át. 

26 Vanyó, L. 1988. p. 27-28. 
2.7  Redl, K. 1988. p. 205. 
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Azonban a helyzet korántsem volt, ilyen egyszer ű  mivel a képrombolók egyálta-
lán nem vonták kétségbe az ikonfestészet mai formáihoz hasonlatos vallásos festészet 
lehetőségét és hasznosságát; még hangsúlyozták is az ikonok szubjektív asszociatív 
jelentését. Azt viszont tagadták, hogy az ikonok ontológiai kapcsolatban állnak az 
Ő sképekkel, s ennek alapján óhatatlanul a bálványimádás b űneként értékelték az 
ikontisztelet minden olyan formáját — az ikon megcsókolása, az ikonhoz intézett ima, 
tömjénezés az ikonok el őtt, gyertya és örökmécs gyújtás stb. —, ami közvetlenül az  

Ő sképeken kívül álló és ett ől független. A képrombolók akarva, akaratlanul az óko-
ri keleti hagyományt támogatva (a név ismerete azonos a lényeg ismeretével) azt tar- 
tották hogy képnek 	lényegűnek" kell lennie az Osképpel. Mivel azonban 

Ő skép gY 
a 
 p 	 ~~ 

azonos PP 
az Oskép transzcendens eszme, így az konkrét, érzékelhet ő  képek (méghozzá antro-
pomorf ábrázolás) segítségével nem jeleníthet ő  meg. A képtisztel őket két, egyidej ű -
leg egymással ellentétes eretnekséggel vádolták: az ikonon ábrázolva egybemossák 
Krisztus kett ős természetét (monofizitizmus), de szét is választják, mert csak az 
emberi természetét ábrázolják (nesztoriánizmus), s azt is izomorf, s ő t utánzó hason-
latossággal, az antik mimezis értelmében. 

A képtisztelők a kép mélyebb értelmezésére támaszkodtak, amelyet. IV—VI. sz-i 
gondolkodók (Nyrsai Gergely, Pszeudo Dion űsziosz) dolgoztak ki, logikai bizonyíté-
kaik gyakran kevésbé voltak meggy őzőek, mint a képrombolókéi. A képpel a lelki 
lényegek jelölését és az embernek hozzájuk való felemelését lehet elérni. A lét és 
az érzékfeletti elvileg összefüggésbe nem hozható és össze nem kapcsolható szintje 
között a kép a kapocs. Felfogóképességünk gyöngesége következtében arra törek-
szünk, hogy a láthatatlant a látható analógiájára képzeljük el, tehát a kép, amely az 
emberi pszichikum produktuma, semmiképpen sem lehet „lényegileg" azonos transz-
cendens Őstípusával., de hiposztázisa szerint és névleg egyenl ő  vele. Végül is a kép-
tisztel ők meggyőződése a műalkotások erős esztétikai hatásán alapult és azt az 
ábrázolásból ered ő  isteni energiaként értelmezték. 

Theodóra császárn ő  jóvoltából rendezett konstantinápolyi zsinat (843) után szi-
lárdult meg igazán a képtisztelet a több mint 100 évig tartó küzdelem után. Ez az 
új világfelfogási rendszer gy őzelmét jelentette, melyben az esztétikum kulcsszerepet 
kapott és sok vonatkozásban hatott. a bizánci kultúra különleges jellegére. A kép-
rombolók harca a szigorúan spiritualista m űvészetért vívott harc volt, amely hama-
rosan meg is született. Igen ritkák és becsesek azok az ikonok, melyek nem estek 
áldozatul e háborúnak. 28  

„Igy aki a képet tiszteli, azt tiszteli, akit csalhatatlanul ábrázól a kép. Mert nem 
a kép szubsztanciáját tiszteli, hanem azt, akit a kép ábrázol és a képnek adott tisz-
telet az Ősképre száll át." — állítja Theodórosz Sztuditész (759-826). 29  

28 Musebrink, PH. 1994. p. 90. 
29  Redl, K. 1988. p. 201. 
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A IX—X. sz-ban szilárdulnak kánonivá a képtípusok: Nikopoenia, Hodégétria, 
Eleusza, stb. 3 ° 

A bizánci művészet nem minden műfaja honosodott meg a vele kapcsolatban 
álló népeknél, s ha át is vették építészetének, szobrászatának és könyvfestészetének 
stílusát, azt nagy változtatásokkal tették. Ezzel ellentétben a falfestészetet és az 
ikonfestészetet eredeti, konstantinápolyi formájában fogadták be a birodalmat 
körülvevő  más népek is. 

Nyugaton a korai középkorban aranyfüstt ől ragyogott a szobrászat, amely erek-
lyetartókban öltött testet leginkább — aranytól csillogó materializmus, melyben az 
idővel megszület ő  esztétika egy kis légiességet vitt 31  és amit a gótika a „földi menny-
országba" emelt. Az ikonok esztétikájához hasonló, azzal párba állítható, azáltal meg-
termékenyült új értékek jönnek létre. 

A bizánci esztétikában a plótinoszi koncepció szerint a kép csak mint értelmi 
jelkép tűrhető  meg; minden részlet egyazon síkon van, a mélységet, azaz az anyagot, 
a teret elvetik. Ezt váltja fel a természet megfigyelésén alapuló reneszánsz esztétika, 
diadalmaskodik a látszat és az elemzés szelleme. A geometria eszközöket szolgálta-
tott nem az elméleti valóság elvont megértéséhez, hanem az Új képzeleti anyaggal 
való gazdálkodáshoz. A régi és új kifejezési eszközöket igyekszik hozzáidomítani a 
világ új látásmódjának kifejezéséhez, de mindezen új képszerkesztési és szervezési 
szabályokat mintegy áthatva a jelek és tárgyak osztályozása a hagyományos keresz-
tény erkölcsi értékek alapján megy végbe. A perspektivikus szemlélet a m űvészi tár-
gyiasságnak ezzel a jelenségek világába való sajátos átvitelével a vallásos m űvészet 
elől elzárja a mágikus kifejezés régióit, viszont teljes újdonságként megnyitja el őtte 
a látomások birodalmát, melyben a csoda közvetlen élménnyé válik, amivel a termé-
szetfölötti események a természetes látótérbe benyomulnak; az istenit látszólag az 
emberi tudat tartalmává zsugorította össze, ezáltal azonban az emberi tudatot az 
isteni tartalmazójává növelte. 31  

Szerbiában élve, a nacionalista ihletettség ű  új-vallásossággal telített világban 
leginkább szerb ikonokkal lehet találkozni, többnyire mai készítés űekkel, amelyek 
sajnos sokban elmaradnak a középkori csodálatosan szép mintaképekt ől, és szinte 
ünnepnek számít, ha eredeti fényaranyozással készült táblát láthatunk. Munkám 
függelékében a szerb ikonfestészetr ől szóló rövid művészettörténeti összefoglalóval 
egészíteném ki a fentieket. 

:n Vanyó, L. 1988. p. 28. 
• 31 ,,...munkáját nézd, árát és aranyát ne csodáljad. Bár fénylik a ni ű  nemesen, mégis inkább az 

elmét töltse be, hogy igaz fény útja nyomábahn menjen el őre az igaz fényig, Krisztusig." 
(Saint-Denis-i Suger apát, XII. sz .) 
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A bizánci m űvészet nem minden műfaja honosodott meg a vele kapcsolatban 
álló népeknél, s ha át is vették építészetének, szobrászatának és könyvfestészetének 
stílusát, azt nagy változtatásokkal tették. Ezzel ellentétben a falfestészetet és az ikon-
festészetet eredeti, konstantinápolyi formájában fogadták be a birodalmat körül-
vevő  más népek is. 

Az északkeletr ől vándorló, nomád szláv törzsek a VI. sz-ban telepedtek meg 
végleg a Balkán-félszigeten. Egy még él ő, ó-keresztény művészetű  bizánci kultúrára 
találtak e térségben, amely id ővel elhalt. 

A kereszténységet a IX. sz . második felében Metód hittérít ő  tevékenységének ered-
ményeképpen vették fel. Ekkor jönnek létre az els ő  államalakulatok, az északi Raska, 
amely az ohridi archiepiszkópia* fennhatósága alá tartozott, és görög egyházi veze-
tői voltak, valamint a déli Zeta, amely a keleti és a nyugati kereszténység között 
ingadozott. Igy, ha egyáltalán a kor festészetér ől akarnánk beszélni (néhány falkép-
töredék maradt meg), akkor azt mondhatnánk, hogy igen provinciális, jelentéktelen, 
kelet és nyugat hatásai közt ingadozó volt, és nem befolyásolta a kés őbbi művésze-
tet. Az új korszakot a XII. sz . második felében a Nemanja uralkodó-család hatalom-
ra kerülése hozza meg. 32  

Szinte lehetetlen határozott id őponthoz kötni tematikájában, stílusában és 
egyéb tulajdonságaiban is a bizáncitól határozottan különböz ő  szerb ikonfestészetet. 
Gazdagabb, kissé másabb ikonográfia a jellemz ő  rá. Ebben a mindig is viharos tör-
ténetű  térségben az aktuális politikai hatalomtól, s f őleg annak szilárdságától függött 
a művészi munka jelenléte és min ősége. Még ennél is fontosabbnak kell tartanunk 
az egyház mindenkori befolyását, a bizánci m űvészet minden tekintetben egyházi 
jellegű . „Két különálló egyházi szervezetet hozott létre a bizánci egyház e területen: 
az ohridit amelyhez Bulgária is hozzátartozott, és a svetosavskit (szentszávait), amely 
alá a szerbek lakta vidékek és a tengermellék tartozott. Az ohridi archiepiszkópia 
szorosabban köt ődött Konstantinápolyhoz, a nyelve is kizárólagosan görög volt és 
görög papsággal m űködött, s a XIII. sz . végéig magasabb színvonalú volt, mint a 
szerb jellegzetességeket mutató szentszávai egyház. 1334-ben Szerbia elfoglalja 
Macedóniát. Ekkorra ér véget Ohrid freskó- és ikonfestészetének aranykora. Több 
magas színvonalú műalkotás (Nerezi, Ohrid templomainak freskói és számos táblá-
ra festett ikon) bizonyítja a szellemi és m űvészeti dics őséget. 34  

32  Panofsky, E. 1984. p. 170-249. 
* a nyugati egyház érsekségének felel meg. 
33 Đurić , V. J. 1975. p. 5-30. 
Đurić , V. J. 1975. p. 6. 
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Krisztus a megváltó, Hilandar kolostor 
(Athosz 1260, 120x90 cm) 

Egy harmadik típust képvisel a tengermelléki ikonfestészet, amely nagyobb rész-
ben nyugati befolyást mutatott, és még az ortodox hagyományt követ ő  műveknél is 
bizonyos mértékig vegyes hatást hozott létre (Kotol, Szt. Lukács bazilika). 

A XII. sz-nál korábbi táblaképekr ől 
még írásbeli említés sincs, azonban olyan 
színvonalú falképekkel (Hilandar-Athosz, 
Istenszül ő-Studenica, Szt. Miklós-Bari, 
Ziča) képviselteti magát e század, hogy mél-
tán feltételezhet ő  valamilyen előzmény, 
amely nyomtalanul feledésbe merült. A 
freskófestészet a XVI. sz-ig els ődlegesebb 
volt és magasabb értékeket képviselt. 
Stefan Nemanja (1114-1200,1168-96 feje= 
delem, kés őbb Simeon szerzetes) és fia 
Rastko, az ugyancsak szerzetessé lett, s így 
közismert Sava (1174-1235), a Nemanja 
uralkodócsalád kés őbb szentté avatott 
uralkodója és az ugyancsak szentté avatott 
fia egyházi adományaikkal és alapításaik-
kal segítették a m űvészetet, valamint az 
Istenszülő, Szt. Miklós, és Szt. György tisz-
teletét honosították meg a leger ősebben 
népük körében. Stefan Nemanja és az ő t 
követő  uralkodók nem csak a szerb területen adományoztak nagy pénzeket a temp-
lomok építésére és díszítésére, Ok emelték a Hilandar kolostort is, és más görög 
városok templomalapításait is támogatták. Velük kapcsolatban kell megemlíteni, hogy 
kialakult egy szerb ikonográfiai típus: Szt. Simeon és Szt. Sava, (a XIV sz-tól együtt 
is ábrázolják őket). Az ikonkészít ők származásuktól függetlenül azonos, univerzális 
festői nyelven beszéltek, ezért a helyi kultuszok esetében is ennek kifejezésére töre-
kedtek. A XII. sz-i freskóktól kezdve a szentképek feliratozása szerb nyelven 
történt, s többnyire nem az idegen fest ők írták 1e a neveket, hanem a festeni nem 
tudó szerzetesek. 

A kolostori fest őiskolák hagyománya is bizánci, azonban kialakulásuk a szerbiai 
térségben kés őbbre tehető . „A konstantinápolyi királyi műhelyekből kiinduló stílus-
hatások az Athosz-hegyen és Macedónián keresztül értek el Szerbiába." 35  Eleinte 
Szalonikiből és Konstantinápolyból érkez ő  mesterek elégítették ki az adományozók 
(királyi udvar, nemesség, egyházi vezet ők) kéréseit, hiszen sok id őre van. szükség 

35 Radoj čić , S. 1960. p. 11. 
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ahhoz, hogy önálló, hazai mesterek n őjenek ki a terméketlen talajból. Szerbiában a 
középkorban nem is volt olyan nagy város, ahol ilyen iskola létrejöhetett volna. Még 
arról sincs említés, hogy nagyobb számban dolgoztak volna szerb segédek az idegen 
mesterek irányítása alatt. Teodosius, Sava történetírója azt jegyezte fel, hogy az 
uralkodó a szaloniki Philokal kolostor részére a legügyesebb szaloniki mestereknél 

rendelte meg az ikonokat. 36  
Az egyházi és művészeti elkülönülésre a 

keresztes háború, Konstantinápoly elfogla-
lása (1204-1261) adott alkalmat, a függet-
len Szerb állam (1217) és egyház (1219, 
amelynek Szt. Sava lett a vezet ője) is 
ezután alakult meg. A Latin császárság 
ideje alatt az ikonfest ők megrendelések 

Pautokrator Krisztus, javan zograf, 
(Zrza kolostor, 1351, 131x88,5 cm) 

híján a mediterrán országokba széled-
tek szét. Az ekkor felvirágzó Szerb 
államban igény és lehet őség is volt 
tartósabb foglalkoztatásukra, s ezáltal 
a bizánci hagyomány és a folyama-
tosság megmaradt, ha földrajzilag át 
is helyeződött. 

Ez az oka annak is, hogy az ikon-
festészeti kifejezésmód változásai mindig is a Konstantinápolyból kiindulókkal azo-
nosan jelentkeztek, s követték egymást: mint,pl. a Komnenosz- és Paleolegosz-kor 
felvirágzásai. 

36  Radoj čić , S. 1960. p. 7. 

Péter apostol Szt. Kliment (Ohrid, XV. sz .) 
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Krisztus születése, Longin mester 
(Decani kolostor, XVI. Sz., 44,8x27,5 cm) 

A XIV. sz . második negyedében a királyi műhely mellett más ikonfest ő  műhelyek 
is megjelennek, azonban ezek nem voltak kifejezett m űhelyek, s a munkák színvo-
nala is nagyon különböz ő  volt. Danilo archiepiszkópus megemlíti, hogy Dragu-
tin király (1276-1316) udvarában egy 
ajándékokat készító műhely működött, 
amely évtizedekig a király testvérének 
Milutinnak (1282-1321, aki az ország 
kisebb, déli részei felett uralkodott) 
készített ikonokat. A Szalonikib ől hívatott 
Astrapa Mihály és Eustachius görög mes-
terek is ehhez a m űhelyhez tartoztak ké-
sőbb, miután megbízásaikat teljesítvén 
Milutin király hívására Ohridból 
megérkeztek. 37  

A Paleolegosz-kor érett klasszicizmu-
sát mutatják műveik. Rendhagyónak 
mondható e két mester név szerinti emlí-
tése, hisz kés őbb is a festők (Szerbiában 
zografoknak hívták Oket, görögül és oro-
szul zografosz és izografosz volt a nevük) 
80-90 százalékuk névtelen, legfeljebb a le-
írt fohászaikba foglalták be rejtetten ne-
veiket. 

',,Egyébként is, e században Konstan-
tinápoly vezetése mellett fontos szerepet 
kapott Misztra, Szaloniki, Athosz, Szer-
bia, Bulgária, Oroszország, Grúzia és 
Orményország is. Az ikonfestészetben azonban Konstantinápoly, Szerbia, Bulgária és 
a színvonalas, nagy, helyi iskolákkal is rendelkez ő  Oroszország emelkedik ki." 38  
A konstantinápolyi m űvészeti hatások Szalonikin és Athoszon keresztül jutottak 
Szerbiába. 

Stevan Dušan cár (1331-1355) alatt kiterjedt nagy, Szerb királyság ideje hozza 
meg az igazi virágkort. 

A görög Astrapa és Teorianos mester mellett már dolgoznak szerb fest ők is. 
Konstantin és Radoslav mester nevéhez köthet ő  a moravai iskola, amelynek stílusa 
a korabeli konstantinápolyival megegyezik — kifinomult nyúlánk alakok, élénk 

37  Babić , G. 1983. p. 137-140. 
; Ruzsa, GY. 1981. 
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Szt. György, Seluili ć  gyííjtemény 
(Belgrád, XVII. sz., 31,5x25,5 cm) 

színek. A század utolsó éveiben Jova.n metropolita és testvére Makarije m űvein 
(aki a XV. sz . elején alkotott), az új, monumentális stílus jelentkezik. 39  

A hanyatlást megel őzően — az oszmán birodalom térhódításáig —, teljes fényében 
ragyogott ez az ikonfest ői hagyomány és a keresztény szellemiség, majd részben 
(Ohrid. eleste, 1385) visszahúzódott a kolostorokba, ahol. továbbörökítették a mora-

vai iskola kifinomult hagyományát, s aho-
vá a török el ől leginkább Bulgáriából és 
Macedóniából érkeztek képzett menekül ő  
festők. Végül (Smederevo eleste, 1459) 
után minden művészi tevékenység egy 
időre elhal. 

1557-ben, az ipeki (Pe ć ) szerb patri-
archátus megalapításával újjáéled a 
hit- és a művészi élet. Kolostorok (Pe ć , 
Gračanica, Dečani, Studenica) felújításá-
val indul el újból az alkotómunka. A kor 
leghíresebb és méltán elismert mestere 
Longin szerzetes volt, aki 1563-1597 
között festett. M űveinek klasszikus raj-
zossága, valamint élénk kiegészít ő  színe-
ket használó érzékeny, eredeti festészete 
kiemeli a névtelen zografok köréb ől. A 
XVII. sz . folyamán alkotó, többnyire 

vidékies, középszeriimesterek közül a Hilandar kolostori Georgije 1Vlitrofanovi ć  
ikonfestő  emelkedik ki, aki a források szerint Athoszon tanulta ki a mesterségét. 
A monumentális hatású formálás, valamint a finom kidolgozás jellemz ő  műveire. 
Mellette Kozma mester, mint a mora čai iskola (Mora ča kolostor) képvisel ője jelen-
tős, s aki Longin zograf tanítványa volt. 

Csak és kizárólagosan a középkori szerb ikonfestési hagyományból merítet-
tek, hitükkel és félelemmel utasítottak el mindent, ami nem a tiszta ortodoxiából 
fakadt. Az elődök műveit felújítva, sokszor azokon tanulva a mesterséget, iskolák 
és közvetlen mesterek nélkül. — néha túl is szárnyalva azokat —, festettek e korszak 
mesterei. 

Andrija Rai čević  és Radul ikonfestő  is még a bizánci ikonográfia nyelvén alkotott. 
Ebben az id őben jelennek meg olyan ikonok is, amelyek kizárólag a megren- 

delő  igényeit vették figyelembe, Új, nem az ikonográfiai hagyományhoz igazodó 

3`1 Babié, G. 1983. p. 305-310. 
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témákat ábrázoltak az egyházi festészet keretein belül.`t° S e tény szerintem igen 
ellentmondásos. 

A török uralom alatt els őként a falfestészet hal el. Az ikonfestészet a szerény, 
falusi mesterek tevékenységévé válik a XVIII. sz-ban. Az akadémiákon (f őleg Bécs) 
tanult fest ők az ortodox ikonográfiai hagyományok szerint, de barokk stílusban 
díszítik a szerb templomokat» 

Arsenije Carnojevi ć  (Csarnojevics Arzén) ipeki pátriárka vezetésével 40 ezer 
szerb család menekült 1690-ben a, Habsburg Birodalom déli területére a török meg-
torlás elől. „Az áttelepülést ől számítják a szerb nemzet újabb kori kultúrtörténetét. 
A nép kisebb, északra szakadt része került kapcsolatba a felvilágosodott környezet-
tel, ellentétben a nemzet zömével, amely a Balkán félszigeten még mindig a török 
elnyomás alatt élt. M űvészetének és kultúrájának újjáteremtéseként a XIII. sz-nak az 
első  fele a posztbizánci m űvészet lassú átalakulásában telt el, és csak a második felé-
ben jutottak kifejezésre a „szláv" barokk, majd a nyugat-európai m űvészet jegyei." 42  

Ebben a térségben szabadabban bontakozhatott ki m űvészetük, de iskolák nem 
alakultak ki, mert a megrendeléseket vándorló ikonfest ők elégítették ki, (akik sokszor 
a Balkán-fsz. szerb és görög kolostoraiból jöttek) akikre a magyar és az osztrák fes-
tészet, valamint az ukrán ikonfestészeti hagyomány is hatott. „Az ikonosztázok fafa-
ragványait szerb, vagy külföldi, főként osztrák mesterek készítették, az ikonokat pedig 
nem csupán szerb, hanem görög, cincár*, és olykor orosz, vagy ukrán ikonfest ők fes-
tették."43  Többen a bécsi akadémián tanultak. A XVIII. sz-ban igen sok név szerint 
is ismert szerb ikonfestővel találkozunk. Ekkor már igen gyakori és természetes, hogy 
szignálják és évszámmal is ellátják m űveiket. A neveket számos írott forrás is meg-
őrizte: Hristofor Zefranovi ć , Jovan Grabovan, Jovan Popovi ć , Vasilije Ostojić,lVlihajlo 
Zivković , Nikola Nešković, Jov Vasiljevi ć, Dimitrij Ba čević , Teodor Dimitrijevi ć, Janko 
Halkozović, Teodor Kra čun, Arsa Teodorovi ć, Jakov Orfelin. 44  

A XII—XVII. sz-i ikonfestési hagyomány ötvözése a XVIII. sz-i nyugati (barokk) 
művészettel sokszor furcsa, de sok szempontból érdekes m űveket hozott létre, a 
tiszta bizánci nyelv elhal. 

„A XIX. sz . közepétől a vallási festészet nem teremt több jelent ősebb művészi 
értékű  festményt. A falusi templomoknak a betanult fest őiparosok dolgoztak. Mun-
káik ipari termék számba mennek." 45  Természetesen ezen id őszakban is létrejöttek 

40  Babić , G. 1983. p. 305-310. 
41  Radoj č ić , S. 1960. p. 18-19. 
12  Davidov, D. 1988. p. 93. 

a környezetébe asszimilálódott, vlach eredet ű , főleg kereskedelemmel foglalkozó népcsoport. 
`I3 Davidov, D. 1988. p. 89.  

Ruzsa, Gy. 1981. p. 64-66. 
Davidov, D. 1988. p. 106. 
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kiemelkedő  m űvek, azonban ha általánosan szeretnénk jellemezni az ikonfestészet 
helyzetét, akkor csakis hanyatlásról szólhatunk. 

Befejezés 
...Természetesen ebben az id őszakban is létrejöttek kiemelked ő  művek, leginkább 

az egyébként is ismert és sikeres akadémikus fest ők ecsetje által, azonban ha általá-
nosan szeretnénk jellemezni a szerb ikonfestészet helyzetét, akkor bizonyos szint ű  
hanyatlást kell megállapítanunk. A XIX. sz . második felében, egészen a XX. század 
első  évtizedéig a nazarénizmus hatásai igen szembet űnőek: bájos, angyali szentek 
historizáló öltözetben sematikus háttér el őtt állnak a vászon hordozójú olajfestmé-
nyeken. 

Azonban nem szabad megfeledkezni azokról a kolostorokról (pl. Zica), ahol 
ellentétben a stílusváltozásokkal, változatlanul a hagyományos anyagokkal (fára 
tojástemperával), bizánci stílusban megfestett ikonokkal találkozhatunk. 

Az utolsó évtizedekben számtalan ikonfestési próbálkozás szemtanúi vagyunk, 
melyek az eredeti bizánci hagyományokhoz való visszatérést szorgalmazzák a szám-
ban megnövekedett igények hatására. 

Nagyon sok képzett és képzetlen fest ő  fog és fogott neki „ikont" festeni. Ikonok-
tól hemzsegő  környezetünkben valódi szellemiséget, letisztult, kiérett stílust olyan 
ritkán látni, mint valódi aranyat rajtuk. Igy van ez egyébként életünk minden 
területén, az arany s vele az aranykor oly távolinak, szinte elérhetetlennek t űnik, a 
talmi dolgok mindent elborító árjában kapkodunk ide-oda, itt-ott felcsillan az arany 
soha nem romló meleg, sárga fénye... 
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Ufasi Anikó 

„Az integráns látnok" 
S sz űzi kezek mögött bujkáló nevetésed 
Es a világ mely egy fing-villámtól riadt. 
Elvesztett édenünk és gyertya-könnyezések 
Formálva odalent több mint gyanús tavat. 

Jean Cocteau 

A rácsos ablakon egy ülep kandikál ki, a sötétzöld hordóból kiálló tölcsérbe 
lövell éppen, a gyanús italt két ördögfajzattal közrefogott pókhasú tölti magába. 
Az előtérben egy patkánymad.árhal, hátán páncélfigurával, hüll őkkel kínálja a pók-
hasút, míg beljebb cickányasszony, övében tésztaszíír ő  kanállal, kézimalmot hajt, a 
ledarált ember véres őrleménye agyagkorsóba hull. A könyv fed őlapján fekete ala-
pon sárga betűk hirdetik a fest ő  nevét gyerekkorom kedvenc képz őművészeti albu-
mán. Habár a látvány borzadállyal töltött el, el őszeretettel nézegettem a sok színes 
és fekete-fehér reprodukciót, hiszen olvasni még nem tudtam. A másik kiadvány 
ebből az időszakból: Michael Lévy művészettörténete. A hatvanas évek még nem 
egészen tökéletes nyomdatechnikája sem tántorított el az itt-ott kissé halvány 
képek ismételt megszemlélését ől. Kés őbb az ifjúsági regényekb ől, mese- és elbeszé-
léskötetekb ől is jobbára csak a rajzok érdekeltek, elég volt egy pillantást vetnem a 
könyvek borítójára, hogy íziben azonosítsam a szívemnek oly kedves grafikusokat: 
Würz Ádámot, Reich Károlyt, Réber Lászlót, Kass Jánost ... 

Idővel aztán, amikor már nem féltem Bosch világától, s mikor már némi jártas-
ságra is szert tettem a m űvészetek terén, egyre jobban kezdtek érdekelni fest-
ményeinek részletei: a szénásszekér tetején növ ő  bokor mögül kitekintő  fej; a 
gyönyörök kertjének jobb sarkában álló néger, labdányi cseresznyével a fején, 
háta mögött az Arp szoborral (egyáltalán mit keresnek négerek a flamand képén?); 
a repülő  hal, a rajta lovagoló duóval Szent. Antal egén; az utolsó ítélet pokoli 
kavalkádjában, balra, az apró, a horror alkonyatában piszkosfehérnek t űnő  angyal; 
a sárga mez őben létrát cipel ő  kacsázó démonkett ős; a házaló mögötti bordélyház 
falánál vizelő  alak; s szinte mindegyik tájának tartozékai — még az infernóéi is — a 
szélmalmok. 

Vagy a derűt kelt ően hatalmas, iromba, mosolygó, bogárszem ű  madarak a 
Győllyőrőlr kertje című  „bámulatos triptychon"-on, ahogyan André Chastel emle-
geti. A középs ő  táblaképr ől érdekes mód majdnem egyöntet űen az a nézet alakult 
ki, hogy a fest ő  az érzékiség b űnének elítélésére törekedett. volna, amid őn gyönyö- 
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rű , pasztell színekben ragyogó oltárát megfestette. Noha egy locus amoenus látványa 
tárul szemünk elé, a zavarbaejt ő  négy paradicsomi folyóval, melyeket többnyire a 
Mennyei Jeruzsálem-ábrázolásokon fogunk megtalálni, sehol egy árva béka vagy 
kígyó, Hieronymus Bosch b űnöseinek tartozékai. Reptiliák nélkül elképzelhetetlen 
nála a negatív vélemény kimondása. Például a pradói asztallapon a pokol-medail-
lonon a Luxuria vétkében leledz ő , baldachinos ágyban heverész ő  emberpárra egy 
testes, gyíkszer ű  hüllő  készül rámászni. A bécsi Utolsó ítélet hármaskép középs ő  
tábláján az ördögkocsma tetején piros kereveten sz őke, karcsú fickó szendereg. 
Fejét egy jókora, sunyi varangyon pihenteti, az ágyra egy hosszú farkú csúszómá-
szó igyekszik feljutni, s őt még alatta is pislog egy kétélt ű . A Szénásszekér tripty-
chon jobb szárnya fekv ő  férfialakjának ágyékára is béka telepedett. 

Talán mégiscsak arról lehet szó a Győnyőrők kertje esetében, hogy Bosch egy-
fajta paradicsomi állapotot örökített meg, nem pedig a testiség vétkének, s az ebb ő l 
eredő  különböző  bűnöknek tárházát. Már Párizs fenegyereke arról dalolt a Nagy 
Testamentumban, hogy „Az Úr csak az átalkodottban / gy űlöli igazán a b űnt", 
s ahogyan. Nagy András fogalmazott szörnyekr ől szóló esztétikájában: istennek „is 
tetszhet a testi szerelem, van olyan gyengédség hát, mely erotikus és mégis áldott". 
Annál is inkább, mert ha megvizsgáljuk a New York-i kisméret ű  A ParadlCsolll c. 
képet centrumában egy pompás fehér, zöld levélmintás sátorral, mely az éden bejá-
ratában áll, pipacs szárnyú angyalok igazítják útba a meztelen figurákat, a sátor-
lap felhajtott szárnyai mögött szerelmespár mutatkozik, egy alak pedig bedugta fejét 
az anyagot felgy űrve a sátorba, csak kifelé dülleszked ő  hátsója látszik, egy madár 
szállt rá (ez a testtartás, ugyanez a mozdulat fellelhet ő  a gyönyörök kertjében is, 
csak 'ott virágokat illeszt barátja fenekébe egy férfi, szeretetének contra naturam 
tanúbizonyságaként); másrészt, ha megnézzük a bruge-i Utolsó ítélet triptych.on. 
bal szárnyát — Tolnay Károly e vitatott m űvet eredeti alkotásként tartja számon —, 
a paradicsomot, melynek természetfeletti nagyságú piros, kirepedt gyümölcshéja, 
bogyós, tüskés virágszer ű  termése, egész tájának hangulata a Győnyőrők kert/e 
középs ő  táblájának atmoszféréját idézi, akkor minden kétséget kizárhatunk. 

Az idők folyamán rengeteg utánzat, másolat készült a ,s-hertogenboschi mester 
műveiről. Ám a XX. században egyszercsak azt vesszük észre, hogy táblaképeinek 
egyes részletei itt-ott föltünedeznek, majd teljesen belesimulnak a modernek fest-
ményeibe, kreatúrái, monstrumai pedig lábra kapnak, s elkezdik élni önálló életü-
ket. Elhagyják a sík, (Gillo Dorfles szavaival) „onirikus teret", kilépnek eredeti 
környezetükb ől, hogy meglátogassanak bennünket egy borús, vasárnap délután. 

Igy a bécsi Utolsó ítélet középs ő  táblájának a kacsacs őrű  mögött inaló fejes-
lábas gnómja (hasonló gryllusokból van vagy egy tucat Bosch különböz ő  képein) 
Pieter Kusters kerámiafigurájában öltött testet kirúzsozott ajkakkal, köntösén kék 
virágokkal. A iIuzsikáló pokol lant alatt sínyl ődő, vastagabb felén hangjegyeket 
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viselő  torzója Robert Gober keze által gipszb ől kapott formát, s Bellmer babáihoz 
hasonlóan lábára fehér zoknit, fekete cip őt. A lisszaboni K'sértés triptychon bal 
szárnyának madárpostása Tolnai Ottó elbeszélésébe surrant be fa korcsolyáin. A 
gyönyörök kertjében némelyik paradicsomi folyóban, acélszürke ringatózó, furcsa, 
arctalan, delfinfarkú lényekre lehetünk figyelmesek. Ok a metafizikus fest ők, Carrá, 
Chirico, Savinio sisakszerű  bábuembereiben reinkarnálódtak. A Kísértés triptychon 
középs ő  tábláján a kép hátterében ég ő  falut észlelünk. A sötét éjszakában a láng-
nyelvek nyári ver őfénnyel világítják meg a környez ő  fákat, akárcsak Magritte Isten 
szalonja c. festményén, ahol a m űvész csillagos, éjszakai égbolt alá napsütötte 
tájat varázsolt. Említhetnénk akár Miró két vásznát, a Katalán tájat és A fel-
szántott földet is, melyek szintén nem mentesek Bosch-motívumoktól, vagy akár 
Dalít, aki a dolgokban mindenféle formákat vélt felfedezni, már iskolás korában a 
beázott mennyezetet bámulta az osztályteremben, a rajta kiütköz ő  különböző  
foltok metamorfózisát, s aki a legtöbb szürrealistával egyetemben hellyel-közzel 
tagadta, hogy bármi köze is lenne az óriás el ődhöz. De ha a Gyönyörök. 1 ertjénel 
bal szárnyán a szürke gumizsiráf alatti sárga sziklarészletet negyvenöt fokos szög-
ben elforgatjuk, hirtelen A nagy önfert őző  lágy arcképével szembesülünk. 

Állandó jelenlétükkel kitörölhetetlen részévé válnak életünknek, álmainknak a 
németalföldi fest ő  rusnya szerzetei, démoni torzszülöttei és figuráinak szinte árnyék 
nélküli viaszsápadt sziluettjei. 

Azonban a sokféle értelmezési kísérlet ellenére sem tudunk belelátni Hieronymus 
Bosch mikrokozmoszába, nem tudjuk megfejteni teljes egészében jelképrendszerét. 
Lynda Harris mondjuk egy középkori eretnek szekta néz őpontjából kiindulva pró-
bált a Bosch nevű  labirintusból kijutni. A boszniai kathar sírkövek, a stećci motí-
vumait kísérelte meg azonosítani a fest őművész legtöbb alkotásán: például a velencei 
pannók tört szányú madarait néhány sztélén vagy a gyönyörök kertjének bal fels ő  
égboltterében csatázó szerzetek, a griffen lovagoló és (ahogyan én nevezném) a 
„metafizikus arcú" delfinfarkú szembenállását a klobuki kövön. 

Mindenesetre igaza van Mario Praznak, amikor azt állítja, hogy Bosch évszá-
zadokkal ezel őtt nemcsak hogy már mindent elmondott rólunk, de még annál is vég-
telenül többet. Még ha ezt a mindent inkább csak érezzük képeit szemlélve, anélkül, 
hogy szavakba tudnánk önteni a látványt. 

S ma, amikor kétségtelenül nem vagyunk már többé otthon az égben — a terem-
tővel a földi életben való egyesülés számunkra többé nem lehetséges, a rejtély 
megoldása sem adatik meg nekünk, csak a sejtés dereng ő  félhomálya — , nem marad. 
más hátra, mint hogy gyönyörködjünk karcsú „burgundi" testalkatú figuráiban, 
kacska szörnyalakjaiban, csodáljuk pazar, tüzes színeinek lazúrosan felvitt rétegeit 
a fatáblákon. 
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A homárszín, a terrakotta, a zöldessárga különböz ő  nüanszait, a lóként szolgá-
ló hatalmas rágcsáló fakó piros farleplét és Keresztel ő  Szent János ugyanolyan szí-
nű  ruháját — ezt az árnyalatot mindig nagyon szerettem, akárcsak Szent Antal 
csuhájának mély kékjét —, egy diabolikus lény fémesen bogárzöld combját, arany 
reflexekkel, a tengerzöld pöttyöket az ördögszakácsn ő  el őredomborodó narancs 
potrohán, Lubbert das harisnyanadrágját, berhéjét, mely málnaszín ű , akár az 
áttetsz ő  zselécukorra emlékeztet ő  szappan a Matica srpska könyvtárának mosdó-
jában. 

Bosch pedig aszott madárarcával, átható tekintetével, búzavirágkék sapkájában 
csak titokzatosan mosolyog. 

Látom Jeroen mestert, már elkészült a fehér, majd hússzín ű  alapozással, amint 
figuráinak felrajzolásához készül ődve világosbarna festékbe mártott mókussz őr 
ecsetje végén megcsillan a fény. 
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Mózsa Éva 

A reprodukálhatóság értékei 
(a közép-európai utakon) 

Juhász Erzsébet: Határregény 
Szerkesztők: Faragó Kornélia és Toldi Eva 
Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2001 

A Határregény határ- és haláltudatú regény (lásd Heidegger), amely a törésvona-
lak (törékenységek?) után nyomoz; a sorstalanságot megtör ő  sorsfordítás (átrendez ődés) 
az egyén aspektusából meghatározó. A Határregény a családregény határán mozog, és 
arra halad, ahol. a ,.családáradás" lelassul, majd megtorpan. Minden visszanyomozható. 

„Határregények" eddig is születtek a mai magyar irodalomban (Iskola a hatá-
rolj, Az ulbaal fogoly stb.), Juhász Erzsébet azonban a Monarchia „összekuszáló 
forgatagának" kutatója — másként aktualizálta a kronotoposzt, vagyis azt, ami szün-
telenül foglalkoztatta, amelynek teóriáját továbbsz őtte. A. közép-európai labirintus-
kép egyre inkább megkeményszik, „k őkemény" labirintussá változik át, a tükörképek 
játékánál is fontosabb, hogy ide „csak belépni és beleveszni lehet, kilépni soha" (11.). 
Az intézményesített hazugságok sorozatából keletkezik az az útveszt ő , amely betü-
remlik az élet minden területére. (Hermann Broch a „hazugságok végtelen hálóját", 
a giccs-szövevényeket említi Karl Krau.s szatirikus beszédmódja kapcsán.) 

A Forum Könyvkiadó regénypályázatára készül ő  kézirat hét fejezetét a kiadó 
állította össze „egységes" regényszöveggé. Az olvasó a már közölt részletekr ől is 
tudott,. s őt a recepció-el őzmény kialakulásának szintén tanúja lehetett (Híd, 1999, 
9-10.). Olyan regényszövegr ől van tehát szó, amelyre számított az olvasó. A szer-
kesztő  pedig rámutatott a „novellisztikusan" kidolgozott fejezetek önállóságára és az 
eddiginél szikárabb nyelvi megformáltságra (Toldi Eva, uo. 583.). Az olvasó azt els ő  
részletek vonatkozásában a schnitzleri kérdéseken töprengett, nem csak az énvesztés 
csapdáján (Juhász Erzsébet a Nenelrűlés a homályba kapcsán interpretálta), ha-
nem az egyik regényepizód diskurzusán, Nürnberger és Henrik megoldás-dilemmá-
ján (Ut a szabadba). Nürnberger meggyő ződése ugyanis, hogy a közönség a dráma 
megoldását várja el a szerz őtől, holott ő  legfeljebb a látszatmegoldás lehet őségét 
kínálhatja fel. Juhász Erzsébet látszatmegoldásra sem törekedett, ő  határ- és 
haláltudatú regényt írt, amelybe beolvasztotta az esszékbe/tanulmányokba beleírt 
beszédszituációkat, az „önkörökbe záródó sorsok" megoldhatatlanságát, ugyanakkor 
(ugyanúgy) jelen van a választóvonalakon áthatoló szellemi-lelki nyitottság, mint. 
Danilo Kiš írói opusában. Ily módon válik a Határregény távlatnyitó regénnyé. 
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A posztumusz „csonka regény" pedig a befogadó szempontjából — Sartre szellemé-
ben — „teljes érték ű" szöveg, elliptikus szerkezet ű  regény, amely kapcsolódik a csa-
ládregény architextuális viszonyrendezéséhez, a „családfamászó" attit űdhöz, s őt a 
felvilágosodás korának ,,utaztató" regényeihez, és a 19-20. század fordulójának uta-
zói néz őpontjához, (erre utal az utolsó fejezet címe, a Linzi anziksz is). Az anziksz 
(mint paratextus) Szentelekyhez is köt ődik, az imitáció, a parodisztikus jegyek egyéb-
ként az „utazói" mozgáspályán mindvégig megnyilvánulnak. 

A folytonosság hiányából fakadó törésvonalak ontológiai jelent őségűek. A megsza-
kítottság öntapasztalata tagadja a történelmi. folyamatosságot. Emi például 1988-ig 
érezte (tapasztalta) magát a folyamatot, ami ezután következett (a délszláv háború), 
az a „szürke állóvíz" álomlátásához, vagyis egy visszatér ő  álomhoz hasonló, amely-
ben az is bizonytalan, hogy a vízben lev ő  fatörzs fatörzs-e egyáltalán, (de ez már az 
analitikus dolga). 

A szikárabbnak tűn ő  nyelvi megformáltság (a „descriptori" magatartás) a tanú-
pozícióval és ennek narratív stratégiájával áll összefüggésben. Az én-bizonyosság 
kételyeivel viaskodó Juhász Erzsébet bizonyos a törésvonalak meglétéhen. Bizonyos 
abban, hogy a Közép-Európának nevezett heterogén térség csak kultúrközi/szöveg-
közi aspektusból olvasható és értelmezhet ő . A könyvbizonyosság néz őpontja töre-
dezett, „reprodukáló" .narratívát eredményez, a „Monarchia-szöveg" énvezérl ő  olva-
sójának stratégiáját, amelyben mind a hofmannsthali. „csuszamlás" elve, mind a 
közép-európai behatároltság benne rejlik (a bels ő  határok szétcsúsznak, az önisme-
ret és orientáció elemei — Hanák Péter elvéhez híven — felismerhet ővé válnak). 
A racionalizmus brochi olvasata ugyancsak jelen van a Juhász Erzsébet-i „öntükrö-
zés" módszeréhen. 

A komparatisztika látószögéb ől idézetek és önidézetek nem különülnek el egymás-
tól. Boro zenei gondolkodása, a konkrét zenéhez való közeledése modernitás és poszt-
modern diskurzusát éppúgy felveti, mint az els ő  világháborút követ ő  valcer-apoteózist, 
Ravel. La Valse című  szerzeményét, a zenei folytonosság végs ő  „törésvonalát". A ma-
gára maradt Eminek már Boro szalagjait sem kell el ővennie, ahhoz, hogy a belül meg-
őrzött hangeffektusokból (anti)zenei struktúra keletkezzen. Az újvidéki tömeg 
„szlobo-da skandálása a Wiener Bluttal vegyül (Juhász Erzsébet a „szétcsúszás" szót 
használja, amely az említett hofmannsthali „csuszamlás"-sal és a mai „szétszóródás" 
terminussal rokonítható), majd a „konkrét" áthallások következnek: katonacsizmák, 
puska, pisztoly, villamoscseng ő  és a tátongó „határérték ű" csend (Klimt archetipikus 
elemekb ől összeálló Zene című  képe statikusabbnak hat). Ella portréi és a panopti-
kum (a Lifka-féle vándormúzeum) az önismeret aspektusából válnak jelent őssé. A pa-
noptikum reprodukált, múlttudatú „rezümé", amely a Monarchia-olvasás és -gondol-
kodás történeti-mítikus toposzait s űríti: „Pontosan emlékezett a pompázatos küllem ű , 
illetőleg inkább pompázatos ruházatú Viktória királyn ő  életnagyságú alakjára, maga 
előtt látta Ferenc József császár és király Ofelségét, valamint Erzsébet királyn őt és 
Rudolf trónörököst, s őt még Antoniust és Kleopátrát is."(35.) 
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"AZ ókor megszólító hagyománya a Habsburg-mítosz kialakulására utal, amely az 
irodalmi gondolkodásban szintén megnyilvánul, a Kleopatra-mítosz pedig „id.ézet", 
amely például Hans Makart nyomán is ismertté vált a „Monarchia-kultúrában". 

A. határ az egyén határainak és határ-befogadásának aspektusából kerül el ő tér-
be, pontosan úgy, mint a Monarchia vagy a délszláv háború végnapjaiban, csak eb-
ben a kontextusban nem ,vidám" az Apokalipszis, ahogyan ezt Hermann Broch 
megközelítette. Az identitás és az önismeret kérdésköre külvilág és lélek, politikum 
és lélek diskurzusát hozza el ő, tudatos és tudattalan határai pedig elbizonytalanod-
nak, a limeskonfliktus valahol legbelül élhet ő  meg. 

A recepció már kimutatta, hogy a Határregény elsősorban Trianon regénye. Ez 
a legerő teljesebb törésvonal azonban szintén az egyéni befogadás szempontjából 
kerül bemutatásra (a Hofmannsthalra emlékeztet ő  „szcenikussággal"). A trianoni 
határmeghúzás jöv őzáró rémálommá válik. Lina története nevesített egyéni történet, 
amely a temesvári régióhoz köt ődik. 1918-ban, amikor az egyén a háború agóniáját 
„állóvízként" érzékelte, Lin.a gyermeket szült, tehát legboldogabb napjait élte, amely 
boldogságérzetnek a trianoni békeszerz ődés szabott „hivatalos" határt. Az emlékez ő  
narráció a következ őképpen ragadja meg az egyénle gyének szituációváltását: „Napo-
kig valami csendes téboly tartott fogva bennünket. Ugy éreztük, egy rémálomnak let-
tünk foglyai, és sehogy se hogy felébrednénk végre. Az, ahogy egyik napról a másikra 
megváltoztak az emberek. Ahogy román ismer őseink egy része egyszeriben átnézett 
a fejünk felett, ahogy a magyar családok egész sora t űnt el egyik napról a másikra. 
Valóságos ragályként terjedt a menekülés az immár határokkal elválasztott Magya-
rországra, s onnan, ki tudja, ki hova, merre vette az irányt. Vagy ki mindenkit puf-
fantottak le, miel őtt bármelyik határon is átjuthatott volna. Közülük senki sem akart 
menekülni." (72-74.) 

Trianon létrejötte tehát határoló átváltozás, a struktúrarombolás új állapotot, 
új beszédmódot kényszerít a Monarchia állampolgáraira. A kisebbséggé válás új 
helyzetet teremt. 

Az egyéni (kisebbségi) határ- és önismeretzavar térbeli katalizátorai, illetve a 
terek kulturális sztereotípiái a „Monarchia-irodalom" architextuális vonulatához 
kapcsolódnak. A regényterek a közép-európai zóna regényterei: Újvidék—Sza-
badka—Szeged—Pozsony—Temesvár és környéke (Temesvár „a Monarchia Szibériája")—
Linz. Nem a fővárosok, inkább a „peremvidék" lép el ő  (csupán a zárlat utal a 
bécsi utazásra, ám ez is halálperspektíva!). A helyszíneket az utazás („úttalan utak") 
és a jármű  motívuma, valamint a visszatér ő  útikönyv-imitáló attit űd fogja egybe (az 
útirajz/útikönyv olvasásának kora is a 20. század eleje). A rejtett kapcsolatok és pár-
huzamok komparatív néz őpontja lehetővé teszi a bels ő  tagolódás esetlegességének, a 
határok bizonytalanságának bemutatását. Az útikönyv-paródiák ugyancsak arra jók, 
hogy a diszlokáció aspektusát er ősítsék, a bizonytalansá g  ellenpólusaként „bizonyos"'  
és olvasható tényanyag kerül be a regény szövegébe. A konkrét városok alig külön-
böznek egymástól. Linz kellékei például ugyanazok, mint a többi városban fellelhe- 
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tő  kellékek: barokk épületek, a Szentháromság-szobor, a Városháza, a F ő tér, a 
Landstrasse, a Promenade, villamosközlekedés stb. A Duna-mítosz, a Konrad Celtis-
i örökség, amelyet Juhász Erzsébet Duna-álomnak nevezett, éppen a linzi epizódban 
íródik Újra, vagyis ,,reprodukálódik". Az igazi utak befelé vezetnek (így volt. ez 
Andreas esetében, és így van ez akkor is, ha az egyén „felfelé" halad a Dunán), el-
tűnnek a bels ő  térhatárok, a köztesség-érzékenység a „kisebbségi lélek" önismeret-
kérdéseivel áll összefüggésben, erre a behatárolt határtalanságra mutat rá a 
„befejezés", a már említett bels ő  határkonfliktus. 

A. szöveg olvasója az írói pozícióhoz hasonló kultúr- és szövegközi térben éli meg 
a „csuszamlást", a metafiktív olvasói eljárás lehet őséget nyit a határeltolódások 
felfedezésére. Alluzív formában fellelhet ő  a szövegben mindaz, amit a szerz ő-én a 
közép-európai olvasmányokból reprodukálhat, mindaz, amit „áthallani" és írjraér-
telmezni akar. Ella festményének burjánzása, a daganatos betegség áttételei a Danilo 
Kiš - i alakzatot idézik, Gozsdu Lina története kapcsán szólítja meg az olvasót, a Bán 
család hagyománya tör ugyanis el ő, a mészölyi vonulat a narratív eljárásban és az 
útközbeniség néz őpontjában, a „szikár" attitűdben rejlik, az anziksz és az Útirajz 
archit.extu.ális utalásrendszere egy jellemz ő  írói beszédmóddal és magatartással függ 
össze, a mitteleurópai groteszk jelenvalóságára egy finom Orkény-imitáció utal ( ;,fej-
tetőre fordított jelenet"), az utcanévváltozások történelmi vetületei Déry módszerét 
idézik, Pozsony és Szabadka összekavarodása például egy Radnóti-féle sír-látvány-
ba torkollik. Az Esti Kornél-magatartás ugyancsak kísért a szövegben, a Közép-Eu-
rópával összefügg ő  önidézetek (főként Hobsbawn és Danilo Kiš nyomán) pedig Újra 
kiemelik, hogy önismerettel rendelkezni ebben a térségben annyi, mint közép-euró-
painak lenni. Es természetesen létezik egy közép-európai beszédmód, illetve egy 
közép-európai nyelv (jelrendszer), amelynek külön szótára van. A „haza" és a „sors" 
szó — éppen a „határeltolódások" révén — szemantikai távlatokat nyit. A kisebbségi 
lét hazakonfliktusa egykori utak reprodukálására utal, de ezek az utak nem vezet-
nek sehova, nem juttatják el az egyént a megotthonosodás stációjáig. 

A művészethez való (közép-európai) viszony szintén sajátos konfliktusokat indu-
kál. Boro zeneszerz ő , Emil ír, Emi olvas. Az olvasó „reprodukáló" kreativitása vissz-
hangtalan marad.. A zeneszerz ő  a világkultúra nyitottságában. gondolkodhat, az írót 
ellenben az anyanyelv határai béklyózzák, számára nincs kifelé vezet ő  út. Az olva-
sói kreativitás visszhangtalan, viszont a szabadkai Bódis cukrászdában leejtett 
kisvilla hangja éppen. az  (olvasó) Emiben visszhangzik fel. A határérzet ekkor defi-
niálódik. Ha ugyanis valami a végéhez ér, akkor ahhoz se közeledni, se távolodni 
nem lehet már. Olyan ez, mint egy Tandori-koan. A határvonal mentén „megválaszo-
latlan alapkérdések" szóródnak szét. Mindez az olvasó-tud.at ű  (szép)íróban vissz-
hangzik. Az igazi visszhang azonban maga a („metatextusokból álló") regényszöveg, 
amelyben a Monarchia témaként és modellként is jelen van egy Újabb történelmi ese-
mény viszonylatában. A határáttörés bels ő  távlatot ígér. Ha nem is otthont, de vala-
mi otthonosat „határtalant", határsért őt (olyan Mu.sil-félét). 
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1)Iarko Ristić  

  

Marcel proust 
(Második levél a Plitvicei-tavakról) 

1924. 8. 15. 

Megígértem magamnak, hogy ezen „Kommentárok" közül egyet a nagy regény-
írónak, Marcel Proustnak szentelek; nem gondolom, hogy ezúttal majd kimerítem a 
gondolkodás és az érzés ama kimeríthetetlen forrását, annál is inkább, mert ma ezek 
a Proustról szóló glosszák keveredni fognak a Tavak impresszióival, melyeknek óri-
ási túlereje lelkemben: a szüntelen jelenlét, az élet egyik nagy hatalma: ami körül-
vesz bennünket, áthatja lelkünket. Ugyanez az er ő  késztet arra, hogy Proustról 
gondolkodjam, kinek jelenléte számomra azzal valósult meg, hogy ezekben a napok-
ban elolvastam a La Prisonnicre második kötetét, mely a tizenegyedik kötete (és mesz-
sze nem az utolsó, hátra van még néhány meg nem jelentetett) Proust egyetlen, 
hatalmas regényének, Az elt űnt idő  nyomában-nak, ennek a végtelen ciklusnak, ennek 
az él ő, sűrű  organizmusnak, ennek a múltba, a pszichológiába, az életbe való fárad-
hatatlan alámerülésnek. 

Ellenben, ha a Proustról szóló ezen írásnak szüksége van közvetlen, küls ő  ürügy-
re, azt Proust els ő  könyvének, a Les Plaisirs et les Jours újbóli kiadásában fogom meg-
találni, mely ezekben a napokban jelenik meg. Ezt a jobbára amat őr esszé-, 
elbeszélés- és versgy űjteményt — amely azonban már bimbóiban magában hordozta 
némelyikét azoknak a súlyos, testes virágoknak, melyek majd Proust nagy m űvében 
nyílnak ki, annyira lírai, különös és fájdalmas gazdagsággal — Marcel Proust még 
1896-ban adta ki, hogy azután, tizenhét évi hallgatást, kutatást, munkát és termé-
keny henyélést követ ően, majd csak 1913-ban jelentesse meg áttekinthetetlen regé-
nyének, az A la Recherche du Ternps Perdu - nek els ő  részét, Du CŐ té de chez Swann címen. 
Akkor ez a nem eléggé felfedezett, és a háborúval rögtön ellepett els ő  rész, amikor, 
1917-ben, a Nouvelle Revue Francaise (amely azóta Proust publikációinak színtere 
marad és központja mind messzebbre ható sugárzásának) újból kiadja, a francia 
közönség egy válogatott körének igazi felfedezésnek t űnik. Proust jelentősége egyre 
mélyebbé válik, és regényének minden évben megjelen ő  újabb részlete egyre szerte-
ágazóbb visszhangra talál, egyre nagyobb számú elvárásokra, melyek még siet őseb-
ben terjednek el Proust 1922. november 18-i halálhírével. 

A Proust iránti érdekl ődés most egész Európára kiterjed. Nálunk annyira kü-
lönböző  szellemiségek foglalkoznak vele, mint Slobodan Jovanovi ć , Rastko Petrovi ć , 
Antun Branko Šimi ć . Azonban Proust regényér ől nehéz néhány vonással hozzávet ő -
leges fogalmat adni azoknak, akik egyikét sem lapozták föl ezeknek a s űrű , tömör 
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szövegű , csengő  zenével teli, csönddel teli könyveknek, ahol részletességgel, lelassí-
tással, lágysággal, er ővel, apránként van odavarázsolva ez a folyékony „elt űnt idő", 
ahol a hosszú bekezdésekben, a hosszú mondatokban, a füstben, a vérben, látnok-
sággal, emlékezettel és költészettel kristályosodnak ki a pillanatok és az örökkévaló-
ság, az emberi mosolyok, nyugtalanságok, gyengeségek, a fájdalom, — az egész élet. 
Ugy tűnik nekem, mintha az egyik oldalra oda lenne helyezhet ő  az összes irodalom 
minden regénye, melyek értékükkel, tüzükkel túl is szárnyalhatják Proustot, a 
másik oldalra viszont, egyedül, teljesen egyedül, csak Prou.st regénye, annyira egye-
dien törik meg az élet árnyéka az író személyiségén áthatolva, miel őtt még prózájá-
ra vetődne. Az elméje által megtisztított, a beteges érzékenysége által kifinomult élet 

- képe Proust szavaiban megmarad, hogy igaz maradjon, teli törekvéssel, vágyakozás-
sal az elérhetetlen tökéletesség után, teli alapvet ő  emberi telhetetlenséggel a füstben, 
a vérben. 

(Imhol akaratlanul is, készakarva is, — és Proust sem venné t őlem rossz néven 
ezt a parenthesziszt, ezt a kitér ő t — a tegnapesti holdfogyatkozásra gondolok. Ami-
kor itt föltűnt a hegyek és a fák mögött, a hold már majdnem teljesen elfogyott, és 
ahogyan el is vártam, hogy a föld árnyéka egy szabályos szürke kör gyanánt húzó-
dik majd keresztül rajta, mely alakban valóban fél tizenegy tájt el is tíínt a ragyo-
gó hold képéről, elcsodálkoztam azon, hogy a ködös, határozatlan, piros árnyéktól 
mennyire elhomályosodott, zavaros volt a hold. Az emberiség fájdalmas sorsával eny-
nyire megáhította hát ezt a bolygót, hogy árnyéka még a holdon is, még Proust 
értékes mondatain is piros és homályos, a füstben, a vérben! Es figyeltük a mi 
saját, bizonytalan árnyékunkat: összekeveredett benne minden földi szenvedés, min-
den szilárd méreg és szétszóródott méz, az erd ők és a tengerek és a városok, összes 
háborúink, és a szeretet, és mi magunk. Odavetve mindig így, a csillagok közé, a meg-
méretlen végtelenbe, a földi árnyék egy pillanatra támaszra lelt. A föld lakói, egy 
pillanatra, láthatták nyugtalanságuk képét, szigetünk homályos árnyékát a határta-
lanban, azt az összezsugorodott fájdalom és emberi nagyság szemcsét. — Azután 
árnyékunk állandósult, kiegyenlít ődött, alakot öltött, és lassacskán elcsúszott a hold-
ról, hogy folytassa láthatatlan kóborlását.) 

A művészetbe, és Proust bölcs, lírai m űvészetébe, ebbe a fénybe, emlékezésének 
ebbe a zenéjébe is tekint ő  élet képe ugyanúgy letisztul, és őrülete, mint mindig, 
talán felment ő, de ezen megtekintés mélyén, ahogy mondtam, ott marad az örök 
kielégítetlenségünk véres hulláma: a nem elegend ő  valóság. Ugy tűnik, ennek a 
keserűségnek ritmusa az alap, melyre Proust m űvének roppant szerkezete épül. 
A legegyszerűbben fogalmazva, a kielégítés eme lehetetlensége arra vezethet ő  vissza: 
hogy az ember csak azt szereti, amije nincs, vagy legalábbis a törekvése fordított 
arányban áll birtoklási vágyának teljességével. Természetesen nem kell abszolút kö-
vetkezetességgel a végs őkig vinni ezt az ötletet, az abszurdig, mert az akkor az élés 
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teljes lehetetlenségének bevallása lenne, és az egyedüli válasz rá az öngyilkosság len-
ne. De alapjában mennyire igaz ennek a szüntelen csalódásnak a témája! Es Proust, 
a lélek legérzékenyebb barométere, lázasan írva éjjelente hatalmas m űvét, melybe 
be akarta zárni az egész életet, hogy minél jobban birtokolhassa — mint ahogyan 
bezárta A fogoly nőt., kinek szellemét nem tudja foglyul ejteni, kinek múltját, kinek 
vágyait nem tudja foglyul ejteni, és aki végül megszökik — , művét, melynek egész 
életét szentelte, Proust, az elt űnt idő  nyomában, hihetetlen emlékez ő tehetségével, 
Proust a betegszobájában (asztmás volt) újból átéli életét; és minden h ősének éle-
tét éli, követve a nagy hullámokat, melyek kutatásának titkos ritmusát képezik, a 
hullámokat, melyek közül mindegyik egy kívánság els ő  elgondolásától annak végs ő , 
kiábrándító megvalósulásáig vezet. Ez a. kiábrándulás számomra kett ősnek látszik: 
először is, egyetlen megkívánt dolog sem tulajdonítható el, nem érthet ő  meg teljes 
mélységében (Albertire is, aki Proust számára, amid őn megpillantotta Baalbek 
strandján a többi , jeunes filles en fleurs" között, annyira távolinak, elérhetetlennek, 
felfoghatatlannak tűnt, a saját lényegében éppen olyan felfoghatatlan, elérhetetlen 
maradt akkor is, amikor hajlandó fogolyként szüntelen mellette, lakásában élt); má-
sodszor még ha birtokoljuk is azt a kívánt dolgot, az a dolog nem elégít ki bennün-
ket, eltelteket és jól nem lakottakat, és mi csak sóvárgunk utána, amennyiben 
eltávolodik t őlünk (Albertine is csak azokban a pillanatokban t űnik egyetlennek és 
pótolhatatlannak Proustnak, amikor fájdalmas, emészt ő  féltékenysége felébred, míg 
ellenben, amikor egy kis nyugalomra lel, úgy véli, Albertine szüntelen jelenléte csak 
terhére van). Ugyanez a lefolyása a vágynak és az elégtelen (elégséges, de ki nem elé-
gítő ) kielégülésnek az utazások, a szalonok, a Duchesse de Guermantes-tal való meg-
ismerkedés alkalmával. (Ez a név mennyire elveszíti fonetikai átírásban, vagyis cirill 
betűkkel básonyos, heraldiku.s karakterét: AKivec Ae repMaxT! ) 

A számtalan példa közül egyet veszek, A fogoly n ő  utolsó oldalát, az els ő t, mely 
a kezem ügyében van: 

„Csöngettem Francoise-nak, hogy megmondjam, vásároljon nekem egy útikalauzt és egy 
menetrendet (a velencei utazásra készül ődvén), mint ahogyan egyszer még gyerekként 
megcselekedtem, amikor már szerettem volna egy velencei utazást el őkészíteni, egy ugyan-
olyan ellenállhatatlan vágy megvalósítását, melyet ebben a pillanatban éreztem; elfeledtem., 
hogy azóta volt egy, melyet. minden élvezet nélkül, kielégítettem. a vágy Baalbek után, és 
hogy Velence, a szintén látható tünemény; nem fog mintegy többet tenni, mint Baalbek, hogy 
megvalósítson egy égi álmot, a tavaszias tenger jelenével egybekötött álmot a gótika koráról, 
és amely időről-időre megérintette lelkemet egy elb űvölt, simogató, megfoghatatlan, titokza-
tos és homályos képpel." 

Igy, gyakori és ringatózó mozdulattal, tizedszer indul el itt a „Velence hulláma", 
még egy ama „álom-megvalósulás" ritmusok közül, melyeken Prou.st építménye 
hajózik, abban a pillanatban, amikor „Albertine hulláma" újabb keser ű  lendületet. 
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vesz; mert a velencei utazás Proust terve volt, hogy elhagyja a Fogoly N őt, akit, úgy 
gondolja, már nem szeret többé, de Fran coise belépve a szobába közölte, hogy 
maga Albertine elt űnt azon a reggelen („ubjezsala", szüntelenül cseng a fejemben, 
minthogy számomra ez az izgalommal teli ismeretlen orosz szó, Dickens Az élet 
harcá- nak művészi interpretációjában, megmaradt kék és keser ű  érzelmességgel 
átitatottnak). 

„Es akkor — annyi mindent nem tudhatunk, hogy m,i rejlik bennünk, mivelhogy 
meg voltam gy őződve Albertine iránti közönyösségemr ől — lélegzetem elállt, és mindkét, az 
izzadságtól egyszeriben nyirkos kezem a szívemre szorítottam.... " 

Proustnak ezt az ötletét André Gide már az els ő  könyvében (Les Plaisirs et les 
Jours) észrevette, ahol arról a gyerekr ől van szó, aki szüntelenül „kétségbeesve” 
veti össze álmának vagy emlékének „abszolút tökéletességét", és a valóság „tökéletlen 
tökéletességét", és aki ebbe belehal. „Minden alkalommal, mondja Proust, a gyerek 
megkísérelte a körülmények tökéletlenségében megtalálni csalódásának véletlen okát, ... nem 
is sejtve a jelen önnön lényegében rejlő  gyógyíthatatlan tökéletlenséget ..." 

Azért időztem ennyit ennél, mert úgy tűnik nekem, ez az egyik alap, melyen 
Proust gazdag műve él és áll, és ezen kívül, mivel azt remélem, hogy lesz még alkal-
mam Proustról írni, ezért ragaszkodtam ma jobban az egyikhez számtalan formája 
közül. Ugyanannyi joggal mondható, hogy Proust ciklusa, mint az emlékezés regé-
nye, az emlékezet mechanizmusára épült, vagy emlékezve arra, hogy Proust milyen 
mélyen át van itatva Beethovennel, Wagnerrel vagy Debussyvel, mégis els ősorban 
Beethovennel, hogy m űve a zene életét éli. Talán a XX. század eleji francia társada-
lom memoárjai ezek, de akkor elfeledjük Proust szubjektivizmusát, és hogy m űve, 
mindenekelőtt, mennyire átlátszó és sötét, mint ahogyan tószer ű, ellenálhatatlan, mint 
az álom vagy a zene, hogy az mindenekel ő tt, mennyire a szerelem egy tanulmánya. 

Minthogy az egész élet összesíír űsödött, és kitisztult, és lerakódott Proust resz-
kető  lelkén keresztül füzeteibe, a szívünket összetör ő  szerelemnek is muszáj volt, 
mint az opál, felragyognia regényében. A szerelem különleges alakzatai, melyeknek 
Proust számtalan oldalt szentelt regényében, felsejlenek már ebben az alcímben is: 
Szodoma és Gomorra. E,gy Vigny verssor szolgál mottóul: La femme aura Gomorrhe et l' 
homme aura Sodome. Es Charlus báró hihetetlenül frappáns figurája a báró vétkes 
hajlamának utolérhetetlen szimbólumává vált. Es emlékezzünk csak, milyen szoron-
gással követi Proust Albertine tekintetét, amikor az keresztez ődik valamely ismeret-
len nő  ellenállhatatlan, leszbikus pillantásával, akkor hát megértjük, hogy a már így 
is eléggé fájdalmas féltékenysége miért kap kibírhatatlan szenvedés színezetet, mert 
számára, az emberi szív érthetetlen megmozdulásaiban, egy tiszta, tökéletesen n ői 
szerelem egy még megközelíthetetlenebb világgá lesz. 

És amikor látjuk, hogy ezen b űnös, átjárhatalan tartományok tanulmányozása és 
kutatása, hogy a sznobizmus és „a nagyvilág" vallatása, és Proust minden. valószer ű  
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megfigyelése fölött nagy, rejtett poézise mégis őrködik, és hogy mindenütt az a 
titkos zene uralkodik, nem fogjuk úgy találni, hogy Proust betegsége, kényszer ű  
aszketizmusa, és saját maga teljes föláldozása m űve érdekében, hogy az alkotás ama 
különleges.  technikája, a kimeríthetetlen emlékezéssel, a végtelen elbeszéléssel és 
eltávolodással a tárgytól, csúnyán eltorzította vízióját. Proust regényét ténylegesen 
csak az írhatta meg, akit a betegség érzékennyé tett a legmikroszkopikusabb apró-
ságok iránt, kinek szeme olyan, akár a mikroszkóp, minden hangvillaként zeng ő  

apróság, minden emberi remegés el ő tt.. Es ez a túlzott érzelmesség (mely arra 
késztette, hogy a barátaival való beszélgetés után hatalmas leveleket írjon nekik), 
amennyiben megrajzolta nekünk a személyek jellemét., melyeket kidolgozottabban és 
furcsábban képzelt el, mint amilyennek kortársaink t űnnek nekünk, ez nem azért 
van, mert absztrakciókat alkotott, hanem mert az él őlényeket a reflexek egy olyan. 
sokszínűségében látta, melyben mindennapi érzékeink nem engedik láttatni, és mert 
az élet és minden kapcsolat labirintusában megvilágított még sok folyosót, melyek-
ről még csak sejtelmünk sem volt. 

Es az élet az értelem prizmáján megtörve, és összehangolva, összemosva megint, 
a szívnek ezzel a túlszárnyalhatatlan lírizmusával, áramlik, átfolyik könyveinek 
sorai között. Az élet itt egy emberi életet hordott össze, tragizmusának összes üledé-
két, és nyöszörg ő  kielégületlenségét, de éneke mély, elragadó hangot kapott, melyet 
akkor kap, ha valaki, a föld bármely pontján, teljes szívb ől énekel isten színe el őtt, 
igazolva, a füstben, a vérben, alapvet ő  ellentmondását alapvet ő  ellentmondásával. 

Akkor, még ha a halál. el őtt is, még ha a beteg testben is, a szerelem fájdalmas 
sírása, és minden elviselhetetlen apróság, és a füst, és a vér, és a homályos napok, 
szétáradnak az ég mennyei tisztaságába és szeretetébe, és a sors sötét, nagy hallga-
tásával némulnak el. 

Mert habár, néhány nappal ezel ő tt, egy katona beléjük fulladt, mivel nem tudott 
mással, mint öngyilkossággal felelni az élet keresztkérdéseire, a Plitvicei-tavak 
mindig ugyanazzal a nyugalommal, mindig ugyanazzal a szeretetnek és örökkévaló-
ságnak esténként opálos folyásával, zuhatagtól zuhatagig áradnak szét. 

Igy árad szét az élet Proust könyveiben, igazoltan és önkéntelenül, tágas szép-
séggel, melyben a sors üt őere lüktet. Proust látnoksága, emlékezete, képzelete, jósá-
ga, szerelme, szellemessége és szomorúsága, egész élete az élet m űvészet általi 
igazolásának szentel ődött. Es gy őzött a költészet. A tavak, melyek az emberi élet, 
melyek Proust prózája, a halálon túl, a csillagokon túl, alámerültek a szeretetbe. 

(Pokret, I. évf., 29. és 30. szám, 1924. augusztus, 23.) 

Fordította: Utcisi Anikó 
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Du.šan í1T atić  

Velence, egy estén 
1954. október 2. 

Friss az este. Itt az ősz. De semmi akadálya, hogy ... 
Két álló órán keresztül nem álltunk meg. Ez alatt az id ő  alatt a neonvilágítás 

átvette a naplemente szerepét, és mindazt átalakította másmilyen mindenné. Mint a 
színpadon, amikor a fényt cserélik. Az ember elszédül, akár a kering ő től, vagy eny-
he részegségt ől. A kis trattoriáhan vacsoráltunk. Ulünk az asztalnál, itt, a Piazzán: 
minden mozog. Forgatag, de helyben. A mozgás illúziója. Az illúzió nyugalma. Ismét 
a kávéházi terasz. Breton mondatára gondolok: Le monde devrait..finir par une 
bel]e terrasse de café. Végre annak lenni, akik valóban vagyunk: valaki vagy senki 
lenni a tömegben. Látott és látatlan ugyanakkor: Bódulat, a szemen kívül más kábí-
tószer nélkül. 

Igézet! Milyen más szóval nevezzem azt., ami megragad és tart — ám a kezet nem 
érzed, súlyát sem, szorítását sem — minden érv és ellenérv, és valamilyen mániákus 
mindig tartózkodásod ellenére. Hogy alul ne maradj? Es ml miatt ne? — Nem törő -
döm én a tekinteteddel, mintha azt felelné, la Serenissima. Felejts el minden kételyt 
a küszöbömön. Még nyoma sem maradt számomra az engem annyira néz ő  temérdek 
szemnek. En nézegetem magam bennük. Tükrök, tükrök, tükrök! Annyira különbö-
zők, mégis annyira egyek. Nekem közönyösek. Igézet vagyok, és ... 

Igézet vagyok és gondtalanság. 
Szédülés vagyok; de olyan szédülés, mely nem nyit mélységet maga mellett, 

hanem az ámítás puha párnáit ereszti le, hogy aludni lehessen. 
Minden pillanatban álarcot álarc után vetek le. 
Kívül vagyok a történelmen. 
A történelem megtartott visszfénye. 
Porladok és tündöklök. 
Nem létezem és csalogatok. 
Két óra, napnyugta el őtt, elegend ő  volt, hogy átöleljük egyetlen egy tekintettel 

már, hogy átöleljük mindazt, ami Velence, ahogy mondani szokás — (valaki suttogja 
bennem, szinte alig hallhatóan, „Veneszia, Veneszia!" Mint azok a hordárok nyelv-
járásukon Mestréhen, amid őn els ő  ízben hanyagul — hegvetend őn — elhaladtam itt, 
mellette, annyi és annyi év el őtt. 0, engesztelhetetlen iljúságom! Ha valami csoda 
folytán föl tudnál támadni, el őször engem tagadnál meg, és dühösen és bosszúsan 
áthúznád ezeket a szavakat. „Az utolsó ítélet" nem el ő ttünk van, az Út végén, 
hanem mögöttünk, és ami már ítélkezett felettünk. Es mégis, hogyan tudtál ellen-
állni annak a csalóka hangnak? Csalókának?) — Velencét, helyr ől mindenféle utasok 
ábrándoznak, azt a Velencét, melyet, mint mulatságos és kedves anzix -kártyát hordo-
zunk, minden mellett, titkon magunkban, még akkor is, amikor emlékezetünk a 
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megannyi útleírásból elrontja. És mégis tudom, hogy a „giccs" és a „nagy m űvészet" 
kéz a kézben járnak az örökkévalóságba vezet ő  útön... 

— Nézz! ...Láss! mondja ő  mellettem pusztán id őről időre. Es hallgat. 
Nézem a szemeit, pontosabban tágra nyitott tekintetét, mely túlcsordul, mint a 

pohár, melyet szüntelenül teletöltögetnek. És olybá t űnik nekem, hogy pontosabban 
látom Velencét, a megokolatlan Velencét, azt az id őnélkülit, ahol megszűnik minden 
kérdés, minden keresés. 

Es me glepődök magamon ;  hogy ezúttal. is első  tekintettel szemlélem, hogy úgy 
mondjam, ősszemmel, nem vidámmal, odaadóval valamiképpen, mint ahogy, talán, a 
gyerekek néznek, a nézésen kívül más vágy nélkül, a vágy nélkül, hogy meglássam, 
mi van mögötte, s mi több úgy tűnik nekem, hogy semmi sincs mögötte, hogy minden 
pillanatban másnak, mégis ugyanolyannak találja ki saját magát, pont ugyanúgy, 
ahogy a gyerekek látják és mesélik el maguknak a széket, egyszer erd őnek, 'egyszer 
ördögnek. Mintha ő  maga saját magában nézegetné magát: teljesen végnélkü li lát-
vány. Minden tekintet itt, és a tekintet tekintete, hunyorítás és a hunyorítás hunyo-
rítása... Hol vannak a tárgyak, a tárgyak, melyeket oly jól ismerek, a fal, például, 
a kemény, fanyar, érdes, és amelyet nem tudok elmozdítani? Hogyan is lombosod-
tak ki, itt, ezen a kis helyen, a Szent Márk körül, ma este, egyszeriben, és lebegnek, 
akár valamely ragyogó pihe; mintha csak a köztük, a közöttük levő  viszonyok létezné-
nek; eltűnnek, ha az ember megpróbálja elkapni őket, a végükre járni, megszakad-
nak,, elenyésznek, hogy ismét, mások a máskéntben, megjelenjenek... 

Eszre se vettem. A tér most majdnem kihalt. Sem sétálók, sem nyüzsgés, sem 
zene. Kiürültek az asztalok. A galambok sincsenek sehol. Elfeledtem őket, vagy ők 
maguk felejtették el magukat? Vagy átváltoztak, éjjel, a sötétség mozdulatlan, alvó 
szárnyává? Az ünnep véget ért. 

A. Piazettán át a Riváig megyünk. Csak lépéseink visszhangzanak a kövezeten, a 
hulladék és a nap nyomai között. Az alvó Velence, a Lido, a lehorgonyzott hajók, a 
San Giorgo fényes rémképeket vetnek: hintáznak a vízen. Vagy Velencének is szük-
sége van arra, hogy a hul lámok ringassák, mint ahogy a gyermekeket ringatj ák, hogy 
gondtalanul aludjanak. Itt van természetesen a hold is, amely nem csak ak kor szé -3, 
amikor írnak róla. Időről időre loccsant a hullám, és nekicsapódik a partna Á, 
váratlanul és puhán. Egy gondola már messze jár. Kissé távolabb, arra jobbra, egy 
bárkából élelmiszereket rakodnak ki. Senki sem énekel. 

A Piazzán most még nagyobb a csönd. Minden kávéház bezárt. Az árkádok alatt 
csak a kirakatok fénylenek tompán. Egy kései hang túl áthatóan harsan fel. Ugy 
tűnik nekem, mintha vigyáznánk arra, hogy lépteink minél halkabbak legyenek, hogy 
annyira egybefolyjanak a holdfépnyel, mely pontosan a tér felére feküc.t rá, mintha 
a lángoló hallgatagság lobogna. Ugy t űnik nekem, mintha már aludnánk. 

Es azt mondom magamnak, mintegy félálomban, ha az élet csak látvány lenne, 
az érzékek ünnepe, akkor a legfels őbb beteljesülését Velencének neveznék. 

Es érzem mái, hogyan dagad bennem a reggel derült. cseppje. Hiszek — vagy csak 
mentegetem magam saját magam el őtt — a reggel igazában. 

(1954) 
Fordította: Utasi Anikó 
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Sav« Babié 

Esszényi kis üvegcse 
LETESZEM ÉS VÁROK. Miután elolvastam Kőszegi Lajos könyvét, éreztem, 

hogy le kell fordítanom. Egyazon ösvényen haladunk: Hamvas, Szabó Lajos Nietz-
sche... A birtokába kerített tudást valóban rövid jegyzetekké erjesztette. Erz ődik 
mégis az oda vezet ő  út hosszúsága, és a meglelt kifejezésmód határozottsága. Rövid 
mondatok. Kőszegi végérvényesen legy őzte magában a nagyralátástól való félelmet: 
csak az értelmére érdemes odafigyelni, hiába hosszú, komplikált, nehezen érthet ő  
a mondat; csak a vastag könyvek képesek világunk súlyát és terhét magukban 
hordozni. 

Miután Kőszegi. Lajost megismertük, és párszor el is társalogtunk vele, felismer-
tük, hogy minden egyes gondolatát tulajdon egyéniségével hitelesíti. Nem tapaszta-
lunk különbséget az általa mondottak és az általa megéltek között. Ha azt írja: égbolt, 
akkor égboltot kell érteni alatta; ha azt írja, méreg — hát akkor bürökf őzetet. Nem 
pusztán felel ősségr ől van így szó, hanem megnyugtató harmóniáról, bármi legyen is 
a végkifejlet. Lehetséges tehát élesen ítélni a valóságot, nem veszíteni eszünket a 
felismerés rettenetében, mi több, ép elméj ű  maradni. 

Kőszegi mondatokat, gondolatokat, s őt szavakat kínál. Azoknak, akiknek erre van 
szükségük. Nem tartja sokra saját szerz ői hozzájárulását, csak úgy mellékesen jelzi, 
hát épp neki adatott meg mindezt lejegyeznie. Más is megtehette volna, ő  pedig mást 
is lejegyezhetett volna. 

Csak legyen kivel beszélgetnie? 
Nem retorikai fordulat ez a kérdés, olvasó, jelentkezz! 
A világot nem magyarázni kell, ne fabrikáljunk elméleteket; a cél: élni és az 

életben teljesen megmerülni; nem az a lényeg, hogy elsüllyedtünk-e benne, avagy a 
felszínén maradtunk, hanem csak a remélhet ő  következmény, a tett maga. 

No és az ellentmondások? 
Elegendő  a szerz ő  néhány mondatát kiemelni, ahhoz hogy azonnal láthatóvá 

váljék: teli a világ ellentmondásokkal, amint az ember is, ír avagy sem; ha a gondo-
lat mélyenszántó, ha arra törekszik, hogy ne csupán egy szeletét, de az egész világot 
foglalja magába — ellentmondásosnak kell lennie. Am ha őszinte az íróember, nem 
játszik az ellentmondásokkal, a paradoxonokkal, azokat szomorúan vallja be. 

KIVÁRTAM. A legkönnyebb és a legkényelmesebb: olvasás után kezdeni a for-
dításhoz. Csakhogy más, halaszthatatlan dolgom is akad, ami csak rám vár; aminek 
csak én vagyok képes a végére járni. Igaz, határid ő  nem köt., csakhogy nem is kell 
hogy kössön, én az id őmet magamtól is beosztom. De még aznap, mikor Esterházy 
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Péter Harmonia caelestisének utolsó oldalához, egy egész esztend őnyi munka, majd-
hogynem ezer oldal végére értem, mintha kiérdemelt jutalmamat vettem volna 
birtokba, úgy láttam hozzá K őszegi fordításához. Nem kis örömömre. 

A ribasevinai lakókocsiban az egyik magyarral alighogy berekesztem a társalgást, 
kezdem (folytatom) máris egy másikkal. Es mintha nem is magyarok volnának; mind-
ketten az emberiséghez tartoznak. Ha összehívnám a falubeli parasztokat, s felolvas-
nék nekik, azt hiszem, könnyen megértenék őket. Lehet, hogy a gondolkodó K őszegi 
hozzájuk még közelebbi, szinte testközeli volna. Meg sem értenék, hogy magyar, és 
hogy ezek a gondolatok csak fordítások. Mintha valaki közülünk, a mi sorsunkról 
szólna. 

A fordító teljes mértékben a szerz ő  hullámhosszán. Alig két-három helyen okoz 
neki némi fejfájást, hogy melyik megoldást is alkalmazza, ugyanazt akarta-e mon-
dani a szerz ő, nem szenved-e közvetlen közlésmódja csorbát...? Minden más világos, 
derült, kékség apró, fehér felh őkkel. 

Csak akkor igazi alkotó valaki, ha van mersze magát rövid mondatokkal kife-
jezni. 

Kőszegi könyvében talán egyetlen szokatlan szót sem találunk (lehet, hogy lesz, 
akinek egy-egy terminus szokatlannak t űnik, de Hamvas, Szabó L. és Nietzsche 
ismerői számára egy sem...), egyetlen könyvszó sem fordul el ő ; az ember magama-
gával folytat párbeszédet, a felebarátjával, egyszer ű  szavakkal szól, amelyek csak 
a mondandó lényegére szorítkoznak, hangot adnak élményeinek a küls ő  és a bels ő  
világról, és nem úgy szólal meg, mint valami senki által meg nem értett, teli torok-
ból ordítozó vértanú. Egy ember beszél. Ezért könny ű  aztán fordítani is. 

Íme, néhány kiragadott mondat: 

Mindeki szeretne egy kicsiny halhatatlanságot. 
A szabad akarat akkor halt meg, amikor a tízparancsolatnak ellenállt. 
Amit tudok, akkor is volt, amikor nem. tudtam. 
Minden jó könyv, akár a simogató kéz, meghosszabbítja életünket. 
Képességeim fogynak: már nem tudok senkit követni. 
A fájdalom érzetét azért kaptuk, hogy ne okozzunk. fájdalmat. 
Nem az a borzasztó, hogy nincsenek utak, hanem az, hogy senki sem keresi az övét. 
Olyan volt ez a század, amilyenek mi vagyunk. 
Követtünk a furcsa lábnyomokat, amelyekr ől kiderült, hogy a miéink. 
Megbocsátani mindazoknak, akik könyvet írtak. 
Álmodni és mindent átvinni az ébredésbe. 
Mert az embertelenség akkor kezd ődik, amikor az ember valamit elfelejt. Elfelejti azt, 

hogy ember. 
Amiről nem lehet beszélni, arról írni kell. 
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Sohasem a kéziratot nyomtatják ki, mindig valami mást. 
Onálló kötete, a Ne légy távol! szerb nyelvű  változatának fordítása nem teljes. Az 

első  és a harmadik ciklusból egy lett (a szerz ő  engedélyével: válassz, amit akarsz, 
hagyj ki, amit jónak látsz, sorold át a részeket tetszésed szerint...!), míg a második 
teljes egészében bekerült. Remélem, nem károsítottam meg ezzel a szerz őt. 

De ki is Kőszegi. Lajos? Kértem t őle egy önéletrajzi kisesszét. Ha közben megér-
kezik, nem vagyok benne biztos, hogy ez történik, csatolni fogom. 

Szóval: 
A szerző  Veszprémben él, a Dunántúlon. Pillanatnyilag a szép város még szebb 

színházának művészeti titkára. Építész? Filozófus? Gondolkodó? Író? Esszéista? 
Nem tudom. Meglehet, ő  sem. 

A lefordított kötet mellett megjelent még egy könyve, a Gyémántfűrész-szútea, Veszp-
rém, 2000. Szintén esszék (Hamvas, Szabó, Nietzsche; Böhme, Descartes, Leibniz; 
meg az írók: Tagore, Jókai, Cholnoky Viktor; és a többi téma; a leghosszabb szöveg 
Nietzschér ől szól, majd ismét pár rövidebb, de jól lesz űrt, sokat sejtet ő , eleven 
esszéisztikus jegyzet, mások ismét csak Nietzschér ől!), ezért mélyen szántó és 
„tudománytalan" írások gondolkodókról, írókról, m űvekről és az egyéni. felel ősség-
ről. Ezt a könyvet is le kell fordítani. 

Kőszegi azt mondja, most nem ír, nem tudja mikor ír majd megint, hogy fog-e 
még egyáltalán... 

Felnőtt a lánya az els ő  házasságból; nyomatékkal közli: megtalálta az igazi n ő t, 
éppen szerelmes. 

BIZALMIAS A MIEGSZÓLÍT_AS. Ha a szerz ő  papírra vetett gondolata bizalmasan 
szólítja meg olvasóját, a kör bezárul. Szükség semmiféle utólagos magyarázatra nin-
csen. A párbeszéd kezdetét vette, és tart azóta is. Az izgalmat felváltja a kíváncsi-
ság. Kar karba öltve, egyel őre csak kettesben haladunk. 

Rudašvina, 2001. augusztus 14. 
Fordította. B. I. 

68 



Tbauikcc Beáta  

Kelengyelajstrom és vertfai -könyvekből 

A családi könyvtárról való megszólalás a származás, eredet, hagyomány, örökség, 
kulturális identitás, szellemi hagyaték mellett hangvételek és m űfajok idézéseként is 
felfogható. Keretet és hangnemet kínál fel az emlékezés, ami beilleszthető  a napló;  jegy-
zet, memoár, önéletrajz lapjaira. E meditáció része lehet az északi, keleti, déli várme-
gyékből származó felmen ők, magyar és nem magyar el ődök, valamikori értelmiségiek, 
elmúlt századok igehirdet ői, református papok, tanítók, kántorok, jegyz ők, család-
anyák, görögkeleti vallású szerb papok, keresked ők biográfiájának. Vagy a telepesek, 
egyszerű, falusi bibliaolvasó parasztok, tanulatlan népek egyéni és közösségi életraj-
zának, tehát a település - és helytörténetnek. is. Az útirajz sem idegen, hisz a könyvekért 
sokan útrakeltek, s ha nem ők, akkor azok a keresked ők, könyvvigécek, akik 
Hannoviae-b ől, Bécsb ől, hipsiensis-ből. Pestr ől, a budai, pozsonyi vagy kolozsvári, 
marosvásárhelyi nyomdából a 18-19. században szétvitték a friss árut. A szavak 
régi könyvcsendéleteket mímelhetnek, perg ő , kunkorodó, gy űrött fóliánsokat, sárgás 
famentes könyvlapokat, érzéki felület ű , tompa, barnás fényű, bőrkötés ű  könyvborí-
tókat. A zsánerkép alaphelyzete sem távoli: ahogyan sok festmény a képtár el ő tt 
örökíti meg tulajdonosait, nálunk az ünnepi fényképezkedések a karácsonyfa alatt, 
leggyakrabban azonban a könyvespolc vagy a körbeállt íróasztal el őtt folytak. Az 
ajándékozás tárgya természetszer űen könyv volt. Sátoros ünnepeken, születés-
napokon, a kitűnő  bizonyítványért az iskolában. Az els ő  osztályban például France 
Bevk: Tito című  életrajzát, a nyolcadikban Simone de Beuavoir: Egy jóházból való 
úrilány emlékeit kaptam jutalmul tanítón őmtől, Bakatorné Szabó Judittól. 

S itt fordulhatna át a szöveg leírásba, a belterek, az enteriőr rajzába. A születésem 
idején 150, ma már 200 éves falusi paplak hat szobájából négyet a menyezetig ér ő  
könyvespolcok borítottak. Erthet ő  hát, hogy nehezen lehetett más hátteret keresni 
az ünnepi fotózáshoz. Ez állhat annak a korai képzetnek a hátterében is, hogy a 
négy helységben a polcok képezik a ház támfalait és tartóvázát. Kés őbb mintha ezt 
igazolta volna az a szerény felújítás, melynek során a vertfalú kúriának csak az 
-utcai frontját bontották le. Téglafalat húztak, új ablakokkal, míg minden könyvb ő l. 
emelt többi tartófal érintetlen, legalább nyolcvan centis vályogfal maradt. Pontosab-
ban vertfai könyvekb ől. A lelkészi. irodában, illetve dolgozószobában állt a filozófi-
ai és teológiai kézikönyvtár, a protestáns egyháztörténet és lelkészi. gyakorlat 
segédkönyvei, a protestantizmus magyar, német, francia anyaga. Itt volt valamikor 
az egyházi, anyakönyvek és iratok helye, míg 1945 után mindezt az állami szervek 
el nem tulajdonították. A családi irattár, valamint Debeljacsa és Hertelend telepü- 
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lési okmányainak jó része mégis maradt és kiegészült Apám további gy űjtő  és tör-
téneti dokumentáló munkájával. 

A szalonszeríí fekete szoba üvegajtós tölgyfaszekrényében álltak a bibliofíliák, 
könyvészeti ritkaságok. A tetején nagyapám iskolai glóbusza (Felkl. János prágai kar-
tográfus gyártmánya), a gipsz Aphrodité-büszt. Továbbá a Pallas, Brockhaus, Frank-
lin lexikonok, szótárak, a]bum.ok, magyar történelmi, néprajzi sorozatok, milleneumi 
díszkiadások. A kisszoba volt a francia, angol, német, részben a szerb kritikai és 
szépirodalom helye. Sosem fej tettem meg a rejtélyt, hogyan sikerült a franciaorszá-
gi teológiai és bölcsészeti tanulmányok befejeztével 1937-ben több ezer könyvet 
hazahoznia Bánátba egy állami ösztöndíjas ifjú teológusnak. A harmincas évekbeli 
francia, német lapok, újságkivágások, majd a hazai napisajtó a plafonig ér ő  oszlo-
pokban sorakozott. A fehérszoba polcain állt a magyar, valamint a szerb és horvát 
szépirodalom, klasszikusok, a századel ő  s a 20. század modern és avantgárd szerz ői. 
A Srpska književna zadruga sorozatainak nemcsak Edesapám, hanem anyai nagy-
apám, Jovan 11'Iilić  is évtizedeken ál.' el őfizet ője volt. Itt volt a mi ifjúsági könyv-
tárunk és a falusi gyerekek kölcsönkönyvtára is. Gyermekkoromban Edesapám rend-
szeresen zarándokolt az újvidéki Posta utcához közeli antikváriumba, Pataki 1.I'Iar-
githoz. Onnan hordtuk haza tonna számra többek között a századeleji és két háború 
közötti gyermek- és ifjúsági. • irodalmat, az ún. lányregényeket:, Kertész Erzsébet 
Rózsaszín ű  felh ők, Tu.tsek Anna Cilike - regényei ;  az Edes mostoha, a Dugó Dani -kötetek ;  a 
Benedek Elek-mesekönyvek, Jókai, Verne Gyula a paplak gyermekkönyvtárába 
kerültek. Hittanóra után jöttek a . falubeli gyerekek az olvasnivalóért. Az elny ű tt 
borítókat az asszonyok liszt és víz keverékével, kovásszal vagy tojásfehérjével 
ragasztották meg, vászondarabból illesztettek gerincet a foszlóban lev ő  könyvtáblák-
ra. A gyermekkönyvek koszos, famentes lapjai eltöredeztek, félkör alakúvá változ-
tak az örökös használatban, a kiszáradt kovász pedig perg ő  fehér por formájában 
vált ragacsossá kezünkben. 

Edesapámmal számtalanszor felolvastattam kedvenc versemet, Az őrültet abból a 
milleneumi kiadásból, melyben Mileta Jaki aláírása, pecsétje és szerb fordítói jegy-
zetei olvashatók (Pet őfi Sándor Osszes költeményeinek Eredeti kéziratok és kiadások 
alapján megjavított új népies kiadás egy kötetben a költ ő  arczképével). A századel ő  
szerb szimbolistái, parnasszistái és a franciás beállítottságú. értelmiségiek, diploma-
ta írók, közülük különösen Jovan Du čié, igen közel álltak hozzá, s talán abban is 
hatással voltak rá, hogy a negyvenes évek els ő  felében kihasználja a Nyugat-Euró-
pába való visszatérés lehet őségét. Apám európai és egyben határozott magyar ku_Itu.-
rális önazonossága az identitás kialakulását illet ően egyértelm űen a szellemi beállí-
tódás és az önnevelés jelent őségét példázza. Magyar nyelven csupán a négy elemi 
osztályt végezte Vojlovicán, a húszas években a pancsovai szerb gimnáziumának 
diákja. Első  saját könyvei közé tartozott az Anleitung zur richtigen Erkenntniss der am 
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meissten in die Augen fallenden naturlichen Dinge 1825 -ös bécsi kiadása, melybe beje-
gyezte: ,Tonika Victor 1928 évi szerzeménye". Anyanyelve német, a magyar és 
német kétnyelv űség örökségét kés őbb szerb és francia képzéssel egészítette ki. Az 
Evangelisches Gesangbuch für Elsass -Lotharingen 1914 - es strassburgi kiadásába ezt 
jegyezte be: „Dies Gesangbuch begleitete mich wáhrrend meinen Aushil.fsdiensten im 
schönen Elsassland, Strasshurg, am Weihnachten 935." 

A könyvtár megőrzésének és továbbörökítésének megfelel ő  alakzatai kétségtele-
nül a katalógus, jegyzék, könyvészeti leírás, bibliográfia, mutató, leltár lennének. Édes-
apám tizenvalahányezer kötetes könyvtárának lajstroma egészében sosem készülhetett 
el. Pedig a pontos számbavétel a déli régió történetének, kulturális emlékezetének 
egzotikus adaléka lehetett volna. Valahogy úgy, olyan kontrasztos módon, ahogyan 
a debeljacsai fő tér tornácos kúriája is. Egy francia vendég, Édesapám valamikori 
nemzedéktársa a strassburgi és párizsi protestáns teológiáról, a hatvanas években 
megjegyezte: az ideérkez ő  idegen először mintha európai könyvtártermeken haladna 
keresztül, a vízvezeték nélküli, bádoglavóros fürd őbe és a kinti árnyékszékhez 
érkezve azonban mintha egy keleti istállóban fejezné be útját. 

A műfaji lehetőségek mostani játékához egy váratlan forma kínál kontrasztos 
berekesztést. Könyvtári családtörténetünk néhány fejezetének kétségtelenül a kalandre-
gény bonyodalmai felelnek meg a leginkább. Dédapámról, a nógrádi származású, 
Pozsonyban nevelkedett, negyvennyolcas őrmesterr ől, Thomka Károly (1829-1905), 
hertelendyfalvi, vojlovicai telepít ő  lelkészről írja a családi levéltár adataira alapoz-
va -Nagy Sívó Zoltán: „Bukaresti lelkészkedése minden valószín űség szerint a 
szórványban él ő  magyarok alapos ismeretére készíti fel. Kapcsolatai, m űveltsége 
a Magyarországra való visszatelepülés szószólójává teszi. Az orosz—török háború 
ideje ez. Misszionáriusként több lapot tudósított, katonai vonatokon Oláhország és 
Moldva útjait járja. Thomkáné aggódásai miatt fogadja el 1878-ban az andrásfalvi-
ak meghívását, kiket Hadik András gubernátor Moldvából visszatelepített András-
falvára. Az út egy részét Andrásfalváig a visszavonuló orosz csapatokkal teszik meg. 
Ingyenjeggyel utaznak, amelyet Thomka barátja, a Bukarest—bécsi Vasutak vezérigaz-
gatója külde nekik, mert. Thomkával együtt képviselte az 1873-ban megtartott csá-
szári jubileumon a romániai magyarságot. Orosz aranygallérosokkal utazik a család 
az első  osztályon, a népes család kicsinyeit orosz tisztek veszik ölbe, Thomkafran-
ciául értekezik velük. Ezen az úton éri őket a nagy szerencsétlenség: a vonat a 
család összes csomagját elvitte Oroszországba. Hadikban leszállva ezt persze még 
nem tudták. Csak Andrásfalván döbbentek rá, mert napok után sem érkezett meg a 
csomag. Voltak olyanok is, akik azt hitték, semmijük sincs. Kés őbb mégis megkerült 
a poggyász, megrongálva, különösen a könyvesládák. Külön veszteség volt a felszen-
telési okmány, a peres és egyéb iratok elt űnése. A ládákon sok név volt, Szentpéter- 
vár, Moszkva, Odessza." (Bukovina mit vétettem? Ujvidék, 1999. 22. o.) 
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Mészöly Miklóssal a Családáradás (1995) megjelenése körül arról beszélgettünk, 
Jókai epikai képzeletét is jócskán meghaladja a 19. század nagy mozgásaiban játszó-
dó élettörténetek sokasága. Mi minden volt ebben az Odesszából Bukovinába vissza-
került ládában? Dédapám 48-as lázító versének kézirata aligha, pedig Cecz tábornok 
több ezer példányban nyomatta ki és osztotta szét az erdélyi hadseregben. Bátorsá-
gáért a tábornok Segesvárnál segédjévé nevezi ki. A kéziratos könyvek azonban meg-
járhatták Odesszát, A moldva oláhországi misszó jegyz őkönyve mindenképpen, mert 
1876 - ban kezdi meg a bejegyzéseket. Azután a nyelvújítás el őtti Liturgia (vagy 
A' Szent Keresztség', Úri Szent Vacsora' Ki-szolgáltattatásoknak; MODJA, mellyet a' 
Helvétziai Vallás-Tételt tartó Dunán innen való Szuperintendentzia bé-vett 1806-dik 
Esztendőben. Vátzon, Nyomtattatott Maramarosi Gotlíb Antal' bet űivel), illetve a 
Nemzeti Plutarkus vagy A' Magyarország `s vele egyesült Tartományok' Nevezetes Férj-
fiainak Eletleirásaik (1-3. Kölesy Vincze Károly és Melczer Jakab, Pesten, Trattner 
János Tamás költségeivel `s betűjivel. 1816.) Vagy a Tonika Károly tulajdona 1872 jegy-
zettel, a kiváló Schleiermacher-kommentárt tartalmazó Adalékok a Legujab Theologia 
történelméhez (Dr. Schwarz Károly: Zur Geschichte der Neuesten Theologie. Magyar 
nyelvre ford. Kovács Albert. Pest, Kiadja Petrik Géza, 1872.) 

Egy másik, 120 évvel kés őbbi vonatútnak az élménye oxymoronként került egyik 
könyvem címlapjára. Bruxelles-b ől Leiden felé utazva egy kés ő  esti órán látta.m egy-
szer az áttetsző  könyvtárat. A vonatablakba egy több emeletes kivilágított könyvtár 
üvegpalotája úszott be. Minden részlet közel volt, láthatóak az olvasó lámpák s a 
föléjük hajoló fejek. S talán a sötét/világos kontraszt, a mozgásban lev ő  látószög vagy 
a távolság volt az,• ami jelenésszer űvé tette a látványt. A képszer ű  fogalmat, noha 
kifejezetten reális látványi észleleten alapul, utóbb két dolog teszi mégis mind 
metaforikusabbá. Az egyik az otthonunkat tartó, ennek tényleges és szimbolikus funk-
cióit átvállaló könyvtárnak mint erődítménynek a hirtelen beomlása, majd lassú 
virtualizálódása, szóródása, eltűnése, megszűnése. A körülmények folytán a könyvek 
ezrei ismét útnak indultak. Az a 22 év, amíg a paplak falaival együtt Apámat is meg-
tartották, történetüknek igen rövid szelete csupán. Ennyi id őre állapodtak meg, ami 
történetesen egybeesett gyermek- és ifjúkorommal, azután ismét jöttek a ládák és az 
újabb útirányok. Barátaim közül Tolnai Ottó látta még a könyvtárnak ezt az átme-
neti nyugalmi állapotát. A következ ő  helyszínt is, amikor anyai nagyapám valamiko-
ri újvidéki darálójának helysége, gépterme és gabonapadlása fogadta be a paplak 
berendezését bútorostól, képest ől, zongorástól, asztali citerástól, könyvtárastól. A 
malom fogalma néhány évre átvette az antikvárium, régiségbolt, könyvtár, dolgozó-
szoba és galéria merész együttesének funkcióit. Majd a további költözködések, 
át-, ki- és betelepülések, adományozások, ajándékozások, egyetemi szakkönyvtár- és 
falusi könyvtárrészleg-alapítások következtek. 

A családi könyvtár osztódása és transzformációi nemcsak állományát érintették. 
A változások anyagiak, id őbeliek, térbeliek, biológiaiak, lelkiek, szellemiek. Az id őbe- 
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li távolság teszi a régi könyvtár fogalmát még transzparensebbé. Olyan könyv is akad, 
amely visszakerül arra a tájékra ;  ahonnan származik. Ha nem is a Szajna-parti köny-
vesbódéba, de lányomhoz Párizsba, a debeljacsai telepesek bibliái nem Hódmez ővá-
sárhelyre vagy Gyomára, hanem a pécsi Kertváros miniat űr lakásába. Mint például 
az Ultrajecumban nyomtattatott Szent Biblia (Reers W:János által 1765dik Esztend őben), 
melyben ilyen bejegyzés olvasható: „Hódi István telepes hagyatékából. Kurátor volt 
1804-ben. Thomka Viktor ref. lelkész." Vagy a Szentek Heged űje című  énekes könyv 
(Irattati Sz őnyi Beniamin Hód Mező  Vásárhelyi Református Ekklésiának) Apám 
bejegyzésével: „Ezt az énekeskönyvet a telepes Deli István hozta magával 1753-1812". 
A könyvnyomtatást követ ő  századból származó, halvány pergamenkötés ű  Testamenti 
veteris Biblia Sacra (sive canonici Priscae judaeorum. Hanoviae, Andi: Wecheli, 
MDXCVI) Theodoro Beza Ujszövetségfordításával, mintha az amsterdami Rijks-
museum Rembrandt.-táblájáról, a Stilleven met folianten címűről származna. Es a 
Kerek zsoltárnak nevezett könyv is, melyet az Árpád-kori települések vidékén, a 
legutolsó szerb—horvát háborúban szétl őtt Kórógy, Haraszti környékén használtak a 
18. századtól. A nevét onnan kapta, hogy a borítótábla elrongyolódása után anélkül. 
használták a gyülekezeti énekléshez. Az állandó lapozgatástól már-már körbeértek a 
miniatűr méretű  könyv lapjai: széle-hossza egy lett, már-már szabályosan kerek. 

Az ajánlások, dedikációk, pecsétek, könyvtári iktató számok is történetet írnak. 
A család felvidéki származásával kapcsolatos egy különösen rekonstruált, kiegészí-
tett, újrakötött könyv: A' Heidelbergai — avagy Palátin Cathecismusra való magyarázat. 
(Borosnyai L. János Erdélyi Reform. Superintendens. M. Vásárhelyen 1752. 

Cathecismu.si házi kints). Ebben olvasható, hogy „1.835t ől . fogva Számai Györ-
gyé; Megigazgatta s ujjonnan kötötte Bátori János Ur 1836dik Evben". Ladányi Kál-
mán az következ ő  tulajdonos, aki így adja tovább: „Szöll ősi Imre barátomnak a jó 
emlékezetnek okáért szeretettel adja Ladányi Kálmán." A következ ő  beírás: Szöll ősi 
Imre 1884. Aug. 14. Ezt követi Apámé: „Kedves Imre bátyám könyvtárából emlékül 
1937 okt. 1. Boda, Thomka Viktor." Gróf Széchenyi István Lovakrícl írott könyvének 
sorozatában jelent meg a Magyar Practicus Tenyésztető  is (Nemes Nagyváthy János, t 
ekintetes nemes Zala-Vármegye Tábla Bírája által. Pesten, 1826. Petrózai. Trattner 
Mátyás' hetűivel, `s költségén). Mindkett ő  része lehetett a Széchenyi által kezdemé-
nyezett felvilágosodásnak, s bátran felvehették volna a Magyar Tallózó sorozatba is. 
Nem tudom, kinek volt ezekre szüksége, talán a Hertelenden él ő  nagyapámé, Thomka 
Kálmán kántor-tanítóé, aki lovat tartott, gazdálkodott. Az Újonnan alakult Jugoszláv 
Királyságban 1918-ban, 1919-ben ugyanis elhagyni ,kényszerült az iskolát, a tanítói 
állást. Kosztolányi gimnáziumi igazgató apjával egyid őben vált kegyvesztetté: egyi-
kük sem volt hajlandó letenni a hűségesküt az új kormánynak. 

Emlékszem Edesapálnnak arra az elbeszélésére, mely szerint az els ő  és a második 
világháború után is talicskával tolhatták haza az arra járók az újvidéki, pancsovai, 
verseci, zombori, becskereki közkönyvtárakból utcára hajigált könyveket az arra 
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járók. Az sincs kizárva, hogy a Közhasznu levelez ő  (Segédkönyv vagy Házi Titoknok. 
Szerkeszté Bellagh József, Pesten, Emich Gusztáv, 1848.), melyben a Köz Könyvtár 
Egyesület Szabadkán pecsét van, ugyanígy kerülhetett valamelyik antikváriumba. Az 
antikváriumok az elhurcolt zsidók, németek, magyarok, az elszegényedett városi pol-
gári családok könyveivel teltek meg minden történelmi törés és fordulat után. Egyszer 
nagy meglepetésemre egy Mosztári Magyar Könyvtár pecsétes könyv került a kezem-
be. B. Eötvös József Reformjában, mely Lipcsében, Köhler Károly Ferencznél jelent meg 
].846-ban például a Verseczi áll. F őreáliskola tanári könyvtárának 1905 jun. 24.-i 
pecsétje található. A Hármas Kis -Tűkör melly a' Szent Históriát, a' Magyar birodalom-
nak és Erdély országnak Földjét, Polgári állapotját és Históriáját Gyermeke' számára 
leábrázolja, és amely „Rév-Komáromban nyomtattatott 1Veinmüller Bálint' betííjivel. 
1830." a Verseczi M. K. Áll. F őreáliskola tanári könyvtáráé, Pesty Frigyes Az elt űnt 
régi vármegyék (Budapest, MTA Könyvkiadó-hivatala, 1880.) kötete pedig eredetileg a 
Pécsi Püspöki Joglyceum .könyvtáráé volt. Ehhez a régióhoz köt ődik Dante Isteni szín-
játékának dedikációja is. A pokol 1913-ban a Révainál megjelent kötetét így ajánlja a 
fordító: „Ajánlom e könyvet nagy tisztelettel és hálával Kaposi Józsefnek a kiváló 
Magyar dantistának ki nagy munkámban megbecsülhetetlen tudásával és Dante-könyv-
tárának kincvseivel támogatott. Ha e könyvnek érdeme van, az az ő  érdeme is. Babits 
Mihály" Móricz Zsigmond szerz ői aláírása a Barbárok 1939-es Athenaeum kiadásában 
két intimebb ajánlással egészül ki: „Apuka jó? Nekem igen. Móricz Erzsike. 1942. VIII. 
15. Nemzetközi vásárból" A kötet harmadik ajánlása így hangzik: „Küldöm a köny-
vet aranyos kis hugomnak! Elbeszéléseiben Móricz világát kapod, a könyvvel pedig 
életemnek egyik felejthetetlen pillanatát: amikor életem az Övével találkozott — két hét-
tel halála el őtt — s megismerkedtem leányával Móricz Erzsikével. Elküldöm e könyvet 
neked, hogy pesti élményeimb ől Te is kapj egy keveset... Bátyád Viktor" 

Az apák könyvtáráról való párbeszéd ötletét Tolnai Ottóban az a rövid üzene-
tem vetette fel, melyet a múltkori Kosztolányi-napok alkalmával küldtem. Kosztolá-
nyi Elsüllyedt Európa (Kosztolányi Dezs ő  hátrahagyott. művei 7. k. Szerk. Illyés Gyula. 
Nyugat Kiadó, Budapest, 1943.) cím ű  kötetében a „Thomka Viktor 943" aláírás 
olvasható. Ezekben az években várta Apám Pesten a Pázmány Péter Tudományegye-
temen doktori szigorlatát. Tézisét. Jovan Du čié költészetér ől írta. 

Ugyanezen könyv másik ajánlásában ez olvasható: „Beának útravalóul szeretet-
tel Erzsi. Utközben (Ujvidék és Szabadka között, 1995. március 13.)" Juhász Erzsi 
az utazás izgalmában csupán arról feledkezett meg, hogy a könyvet eredetileg t őlem 
kapta kölcsön. Most az Ó könyveivel és az Uj Symposion 1964-1983 közötti szellemi 
hagyatékával együtt szeretném visszahelyezni végleges helyére, ahol az együtt olva-
sott, írt, átgondolt és megvitatott könyvek töltik meg az áttetsz ő  könyvtár polcait. 

Elhangzott a szabadkai Városi Könyvtárban június 8-án Atlaszok II. címmel 
megtartott felolvasóesten. 
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Batassci Péter 

Víz alatti levél az Adriacinkének, 
Tolnaimotívumokra 

Kedves Adriacinke, 
Régi ismerősöm vagy, ha nem is láttalak még soha, mert úgy hozta a munkám és 

a te munkád., hogy egyikünk egy örökös hivatalban körmöl, másikunk az örökös ten-
ger fölött, a leveg őben csapong és köröz. Jól ismerlek mégis, régi és közelmúltbeli 
könyvekb ől, olvasmányaim regisztrációiból, valójában a sajátommá alakított akták-
ból föltekintve az üres égre, mely egy elsüllyedt levéltárból aligha látható tisztán. 
Hogy az üres eget miért kéne még tisztán is látni, fogalmam sincs. Persze a hango-
dat jól ismerem: akkor csendül fel, amikor már semmit nem értek abból, amit 
rablott betűkből próbálok kiolvasni. Ezért írok neked: mert nem láthatlak. Nekem 
ugyanis az a — fölösleges és elkerülhetetlen. —, örökké ismétl ődő  munkám, hogy 
vételezek olykor ezt meg azt egy elsüllyedt levél- és könyvtárból. Kérték is, nevez-
zem apám könyvtárának, de csöndesen elhárítottam, mert abból a bibliotékából már 
szinte minden megsemmisült, link nagybátyám kölcsönkérte és eladta csaknem az 
összes kötetet jól fizet ő  antikváriumokban, kivéve a túlfű tött életrajzi regényeket, 
meg a népszerű  zene- és színháztörténeti munkákat — Dietrich Buxtehude csudála-
tos élete, lIozart kutyája, Paganini az ördög heged űse, Isadora Duncan és a selyem-
sál hiteles tragédiája stb. — Apám könyvtára, apámmal egyetemben olvashatatlanná 
vált a magam számára is, érthetetlen bet űrengeteggé, akkor is, ha folyton ezeket 
böngészem. Ezért írok neked, Adriacinke. Antikvárium, emlékezetgy űjtemény; egy 
elpusztult földrész, ország és kultúra tudásanyaga — maga a tudhatatlanság könyv-
tára immár. Sírni kellene ezen, de inkább csak nevetni lehet, hogy mindez: monda-
gyűjtemény, amit ől még kevésbé értjük magunkat. Ahogyan Kafka írja a Promé-
teuszban: „A monda a megmagyarázhatatlant próbálja magyarázni. Mivel. a való-
ságra épül, újra megmagyarázhatatlanságban kell végz ődnie." Vagy ahogyan a 
Poszeidónban elmondja, amelynek címadója nevetségesen nem azonos velem, de 
akinek 1lóbortból, nevetséges kompenzálásból és felstilizált félelemb ől hallatszik 
ugyanúgy a neve, mint az enyém, és viszont, hogy tehát a tengeri szörnyistent, ezt a 
közönséges, nyomorult aktakukacot, aki a vég el őtt még azzal az egy szemével sem 
láthatja meg igazán az Adriát, „legjobban az dühítette — és f őként ez okozta hivata-
lával kapcsolatos elégedetlenségét-, ha a róla alkotott elképzelésekr ől hallott, hogy 
például szüntelenül a hullámokon nyargal háromágú szigonyával." Miközben valójá-
ban — de ne kérdezd, cinke, mit értsek azon: valójában, — vajon a tolvaj nagybátyá- 
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mat, a. szomszéd könyvüzért vagy a hamis dedikációkat árusító, úgynevezett jobb 
napokat látott finom, lecsúszott úriembert-e — miközben tehát az úgynevezett való- 

. , 
jában — én — itt ül az óceán mélyén, mint egy szépen platonizáló Eötvös Péter-kom-
pozícióban, és állandóan számol, leveleket fogalmaz, könyvekr ől és könyvekb ől, alig 
látta a déltengereket, soha be se barangolta őket igazából, nem evett fokhagymás 
lepényhalat a nagy vízre nyíló restaurant teraszán, görögsalátával, tüzes kosokat 
részegítő  mediterrán borral meglocsolva, nem járt körtáncot a partinagy homokban 
a' la Nietzsche a Balkánon, nos épp ezért. ismételgeti, hogy: ,,megvárja a világvégét, 
akkor bizonyára adódik még egy nyugodt pillanat, amikor épp a befejezés el ő tt, az 
utolsó számítás átnézése után csinálhat gyorsan egy kis körutazást," Arról írnék hát 
neked, milyen betűhalmazokat találtam mostanában az aktáim között, meg-meglop-
va az Atlantisz-levéltárat, amelyb ől Tolnai Ottó szerint, akinek mediterrán.u.l gazdag 
Balkáni babérjával töltöm most heteimet, szemelgetve-morzsolva, két. VEGE-feliratú 
újságcím között „felbukkan kéken vacogva / kafka poszeidonja." Igy születtem én 
egyáltalán, Tolnai könyvéb ől, nem másból, aki folyton azt kérdezi, hogy „kafka 
istene eddig miért nem / húzta le klott könyökvéd őjét s csapta hóna alá / valame-
lyik szolid utazási iroda bedekkerét / körüljárván tehát mind a tengereket. óceáno-
kat" Tengermélyi aktákról legjobban tüzes leveg őbe képzelt, színes aprómadárnak 
lehet mesélni, ez köztudomású. Hol nem voltam, ahol voltam. 

Először Belgrádban nem voltam, 1983 nyarán, a BITEF idején, az alternatív szín-
ház melletti Srpska Kafana nev ű , akkor híres-hírhedt irodalmi kávéház terasznak 
nem nevezhet ő  kiül ős helyén. H őségben, rossz, büdös, állott városi leveg őben. Elő t-
te fantasztikus ebédet ettünk az Attetsz ő  könyvtár szerz őjének, Beáta tanárn őnek a 
húgánál, Áginál„ az akkori Boris Kidri č  utcában, ratatujt főztek, ne kérdezd mi az, 
egyszóval: remek, ízek concordiája, mint egy Rossini-pástétomban (de még csak nem 
is hasonlít rá). Bemutattak mindenféle fontos könyvembernek: rettenetesen izgatott 
volt mindenki, nem tudom már miért, „a helyzet, a helyzet" ismételgették — a 
Književna Re č  című., szörnyen veszedelmes ellenzéki fórum ádáz arcú munkatársai, 
írók és szerkeszt ők, egy világhírű  színikritikus és dramaturg, aki most érkezett visz-
sza Cincinnattiból, a nemzetközi Beckett-konferenciáról, ahová a mester valahogy 
nem ment el (elképzeltem, amint az úgynevezett mester mégis elmegy, Buster 
Keatonos, üres árok-arcával rozspálinkát kér, csíkos zsakettnadrágban, keményka-
lappal kezében szteppelni kezd a konferencia közönsége el őtt, egy ismeretlen kelta 
dialektusban bohóctréfákat nyomat, majd fapofájából nyelvet ölt, fügét mutat a 
tudós testületnek, és esetleg kóros szellentési ingerére hivatkozva sietve távozik, 
kéri a köpenyét). No meg ott trónol a Szerb Kávézó f őhelyén egy hórihorgas, 
kráter-fej ű, erőteljes, hangoskodó férfi is, Danilo Kiš, a nagy és szilajon bölcs író. 
Láncban dohányoztunk, egymás után ittuk a törökkávét - és az er ős pálinkát. Egyet-
len szemem elő tt, mely csak a tengermélyi homályhoz szokott, hirtelen elborult a 
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világ, magyarán berúgtunk, mint állat. Egész helyesek lehettünk. Danilo a pálinka 
szellemében Petrir ől beszélt vagy fordítva (mert éppen őt fordította): Petri szellemé-
ben ivott, V Pepi pedig, akit szemmel láthatóan veszekedve szeretett, tisztelt szerb, 
crnagorac, szlovén és horvát költ ő, festő  és szobrász egyaránt, most is, mint mindig, 
a helyzetr ől motyogott, darált (magában is, másokkal is, megállás nélkül, okosan, 
izgatottan és nyakatekerten, a becketti nyelv nélküliség sajátos, helyi határán), elem-
zett valamit, Ernst Bloch és Eörsi Pisti gondolathalálmenetkéinek ma már szabad 
szemmel nem látható, kényes módszertani határmezsgyéjén, talán a nagy összefüggé-
seket konstruálta Újra, utoljára, melyekb ől ma már semmire sem emlékszem. Talán 
ő  sem értette, miért is?, nyilván azért beszélt állandóan. Danilo közbe-közbekiabált, 
„báromság, Pepikém" mígnem jött, pontosabban arra vonult egy fantasztikusan szép 
és nem arányosan, hanem vónzóan telt, hosszú hajú lomha n ő, lehetetlen, de kihí-
vóan ordenáré piros répanadrágban, lustán, cigarettázva, unottan és eltelten egy-
szerre, akit láthatóan mindenki ismert, Danilo köré fonta a karját, aki eközben felém 
fordult: „Ná te hülye magyar, odáádjám fél hátig? Vigyed, há ákárod." A. n ő  mintha 
értett is volna magyarul, nem is, végigmért (ne kerteljünk: vadmacska a :földiegeret), 
nagyot, közönségeset nevetett és miközben megvet ően mustrálgatott, kényelmesen 
belecsókolt Danilo korán öreged ő, ráncos montenegrói-zsidó-magyar nyakába. Röhö-
gés, újabb pálinkák, kávé, vad arcú, déli, veszedelmes és magasra taksált, világra-
szóló, alternatív entellektüelek jöttek-mentek, homályos, félpercig él ő , halálosan 
fontos megállapodásokat kötve egymással, akikr ől tudnom kellett volna már mindent, 
összes műveik címét, egy könyvtárra való er ős irodalmat, folyt, folydogált, és lükte- 
tett, forrt tovább a helyzet mint olyan (ez a szó mára megmagyarázhatatlanná vált, 
szakrálisan hangzó, korabeli lexikai baromság), folydogáltak tovább Pepi hevült 
monológjai, és így tovább, amíg aztán rejtélyes ügyekben hirtelen szét nem széledt 
mindenki. Mostanáig nem tudom, hol voltam, mi volt az a fontos ügy, nyilván nem 
voltam, ahol voltam. 

Másodszor meg Budán volt az a hely, ahol nem tudtam, hol nem voltam, egy 
domboldalon álló, Bauhaus utánzatú ház harmadik emeleti lakásában, apám elhor-
dott könyvtárának helyén, 1989. december 22-én, ahol televízión néztük a romániai 
felkelést, Ubü papa és Ubü mama véres és szánalmasan gyerekes, rettenetes buká-
sát, egyenesben. Forgách Andrással, az íróval és dramaturggal néztük, miközben 
anyám a magasföldszinti lakásából folyamatosan hordta föl a karácsonyi bejglit, hogy 
mi folyamatosan felzabáljuk az egészet. Nyolc-kilenc órán át ültünk a tévédoboz el őtt, 
alig beszéltünk, folyamatosan szóltak a telefonok, feleségek-asszonyok nem f őztek, 
nem készül ődtek az ünnepre, ez volt az ünnep, a Jarry-féle bohócvérfolyás, csak 
néztük, néztük a drámai, ám inkább hisztérikus tudósításokat. Féltünk és boldogok 
voltunk. Bamba katarzis lett úrrá mindnyájunkon, amib ől azóta iš megmaradt a 
bamba. Vér? Tiszta röhej! Elevenen megnyúzás? Na ne.! Videózással egybekötött, 
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csoportos er őszak, terhesek és apácák ún. felhasználásával? Ez azért túlzás. Orvlö-
vészet, történelmi útonállás? Hehehe. Tavirózsák vagy tavibombák, jól hallottam? 
Strandrakéták? Kész komédia, könyvszemetekben se olvasni ilyesmit. NE OLVAS-
SUNK! Amit ez a média m űvel! Anyám a végén már palacsintahegyeket hozott: „Meg 
is őrülök, jaj, de izgalmas, ezt nem lehet kibírni. Egyetek csak, fiam, legalább egye-
tek, muszáj enni." — mondta, és mi Forgáchcsal szó nélkül végigettük a forradalmat, 
ami nem volt más, mint: m űsoros képregény. 

Utóbb, jóval utóbb, mert még erre is figyelt, tudtuk meg a Tolnai által szerkesz-
tett ti  VEG című , szalagfeliratos úJságokbó, hogy éppen ezen a napon, talán  palacsin-
tafalás  közben halt meg valahol Franciahonban, egy szegényházban Samuel Beckett, 
aki meghagyta, hogy csak a gyors, ismeretlen helyre történ ő  elföldelését követ ő  
napokban lehet nyilvánosságra hozni: kiment végre, exitált. Ahogy Shakespeare-nél 
a felvonásvégek után írva van: exeunt: mind el (már aki járni tud még a darabjai 
végén). Beckett úgy hal meg, ahogy élt és akart/nem akart élni: a kimondhatatlan-
ság mint bohóctréfa örökös kócszer ű , sminkszagú takaráshatárán, a nevetséges 
undor és megszűnés aszkézisében. A végét járó korszak, a modern farce végjátékíró-
ja a játszma végét mintha csak id őzítette volna: azon a napon hal meg, amikor 
Romániában és majdnem egész Európában megbuknak az abszurd diktatúrák. A 
bukás és Beckett halála ráadásul a francia forradalom bicentenáriumának kissé 
rossz és vérfoltos lelkiismerettel megünnepelt évére, a zagyva felszabadulás végére 
és a dizájnolt neo-vérontáskorszak, a VERPLAZA kezdetére esik. Az Atlantisz-levél-
tárból lopott akták egyikére ezt a vinyettát ragasztom: „December huszonkettedike 
művészete". Nagyszer ű  bohócnyelv szunnyad benne: „Mondd, test. Benne senki. 
Semmi elme. Benne senki. Az a legkevésbé. Hely. Ahol senki. Kezdetben a test. Nem. 
Kezdetben a hely. Nem. Kezdetben mind a kett ő . Most az egyik. Most a másik. Ha 
azt unod, und megint emezt. Es így tovább. Valahogyan tovább. Míg meg nem unod 
mind a kett őt. Add fel, állj odább. Ahol sem ez, sem az. Ott is unod. Add fel,..." 
Gib,s auf! — írja tovább, visszafelé vagy hetven évvel Kafka, egyik kis állatmeséjé-
ben ugyanígy, el őrefelé pedig, a Balkáni babérban ezt olvasom: „ez már nem a 
darab / ahol a bérgyilkos végtelen hasítja az újságpapirost / hiszen különben sem 
látni amikkor lelövi / amikor az' egyik bérgyilkos lelövi a másikat / de istenem ki 
lövi le az utolsó bérgyilkost", majd a szöveg végén: „hasad halkan / unatkozik az 
utolsó bérgyilkos." Országútszéli, úttalan utakon járó kiröhögés, könyvjelz ő-lógatás 
az átvérzett könyvtárból. Végig err ől beszélek, kiscinke. Az ember, vagyis Darwin 
teremtménye, régen nem tudja, miért beszél, hacsak azért nem, mert állítólag nyel-
vében él, nyelvöltögetésében próbál nemzeni: „Hiú vágyódás, hogy a hiú vágyódás 
el. Mi van ha a szó: el? Ha egy sincs bármire is... Egy se bármire is ha majd mind: 

. e1. Bármire is ha tovább sehogyan. Valamiképpen sehogyan is: tovább." (Beckett) 
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,Tréfa bohóctréfa hátán. Poén nélküli antropológiai viccel ődés, mintha egy nagy 
méretű , sárból kihalászott, rongyos tréfakönyvb ől másolták volna ki. 

Miként a harmadik helyszínt is egy könyvb ől, apám széthordott könyvtárának 
nem-hiteles, soha nem birtokolt, annál becsesebb darabjából kopírozták, holott ez a 
helyszín az el őbbi budai nagyszoba hajszálpontos utánzata. Itt se voltam, hol nem 
voltam. — Többszáz éves apám szépen dedikált jutalmat kap munkahelyén, a Magyar 
Állami (Királyi) Operaházban, egy antológiát, mai(akkori) szovjet költ őkt ől, illetve 
— perverz stílben. — Bach h-moll miséjének zongorakivonatát: „Balassa Imre elvtárs-
nak, az operatörténeti el őadássorozat terén végzett lelkes munkájáért, az Operaház 
DISZ Bizottságától, 1952 feny őfa ünnepén." Szenteste körülüljük a fát, mely vala-
mivel fiatalabb apámnál, aki megnyitja a költ ői könyvet, és ezt olvassa benne, 
utánozhatatlan, zengő  baritonján: „Mihail Golodnij verse: Gorba népbíró. — Dijovka-
Szuhacsovkában vörös-szovjet. csapatok. Mahno börtönt, hidat robbant, bandájával 
csavarog. Barikádok torlaszolják Ozorkának környékét. Ejjel-nappal ülést tart a 
forradalmi törvényszék. Vörös kelmével az asztal befödve. Maga Gorba népbíró ül 
mögötte. — Folyik a pör, forradalmi, igaz pör..." Satöbbi, satöbbi. Apám végül siet ő -
sen belenéz a Bach-kottába, Kyrie? Dona nobis pacem?, majd becsukja, és a szá-
momra elérhetetlen, legfels ő  polcra teszi. 

Azon a polcon találtam rá évtizedekkel kés őbb a már idézett Tolnai-kötet néhány 
sorára, fene tudja, ki csempészte oda, legyenek ezek levelem zárósorai, Neked, isme-
retlen Adriacinke: „már egyértelm ű  / hogy ez a bérgyilkos (ben) örökké hasogatni 
fogja / az Újságot / hasogatni mindörökké / hiszen az ólmos rotópapír valóban vég-
telen / a világ véges / (mint láthattuk kafka novellájából is) / a világnak vége van / 
csak újság van még / a vége után is van még újság / tele címekkel / szenzációs sza-
lagcímekkel hogy: /VÉGEI felbukkan kéken vacogva / kafka poszeidonja /VÉGE / 
de az ólmos rotópapír csak folyik / végtelen folyik" 

Elhangzott a szabadkai Városi Könyvtárban június 8-án Atlaszok II. címmel 
megtartott felolvasóesten. 
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Tolnai Ottó 

Az indigó indusok 
avagy édesapám ú.n. könyvtára 

Nun aber sind zu Indiern 
Die Manner gegangen... 

Hölderlin. 

Azonnal gyere kisfiam, mondta túlvilági hangon édesanyám, már földig ér apád 
szakálla. Igy is alig csoszog, rá-rálép, még majd Úgy üti agyon magát. Ha rálép, úgy 
néz ki, mintha valaki szakállánál fogva verné a fejét a földhöz... Megyek, mondtam 
megszakítva, megyek édesanyám, mondtam Pestr ől, Leáéktól, a Lónyayból telefonál-
va: holnap a határról beurtink hozzátok. 

Ugy is volt, Horgosnál 0-Kanizsa felé fordultunk. 
Előbb ollóval próbálkoztam, de hát csak egy rossz nagyolló volt a háznál, ami-

vel még a cejget, a sárgavásznat (gatyának, zsebnek, kapcának), a lámpabelet,, meg 
a sevrót, a szattyánt vágtuk a boltban. Már az ollóval kivéreztem szegényt. Edes-
anyám sokáig nem találta a timsókristályt, mind összevéreztem magam, mire el őke-
rült. Közelebb húztam a sámlit és tartottam a timsókristályt. Szerettem tartani a 
timsókristályt. A seben. Ha most hirtelen valaki rám kérdezne, mit szeretsz legjob-
ban a világon, nincs kizárva, azt felelném: tartani a timsókristályt. A seben. Ezt az 
ollót is régen köszörülte már a Schleiher, mondtam. Ot éve halt meg, mondta apám. 
Már senki sem él akkor abban a kis utcában, gondoltam: Tihamér, Koncz Pista, 
Radács bácsi, a zeneiskola igazgatója, aki ifjú korában sétahajón muzsikált az 
Adrián, a Földközi tengeren. (napokig horgonyoztak a C ő te d'Azur előtt), az Almási 
cukrász, aki egy ideig még tovább gyártotta a Longha cég messze híres marcipánját, 
Klavinka, a fodrász, a kéménysepr ő, akinek már a nevét is elfelejtettem, pedig a 
lánya húgom barátn ője volt, az egyik Ugrinov, Ruzo édesapjának, testvére, Koji ć  
Nikola, aki hol párttitkár hol városelnök volt — mindenki meghalt... Uj köször űs meg 
nincsen. Aztán jó bepamacsoltam, jó, hogy a vér teljesen elvegyüljön, elt űnjön 
olyannyira, hogy a habot ne fesse émelyg ős rózsaszínre. Sokáig pamacsoltam a 
száját, nehogy mondani találjon még valamit a Schleiher késesr ől, sok gyerekének, 
barátaimnak sorsáról, semmi többet a kis, Körösre kifutó, görbe utcáról, amelyben 
már nem él senki. 

A bátyád, jegyezte meg édesanyám, ilyenkor el őbb mindig elszívott egy cigaret-
tát, s csak aztán kezdett munkához. Tudod anyukám, hogy én se nem borotválko-
zom, se nem dohányozom, mondtam ingerülten és átmentem a vadász szobába. 
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A vadász szoba már teljesen ki volt fosztva. Mindent elajándékoztak, eladogat-
tak, mindent széthordtak testvéreim. Mennyire megörültem volna most, ha a grófn ő  
kis, gravírozott puskája ott lógott volna a fogason, ahol egykor öt-hat drága fegyver 
is lógott, szép tokokban avagy csupaszlilán csillogva. De már azt is rég eladták. Igaz, 
felkínálták, egyszer azt mondta apám, a grófn ő  puskája pedig a tiéd lesz kisfiam, 
de én ingadoztam, valami olyasmit mondtam, hogy nem szívesen viszek l őfegyvert a 
házba — a Homokvárba. Kés őbb, amikor már én is mesterem (Koncz István) szava-
járását kezdtem ismételgetni, mármint hogy a házam — a Homokvár —: az én vá-
ram, megbántam, hogy nem fogadtam el a grófn ő  kis puskáját. Hiszen, ha vár, akkor 
azt védelmezni is kell majd minden bizonnyal... Es különben is, neki, mármint mes-
teremnek volt egy Berettája, hát igen, még verset is írt hozzá. A Berettához. Igaz, 
olykor rettegtem, különösen édesanyja halála után, hogy öngyilkos lesz. Erdekes, nem 
is tudom, mi lett a sorsa a Berettának, azt is Ibolya örökölte? És a vára immár 
mégis üres. Ures az egész kis, görbe utca. Sokszor rettegtünk a martalócoktól, s 
olyankor, hol a partfist állítottam az ágyam mellé, hol a bumerángot csúsztattam a 
párnám alá. Ha most visszakerülne valamiféleképpen hozzánk a grófn ő  kis puskája, 
többé tán sosem venném le a vállamról. Vele is aludnék, ugyanis mind valóságosab-
bá vált a grófn ő  számomra, akár még az arcképét is megfesthettem volna, megírhat-
tam volna életrajzát, meg ahogyan hirtelen ég felé emeli puskáját, hogy ledurrantsa 
a felröppen ő  foglyot, fácánkakast. De azért kúpászkodtam még a szobában, hogy 
múljon az idő . Végül is csak egy különböz ő  nagyságú sörétekkel teli, fél literes dunsz-
tosüveget (anyám öntögethette egybe az össz sörétet, ami maradt: egy nagy vadász-
karrier után), meg egy kis, fordított alumínium kupára aplikált bronzemberkét 
találtam még az egyik fiókban. 

Annyira primitív volt, annyiszor újraönthették, hogy immár úgy nézett ki, 
akár egy igazi ásatási lelet, mármint a kupára aplikált, babérkoszorút emel ő  ember-
ke. Nem írt semmit a talapzaton. Magamhoz vettem a söréttel teli üveget és a 
bronzemberkét is. 

• Ez micsoda, kérdeztem visszaérkezve a konyhába, édesapám elé helyezve a bronz-
emberkét. Agyaggalamb lövészeten nyertem, mondta felszakítva száján a vastag hab-
réteget, érdektelenül pillantva a babérkoszorút nyújtó emberkére. Hol? kérdeztem. 
Már nem emlékszem, mondta. Nem Moholon? szólt közbe édesanyám. Nem tudom, 
de lehet, igazad van, tényleg Moholon, mondta elmélázva. Kissé beljebb löktem a 
tárgytalanná vált, hadonászó emberkét. Meg is inogott, kis híján eld őlt. De még 
sikerült idejében utánakapnom. Azért majd magammal viszem, gondoltam, azt fogom 
mondani, valami komoly költői versenyen nyertem. És ha kérdezik, hol? azt fogom 
válaszolni: Moholon! Hiszen 1Vloholról mindenütt -tudnak a világban. A sörétek fel ő l 
nem faggattam, ugyanis körülbelül láttam melyikekkel l őtte a fürjet, a balkáni 
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gerlét, melyikkel a nyulat, a fácánt, melyikkel a rókát, a farkast, melyikekkel az őzet, 
a szarvast, melyikkel a vadkant, a medvét... 

A hab kissé már megkötött, félve kémleltem átszivárgott-e rajta a vér. El őbb a 
használt zsilettekkel próbálkoztam. Gondoltam, az Új zsilettet, amit édesanyám 
éppen előhozott, ünnepélyesen a viaszosvászonra helyezett, utoljára hagyom. Három 
használt zsilett volt kikészítve. Es ahogy édesanyám mondta, a vadonatúj negyedik. 
A másodikkal ismét sikerült kivéreznem szegényt. Megint csak hosszan üldögéltem a 
timsókristályt nyomogatva. Új timsót kellene venni, ez már lassan elfogy, mondtam. 
Bátyádnak nem volt rá szüksége, jegyezte meg anyám, d.uncgumival átkötött ima-
könyveit rakosgatva. Egyszer sem vágta meg apádat. 

Megint eltökéltem, saját borbélykoffert szerzek, rendezek be, öklömnyi'timsókris-
tállyal. Különben is rég szerettem volna hozzájutni valamelyik helyi borbély szer-
számaihoz. A Lengyel Feri bácsi borbélyszékeit állítólag az Agbaba Boro vásárolta 
meg. Kivitte őket Párizsba. Párizsban én jártam Borónál, emlékszem, sok portóit 
ittunk, régiségeket is mutogatott., sok ókanizsai régiséget, fakó gobelineket, némelyik-
re még emlékeztem, hol, melyik ház, melyik falán álltak az elmúlt században (jó 
volt Újra látni például a Meggyesiné gobelinjeit (Meggyesiné volt az egyik legszebb 
asszony városkánkban és állítólag a filmes Korda rokona volt, a Korda küldte 
neki a bundákat, talán azokat a gobelineket is), jeleztem már máshol, mennyire 
imádom a szinte teljesen kifakult, molyok által újraírt gobelineket, mutogatott régi 
üvegtányérokat, talán közöttük volt az az üvegtányér is, amely Kosztolányit kis gyü-
mölcsös csendéletének megírására ihlette (amelyen különös mód, erre tudós elemz ői 
nem figyeltek még fel, alma nem szerepel, tehát Kosztolányi még nem tudott Cézanné 
forradalmáról, jóllehet. amikor Rilkével készült találkozni Párizsban, Rilke már meg-
írta els ő  leveleit Clarának Cézenne-ról, és hát. Fülep is tudósított volt róla a magyar 
lapokban), lámpákat, egy szép virágosládát. (nekem is van egy szép virágosládám 
járásszéli tanyánkon), de mondom, akárhogy is próbálom felidézni Boro párizsi 
lakását, Lengyel Feri bácsi borbélyszékeire nem emlékszem. Akkorra már biztosan 
drágán tovább adta őket valamelyik párizsi szalonnak, múzeumnak. Különös élmény 
lesz, ha majd a párizsi múzeumokban kanizsai holmikra, képekre ismerek, hiszen. 
nem sok idő  kell már, s ezt Boro .rég megsejtette, hogy divatba jöjjönek a teljesen 
ismeretlen, objektíve nem is túlságosan értékes, távoli provinciák mesterei, akiknek 
semmilyen plusz művészi akarásaik nem voltak, csak mesterek voltak, igazi kismes-
terek... Már az új zsilettel dolgoztam, amikor anyám az asztal sarkára helyezett egy 
kifacsart fél citromot. Arcvíz helyett ezzel dörzsöld be, mondta. Jó, mondtam, s a 
citromért nyúltam, bedörzsöltem madárfejét, ahogy barátom mondta, szép madárfe-
jét, ám akárha már nem is az arcát, nem is a b őrét, hanem csupán a koponyáját, 
szép madárkoponyáját dörzsöltem volna. Apám sziszegett. Anyám azt mondta, jó ha 
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sziszeg. Lapátra söpörte szakállát. Mint a döglött kutya sz őre, mondta. `talán még 
kávét sem ittunk és már rohantunk is Palicsfürd őre. 

A Slajcnál elfordulunk a Tiszától. Ez számomra mindig a legfájóbb pillanat. Akár-
ha a vízb ől, a virágzó folyóból cibálna ki valaki, onnan, ahol gyerekkoromban a 
fenéken óriás mamutcsontokkal szeretkeztünk, cibálna ki, s zavarna vessz ővel a 
kezében, anyaszült meztelen neki a világnak. Eppen ezért gyakran tettem úgy a tég-
lagyárat elhagyva, most is úgy tettem, mintha valami foglalatosságom akadna, hát 
igen, most a véres tenyerembe bámultam, s nem vetettem pillantást, még azt az egyet 
sem, amennyire valójában az id őből tellett volna, a folyó párolgó testére. Aztán, 
áthaladva a síneken, tehát nem Horgos, hanem Kishomok irányába indulva, azon-
nal megszűnt létezni a folyó, valami más, a folyóéval azonos erej ű  delejesség rántott 
magához: balról a szik ezüstje, jobbról pedig a királyhalmok. 

Evről-évre mind fontosabbak lettek számomra itt balról, Kishomok el őtt ezek a 
halmok. Szeretem, ahogy évszakonként változnak, jóllehet lényegében változatlanok, 
még akkor is, ha az emberek már évszázadok-évezredek óta kitartóan próbálják be-
szántani őket. Úgy festenek, mint a félig megnyírt gyerekek kobakjai, fenn mindig 
akad egy-egy csenevész fa, bokor, a szántóföldt ől elütő  zöld sáv. Ha olykor hazajön, 
Nagy József barátom is mindig lefényképezi őket, komoly anyaga gy űlhetett már 
össze az elmúlt évtizedekben (hazarepül Párizsból, lefényképezi a három dombot, 
és már repül is vissza Párizsba, Tokióba, New Yorkba — amikor ezt a fejezetet tisz-
tázom, éppen New Yorkban vendégszerepelnek a Virrasztókkal, tegnap jelentkezett 
vezet ő  színésze, Bütyök, adjam meg neki Kállai telefonszámát, mondtam, Kállai nem 
New Yorkban, Clevelandban él, a lánya, akinek egy néger, miközben meger őszakol-
ta, leharapta mellbimbóját, talán New Yorkban él, de az ő  száma nincs meg nekem, 
nem is kommunikáltunk, emlékszem míg a clevelandi templomban beszéltem, bejött, 
belehallgatott a szövegemben, de valami számomra érdektelen kérdésre próbáltam 
éppen mellébeszélni, s ahogy őt megpillantottam, még jobban belegabalyodtam a sza-
vaimba, sehogyan sem tudtam, mert tudtam volna, mert szerettem volna, mondani, 
üzenni neki valamit, valami szépet, igazat a furcsa népség feje fölött, talán éppen a 
párolgó, virágzó folyóról, a szik ezüstreszelékér ől, a királyhalmokról, amelyek szé-
pek, akár egy n ő  mellei), éppen ezt az állandóságuk felszínén történ ő  szép változást, 
s a múltra felénk tán leginkább utaló monumentalitásukat dokumentálja József 
kitartóan, netán egyszer maguktól megmutatják titkukat. Ahogyan valójában mutat-
ják is, szépen olvashatóak, csak éppen nem fordíthatóak le a régészet, a történelem, 
a politika, de a művészet nyelvére sem, talán még éppen a m űvészet nyelvének 
állnak leginkább ellen, s ez az ami nekem annyira jól esik, hiszen én sosem is fog-
lalatoskodtam ilyesmivel, mármint hogy lefordítsam (feltúrjam) a három halmot, 
hat éves koromban egyszer felhajtottam az egyikre a birkákat, mert a göröngyös 
szántás közepén éppen isteni, harsány fű  serkent rajtuk, de a föld alól váratlanul 
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előbújó gazda elkergetett a kutyáival, azóta egyszer sem közelítettem meg őket, még 
annyira sem mint József, ám akármilyen lapos pillantást vetek is feléjük, mind 
laposabbak a pillantásaim, mind laposabbak úgy általában, ezek a halmok mindig 
megnyugtatnak, megemelnek, s még az sem zavar, s ő t, hogy valamelyik hatökör elöl-
járó éppen közöttük jelölte ki a szeméttelep helyét, ahol a lecsupaszított, kiégett 
autókarosszériákból, rongysátrakból el ő tíínő  pucér, mocskos gyerekek virtuózmód 
csúzlival lövik a nyüzsgő, cincogó, vonyító patkányokat. Különös, a szeméttelepre 
többször bemerészkedtem. Sosem is vadabb autonómiát. 

Kanizsa nagymonográfiájának egyik lábjegyzetében akadtam az alábbi néhány 
mondatra. Halmoknak nevezzük azokat az objektumokat, amelyek állandóan a 
szemünk el őtt vannak és eredetükr ől mégsem tudunk érdemlegeset mondani. Majd 
a lábjegyzetíró arról beszél, hogy a halmok keletkezési idejét csak egy nagyon 
szélesre fogott periódusba helyezhetjük. Ez a periódus két és félezer évet foglal 
magába, kezdete a rézkorba nyúlik, a vége a népvándorlásra tehet ő . 

Elhagyva Kispiacot, bátyám tanyáját, ő  is oda vágyott, haza, az ő  tanyája mind-
össze száz méterre volt az egyik dombtól, majdhogynem az ő  földjén volt, a kórház-
ban is még arról mesélt, nyugdíjba megy, bárányokat, szamarat. vesz (s másnap 
szétdurrant a szíve), Kispiacon keresztül kihajtunk a nemzetközi útra, s Hajdújárá-
son át visszarobogunk Palicsfürd őre. 

Otthon azonnal a fürd őszobába megyek. Tusolás közben, a kádhól, Schuster úrék 
cseresznyefájának hegyét látom, amint mongol hordaként, éppen a seregélyek ostro-
molják, ki kellene ugranom, így meztelen elzavarni őket, hiszen ők, Schuster úrék, 
szegények már tehetetlenek, de aztán maguktól is tovább lebbennek, majd Schuster 
úrék kéményeit tanulmányozom, azt, hányszor kellett nekik az elmúlt évszázadban 
meghosszabbítani őket, valami Új formát, szobrászati alkotást, monumentális oszlo-
pokat képezve így. 

Felveszem házikabátomat és a disznób őr táskával, a fekete hátizsákkal, a román 
(kínai?) szatyorral, valamint a vulkánfiberrel (akárhová induljunk is, mindig els ő  
dolgom, hogy a csomagtartóba vigyem őket, még akkor is, ha nincsenek degeszre 
tömve, ha mondjuk, a vulkánfiberben csupán kis Bonnard mappám van éppen, mert 
az mindig benne van, ahogyan a disznób őr táskában is mindig benne Kosztolányi 
fekete kötete, a Prózák) visszavonulok a szobámba. Kipakolom az új szerzeménye-
ket, könyveket, folyóiratokat, kéziratokat, tárgyakat (Pesten lomtalanított régi, 
vásott bélyegberakók, amelyek fájóan üresek, de ha kitartóan lapozod őket, mindig 
lelsz bennük legalább egy árva, s árvaságában immár hihetetlenül felértékel őd ő  
bélyeget). Kiürítem a zsebeimet. Próbálom rendbe rakni az asztalomat. Rembrandt 
bekeretezett Márványkagylója el ő tt igazítok a valós márványkagylón. 
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Es szinte ünnepélyesen: a Pallas nagylexikon elé helyezem az agyaggalamb lövé-
szeten nyert, babérkoszorúval hadonászó emberkét. Próbálok minél el őbb asztalom-
hoz ülni. 

Azon kapom magam, egy félbehagyott kéziratot, valójában a Regény Misu és 
társai egyik (a Polgár Baba, a Tigristincs, a Fájkiskösség és A'pompeji filatelista mel-
lett) központi fejezetét, a B űn Kamillát silabizálom, látom Kosztolányi ABC-jéb ől 
még kiírtam egy az Edes Anná-ra vonatkozó passzust (Edes Anna neve is ilyen 
hallucináció...), noha éppen az a problémám, azért nem tudom bevégezni könyvemet, 
mert a B űn Kamilla éppen hogy nem hallucináció, valós név, egy ismert szabadkai 
jogásznő  valós neve (persze, ami nem jelenti azt, hogy Kosztolányi keresztapasága 
kizárt lenne), akinek jól men ő  panziója 

REGINA 

van a Szpliti sétányon, a Kosztolányi villával szemben, tehát semmiféleképpen 
nem nevezhetem azt a panziót Kosztolányi névvarázslatán (illetve a fehértemplomi 
gyilkosságról írt zseniális, talán legzseniálisabb kis jegyzetén, valamint Camus 
Idegen -jén és Félreértés- én keresztül): Róla elnevezett panziónak — kivéve, ha Ó, 
mármint Bűn Kamilla, engedélyezné, de még mindig nem sikerült utat találnom hoz-
zá, csak egyetlen egyszer láttam, az új városházán, amikor a kihágási bíró ajtaja 
előtt üldögéltünk Jutkával, az pedig valóban nem volt egy ideális alkalom, hogy hoz-
zá lépjek és megkérjem, adjon nekem szabad kezet nevét illet ően... 

És akkor, már szétrendezve a dolgokat, már-már munkához látva (ismét elhatá-
rozva, valamelyik komoly jogászhoz fordulok jogi tanácsért a jogászn ő  nevével, pan-
ziójával kapcsolatban született fejezet ügyében), amikor tekintetem megakad a román 
(illetve kínai) szatyron. 

Felugrom. Orömömben? Ijedtségemben? Ugyanis román (kínai) szatyor sosem is 
szerepelt mozgó alkémiku.si m űhelyemben, konfúz bagázsomban. 

Az történt, amir ől közben, minden bizonnyal nem véletlen, teljesen megfeledkez-
tem, hogy a borotválkozás után, közvetlen az indulás el ő tt, talán hogy megköszön-
je vesződésemet, s látván vadászszobai kú.pászkodásom sovány eredményét (egy üveg 
sörét, a babérkoszorút nyújtó bronzemberke) édesapám a kredenc felé mutatva, 
váratlanul azt mondta: 

Kisfiam, elviheted a könyvtáramat. 
Nem volt id őm meglepődni, elhárítani ajánlatát, ugyanis édesanyám már hozta 

is, adta is, már pakolta is a nagy, csörg ő  román (kínai) szatyrot, amelyt ől különben 
viszolygok, kiütést kapok, örülve, hogy végre hely szabadul fel a kredencben. Aho-
gyan a XX. század második felének egyik meghatározója a román. (kínai) szatyor, 
úgy volt meghatározója a két világháború közötti világunknak a kredenc... 
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A sarkán állt az OPATIJA feliratú nagy tengeri kagyló — ami sz őrén-szálán 
eltűnt (de talán éppen Cézanne Fekete órás csendéletének köszönve, nekem mégis 
sikerült visszaszereznem, vissza olyannyira, hogy egyik regényem címéül is szolgál 
immár, tehát vagina-voltát a legmagasabb szinten igazolta vissza ez a különben 
magángyűjteményben lév ő  kép), benn a keskeny üvegcsíkokkal. zárt sárokrészhen 
zsúfolódott néhány szentes könyvvel, halinakötés ű  Szépmíves Céh-kiadvánnyal, 
egy-egy ismeretlen eredet ű  sorozattal elszínez ődve: édesapám ún. könyvtára 

A szemes könyvek közül, amelyek Vitéz Mária, Vitéz Magdaléna és Vitéz-Sóti 
Amália tulajdonát képezték egykor, néhány darabot már el őbb magamhoz vettem 
(Szent Agoston kétnyelv ű  Vallomásai - t — azért tudtam a helyszínen aztán, ott, ahol 
agyonverték Pasolinit, latinul felmondani, ima helyett valójában, a Vallonlásol szá-
momra egyik legszebb részét, Monica halálának közeledtét, Monica halálának leírá-
sát valahonnan Az ostiai extázistól; valamint Kempist, az Olajágat, a gyönyör ű  kötés ű  
Vezércsillagot), magamhoz a halinák közül is néhányat (a lvapos oldal- t és a 
Petruslrá-t, az Erdélyi tájszótár-at), hiszen a fekete ikonosztázionon egy teljes pol-
cot tartottam fenn számukra, de apám ún. könyvtárát nemigen bolygattam, az volt 
az érzésem, megkövesedett, az elmúlt nehéz 60-70 évben valami cementes habarcs 
fogta össze őket. 

A Tolnai Világlexikont valami miatt ugyanis nem számoltam oda. Pedig hát tulaj-
donképpen az volt édesapám ún. könyvtára. A Tolnai Világlexikona. Es a Tolnai 
Világlapjának egy drága, piros kötés ű  évfolyama, amely sajnos éppen. az  1915-ös volt 
(tele émelyítő  háborús képekkel, minden számában több lapon, apró bet űvel A csá-
szári és királyi hadügyminisztérium VESZTESEG-LAJSTROMA-val és még külön, 
a kitüntetett és elesett h ősök képeinek egész oldalaival), igaz els ő  bels ő  oldalán két 
finoman metszett kéz ott is a Tolnai. Világlexikonát mutatja, kínálja, nyújtja felénk, 
az alábbi szöveg kíséretével: 

Száznegyven magyar egyetemi tanár, író és hírlapíró állt össze abból a célból, hogy a 
Tolnai Világlapja olvasóinak százezreit egy olyan szellemi táplálékkal lássák el, amir ől 
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a világon, egyedül álló. Több millió korona befektetéssel egy 
25 kötetb ől álló Lexikont létesítettünk. 

Az émelyítő, a háborúsdit játszó gyerek számára is elviselhetetlen kép, szöveg, . 
tömérdek műláb (AMPUTALT ON? Akar Ön elegáns, a célnak teljesen megfe-
lelő  műlábat vagy műkezet?) mellett, az apróhirdetések között persze akkor és 
most is találtam én magamnak ezt-azt. Egy apróhirdetést például pirossal keretezett 
be valaki a famíliából, tán dédapám, hiszen 15-ben Kracsun nagyapám még az Ison-
zónál volt, s talán éppen azért vásárolták a Tolnai Világlapját, hogy valamelyik 
oldalán, a hősök vagy az elesett h ősök között avagy a veszteség lajstromban rábuk-
kanjanak képére, nevére legalább. 
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Galambok. Fajgalambok, fajnyulak, kanári madarak, fajebek eladók. Csakis 40 fillé-
res postabélyeggel ellátott levelekre válaszolok. 

Banyári Veronika, Zenta, Bácsbodrog vármegye 
Négy évig éltem Zentán, aztán is sokáig visszajártam, de ilyen névre, mármint a 

Banyárira nem emlékszem, persze, ami nem jelenti azt, hogy a zentai galambászok-
nál érdekl ődve majd nem fogok Banyári Veronika nyomaira bukkanni. Most példá-
ul, ahogy asztalomon felütöttem a borzalmas újságot, azon akadt meg a tekintetem, 
hogy a Világlap kiárusította fennmaradt papírosát, valamint az ún. dudákat (lásd: 
Tolnai-dudák), féláron: 

Fehér papirost féláron szállít a Tolnai Világlapja kiadóhivatala, a hengerről visszamaradt 
fehér papírost, mely csomagolásra, írásra és egyéb célokra alkalmas. Tájékoztatásul, hogy a 
papíros milyen, nézze meg a Tolnai Világlapja bármelyik számát. Miután minden hengeren 
egy-egy papírduda van, amelynek hasznát nem vehetné, de amelyet lehengerelni mi nem 
vállalunk, la-százalékot számolunk le ezen dudákért... 

A többi könyv csak ráadás volt a Tolnai Világlexikonára. Még akkor is, ha szak-
könyvei közül legtöbb vetekedett a Tolnai tomusaival. Vastagabbak, szebb kötés űek 
voltak. 

Mindenek előtt Schnak Béla dr A magyar kereskedő  1 őnyvének négy nagy kö-
tetére gondolok. De gondolhattam volna a Lexikon der kaufmannes és a Habayar 
ftlszellreresl edő  lexikoná -ra is például, ugyanis valamiféleképpen azok is testeseb-
bek voltak a megyszín Tolnai - aknál (ugyanis nekünk nem az a díszes kötés ű  volt 
meg, nem az, amelyet a Világlap épp hirdet, nyújt felénk). De most valójában 
inkább csak azért kezdem kipakolni a könyveket, hogy minél el őbb megszabaduljak • 
a román (kínai) szatyortól. Hogy kivihessem a szobámból, a kamrába, ahol Jutka 
majd hasznát veszi, darát., tápot hoz benne, amíg ki nem rágják az egerek, mert az 
egerek még a román (kínai) szatyrot is kirágják... Valójában, a könyvekt ől is szeret-
tem volna minél előbb megszabadulni, legalább is egyel őre szerettem volna félrerak-
ni őket valamelyik sarokba, noha mind több ilyen halom képezte már szobám un. 
sztalagmitjeit, igen, mert nemsokára már a plafonról is lógni fognak ilyen és hason-
ló örökölt kiskönyvtárak sztalagmitjai. 

De ha már valamiféleképpen mégis rakodni, lajstromozni kezdtem, a szigorúan 
kereskedelmi vonatkozású könyvek közül még kett őt meg kell említenem. 

recsák Károly kúriai bíró A kereskedelmi t őrvény zsehkönyvé - t, valamint 
Dr Berényi Pál az Athéneum kézikönyvtárában megjelent A kereskedelmi szám-
tan című  kézikönyvét, amelyek látszatra számomra teljesen érdektelenek voltak, 
apám sem nagyon élhetett velük, az sincs kizárva a-boltokkal együtt jutottak hozzá. 
De, hangsúlyoznom kell, csak látszatra, mert én, aki olykor még az egyszereggyel is 
hadilábon álltam, aki rendszeresen pótvizsgáztam számtanból, gyakran vittem 
magammal még a vécére is A kereskedelmi számtan kézikönyvé - t! 
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Elég ha csak egy példával illusztrálom, mi is izgatott engem ebben a kis könyv-
ben, akár egy ponyvában, buja pornográf kiadványban. Még most, fél évszázad után 
is könnyű  gyorsan a jó helyekre lapoznom. Felidéznem mindent. 

Mint izgalmas kalandregényt, ponyvát, pornográf kiadványt olvastam például 
T Brázay Kálmán úrhoz szállítandó küldemény útját, bonyolult adminisztrációját. 
A budapesti illetékességű  Brázay Kálmán ugyanis a londoni Thompson A. W. bizo-
mányos czég közvettésével: 8 láda bengáli indigót vásárolt. 

T. Brázay Kálmán úrnak, Budapesten ;  elküldöttünk ma, számlájára és veszélyére a 
„IYliltiades„ hajón, kapitánya Jam.es Antal, Karner Ferencz, hamburgi szállítmányosnak, 
továbbításra, a megbízásból vásárolt 8 láda bengáli indigót... Költségek. (most csak kivo-
natolok természetesen): 

A tengeri szállításért Londontól Hamburgig; A vasúton hamburgtól Budapestig; 
Behozatali vám K 6 — aranyban 100 kg-nként; Költségek Budapesten stb. stb. 
Namármost, gyerekkoromban ilyenkor, visszatérve a vécér ől, azonnal a Tolnai hl-

dígó szócikkére vetettem magam, majd a többi szakkönyvben nyomoztam tovább a 
bengáli indigó budapesti, illetve hát magyarországi útját, kalandját illet ően. 
Láttam a rakodómunkásokat (akárha Gelléri Andor Endre is közöttük lett volna — 
éppen azokban a napokban ismerkedett meg Füst Milánnal), láttam ahogyan az egyik 
ládából szivárogni kezd valami lila por, mire az egyik munkás benyálazza a mutató-
ujját, felvesz bel őle, körülállják, bámulják a kék port megkékült mutatóujján... 

Nyomoztam, hogyan és mennyire színezte át Magyarországot (akkor még a 
nagyot) a 8 láda indigó? Hiszen az indigófestés (kékfestés) hazánk (ez nem az én 
kifejezésem, ez a Tolnaié) legrégibb iparágainak egyike... 

Persze mit sem tudtam az indigócserjér ől, ma sem sokkal többet, viszont azon 
csodálkozom, hogy Michaux sem írt róla az Egy barbár Ázsiában című  könyvé-
ben, ahogy nem a ceyloni gyöngyr ől sem például, pedig hát fest ő  volt (éppen úgy 
mosódik el a határ festészete és költészete között, még a Pléiade Oeovres corllpléles-
jében is, ahogyan valamiféleképpen én is álmodoztam róla, hogy ha majd egyszer 
könyvem lesz), s az indigó a legigazibb festék. Mindennek ellenére én mégis gyak-
ran képzeltem el 1Michaux-ot az indigó-csávák környékén, amelyek cementtel kira-
kott szobákhoz hasonlatosak. Láttam cingár, légies alakját (Brassai barátja volt), 
amint belép egy ilyen cementtel kirakott szobába. Körülsétál. Leül. Kisétál. Láttam 
ahogyan aztán egész nap ott áll a teleeresztett csávák mellett, s nagyra meresztett 
szemekkel figyeli, ahogyan a sörszer ű  levet hosszú nádbotokkal kavarják a p őre 
munkások és munkáslányok. Nézi, ahogyan a folyadék el őbb zöldbe, majd kés őbb 
indigókékbe hajlik. 

Es Nlichau.x szinte megijed, látomásnak véli, annál is inkább mivel még Yves 
Klein kísérletei el őtt vagyunk, ahogy a csávákból kimászó emberek egészen kék szí-
nűekké lesznek. Ahogyan id ővel indigókékké lesz a húsuk. A csontjuk. Indigókékké 
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zsigerük, vel őjük. Majd a szívük (egy indigókék szív), s végül már a lelkük is... Ezek 
az indigó indusok másféle nyomot hagynának vásznon, papíroson, mint Yves Klein 
befestett emberei, ugyanis ezeknek az indigó indusoknak már indigó a húsa, indigó 
a csontja, indigó a fansz őrzete, szaruja, indigó a nemi szerve, indigó, tehát nem 
festett hús, nem festett csont, nem festett sz őrzet, szaru... 

Vizsgálódva figyeli, hogyan sz űrik a kék iszapot, hogyan f őzik, hogyan szárítják 
vajállományúvá, hogyan sajtolják, vágják lemezekre, kockákra (7-9 centiméter él ű  
indigó kockákról van szó), majd pedig hogyan pakolják a mangóefa ládákba... Tehát, 
hogy egy pillanatra még térjünk vissza T Brázay Kálmán úrhoz (akinek, mint 
közben kinyomoztam, valahol a Keleti körül volt a raktára, pontosabban már a 
Kerepesi úton): 8 mangóefa ládában érkezett az indigó. 

Közben, sokáig készülnek ugyanis ezek a szövegek, a semmis szövegek nemeze-
lésének is megvan a saját ideje, T. Brázay Úr egyik rokonánál, Pesterzsébeten, sike-
rült megtalálnom egy olyan indigós mangóefa ládát, igaz, a csirkeól része volt mái; 
de valójában sértetlen; még nem szállítottam haza Paticsfürd őre, de már kijelöltem 
helyét a fekete ikonosztázionban, a kéksárga kaptár fölött. Édesapám ún. könyvtá-
rának, talán éppen az az indigós mangóefa láda lehet majd a legmegfelel őbb helye. 
Abba fogom rendezni, zárni. 

Na már most, ha ilyesmi valakit egyáltalán érdekel, ez volt az én specialitásom. 
Ennek az árnyalatnak a tanulmányozása — egy ország, akárha egy n ő , arcán; de 
később, idősebb koromban például, külön stúdiumokat végeztem, valahol ejtettem is 
szót róla, végre majd csak helyükre kerülnek a dolgok, meglelik nagyobb (abszolút) 
összefüggéseiket, behatóan tanulmányoztam az indigó szerepét, min őségét a képz ő-
művészet történetében, még ma is egybe tudom látni a m űvészet történetében fel-
használt össz -indigót, egybe akár a tengert valahol Nápoly alatt (ahol Csók István 
nevezetes képét -  festette, amelyen különben az indigó — Farkas István képei mellett, 
Farkas István számára ugyanis az indigót illet ően is külön helyet kell fenntartanunk 
—, talán a legmélyebb a magyar festészetben)... 

Am most kis híján azért esett ki a kezemb ől a könyv, mert a T. Brázay Kálmán 
úr 8 láda indigóküldeményét tárgyaló fejezetnél egy régi bélyeget pillantottam meg. 
Istenem, ki tehette volt éppen oda. Édesapám? Bátyám? Én? Nem hinném, hogy én 
voltam, felrémlene valami. Régt ől gyanítottam, léteznie kell egy misztikus, Isten-féle 
filatelistának, aki bizonyos helyekre bélyegeket dugdos, hogy mint ebben az 
1879-ben Sopronban írt (augusztus havában befejezett) könyvben aztán rábukkan-
jon az ember, rá éppen egy filatelista m ű  írása közben... Észrevétlen, nehogy elröp-
penjen, mármint a bélyeg, illetve a bélyegen lév ő  madár; mert valami kisénekes sejlik 
rajta, bélyegnagyítómért, pinzettámért nyúlok. 

Frígilla cyanea Bon. 
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Újabb lázas nyomozás, míg végre lassan (itt olykor évekr ől van szó) megoldódik  
a rejtély. Egy indigó-pintyr ől van szó! Nem értem pontosan, jóllehet mindig is vala-
mi ilyesmiről képzelődtem, mint mondottam Michaux kapcsán, álmodoztam, hogyan  

is tűntek át a bengáli indigó tonnái egy kisénekes dalává, mert miközben rezg ő  
kezemben a pinzettával a bélyeget silabizáltam, kint az udvarban megszólalt egyik  

pintyünk, a félszemű  Ibolyka, amelynek lám, megkegyelmeztek a kóbormacskák, s  

amelyet hazaérkezésünkkor tartott gyors terepszemlém alkalmával elfelejtettem  

köszönteni az el őbb...  
Végre A magyar kereskedő  könyvé - t rakhatom magam elé. Lám, valamiféle-

képpen mégis rabul ejtettek apám könyvei. Rabul ejtett apám ún. könyvtára. Kere-
sem apám, bátyám, s még inkább a magam gyermekkori kézjegyeit a lapokon.  

Az igazság az, most már bélyegek után kutatok els ősorban, már egész halom gy űlt  
. össze a billiárdposztón: köztük egy 3,5 leunás Nezavisna Hrvatska Petar Zrinskivel  

(a sorozatból már megvan Katarina Zrinska és Krsto Frangepan, feje körül a  

szöveggel:  
Navik on zivi ki zgine posteno); egy 1951 május elsejére kiadott 12 din-es Tito  

T. Krnjaic metszete); egy egész, nagyformátumú, panamai Van Gogh-sorozat... Es  ( 	J 	) ~ ay g 	~ 	g} 	 ~ P 

máris látom, én valójában csak a negyedik kötetet forgattam. Annak is A tengeri  

kereskedelem című  fejezetét, amelyet Kemény Odön írt, az Adria M. Kii: Tengerha-
józási részvénytársaság titkára, a tengeri kereskedelmi ismeretek Rk. Tanára a  

fiumei E keresk. Iskolában. S akkor már mondanom sem kell, milyen szorosan ösz-
szetartozott a nagy tomus és a kis, fent idézett, soproni zsebkönyv. Van egy különös  

kép a Bordeaux, Le Havre és Marseille kiköt őjét ábrázoló fotók mellett, amely  
gyerekkoromban úgy hatott rám, mint kés őbb majd Szentkuthy velencei hajóépíté-
se, illetve Nagy Pál variációja, Prae-palimpszesztje:  

(„épülő  velencei hajó éjjel',  
amely szerintem máig egyik alapszövege a magyar irodalomnak, amelyet akár-

mennyire inkorporáltak is, mind tisztábban lebeg (féltve őrzöm a Műhely számát,  
amelyben el őször megjelent, félve a Szentkuthy-számmal, a Joyce- és a zöld-szám-
mal együtt, egybekötve immár, a zöld számmal, amelyben különben Beckett Wattjá-
val és Claude Simon munkásságával is foglalkoztak többek között): a képen a római  

Szent Péter-teret látni, amelyre rá van rajzolva egy hajó körvonala.  

A Cunard-line egyik óriáshajója és a római Szent Péter- tér:  
Megdöbbentő  számomra, mennyire összefirkáltam, hány féle színessel huzigáltam  

alá ennek a fejezetnek bizonyos részeit. Apám (hamarosan államosított, majd leége-
tett) boltjai között volt egy, némi jóindulattal gyarmatárú kereskedésnek mond-
ható kis szatócsbolt, vegyeskereskedés is. Ha felnövök, arra gondoltam, s hogy ez a  

gondolat mennyire komoly volt, a fentiek is illusztrálják némileg, én majd azt  

veszem át. Mármint a kis szatócsboltot, abból fogok világhírű  gyarmatárú kereske- 
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dést csinálni. Kimondatlanul is ez volt az életprogramom. Bátyám talán a vaskeres-
kedést veszi majd át, húgom meg a textilfát, a textilfát specializálja gomb- és csipke-
bolttá. Arra gondoltam, ahhoz hogy a gyarmatárut biztosítani tudjam (narancs, füge, 
spongya, babér volt akkor már csak a boltban), abszolválnom kell a tengeri keres-
kedelmet mint olyant, ismernem kell Fiúmét, Hamburgot, Rotterdamot, ahol majd 
minden bizonnyal tanulni is fogok... 

Erdekes talán megemlíteni, hogy én kisgyerekkoromban (ezek a könyvek képe-
zik a bizonyítékot számomra is): az Adriát egyértelm űen magyar tengernek tudtam: 
Magyarországon a kereskedelmi tengerészet legf őbb intézése a kereskedelemügyi 
miniszter hatáskörébe tartozik, akinek Fiúméban kirendelt hivatala a M. kir. Unge-
részeti Hatóság. Ennek hatásköre kiterjed a Magyar Korona országainak egész 
tengerpartjára, ügyköre pedig az összes hajózó-, hajóépít ői, halászati, tengerész-
egészségügyi és veszteglési ügyekre. A rév- és egészségügyi szolgálat, ellátására révhi-
vatalok, révkirendeltségek és a matinschizzai hajóvesztegzár állanak a tengerészeti 
hatóság rendelkezésére; Fiúme hajóösszeköttetéseiben a következ ő  rendszeres vona-
lak szerepelnek: Havonként: Glasgowba, Leithbe vagy nyugateurópa más kiköt ő -
jébe, Londonba, Liverpoolba, Hullba, vagy Nawcastellba, Rouenba – magam is meg-
tekintettem Flaubert szül őházát, jegyzi meg a fejezet szerz ője – vagy Eszaki Fran-
ciaország más kiköt őjébe, Bordeaux-ha, Antwerpenbe, vagy Rotterdamba vagy 
Amszterdamba, Portugália egy kiköt őjébe, Algírba és Tangerbe... Evi 24 járat indul 
Fiúméból Braziliáha... A Cunard – az ő  hajójuk látható a római Szent Péter téren! 
– hajótársaság üzemében kéthetenkénti összeköttetés áll fenn Fiume és New York 
között. Az osztrák Loyd Társaság hajói az 1908-1911. évre kötött ideiglenes egyez-
mény értelmében a következ ő  járatokkal szolgálják a magyar kiköt ő  keleti 
összeköttetéseit: Az év folyamán 52-szer érintik Fiúmét 1. a Trieszt.-Szaloniki-Kon-
stantinápolyi 2. a Trieszt-Szmirna—Konstantinápolyi 3. a Trieszt-Bejrut-Messzinai 
járaton, amely utóbbi legalább 26-szor az év folyamán Alexandrián át indítandó, 
ugyanis a Magyar Könyvtárosok Országos Egyesülete rendszeresen kutatja az 
Alexandriai könyvtár maradványait... Evi 12 járaton pedig a Trieszt-Kalkuttai és 
a Trieszt-Kobei vonalon keresik fel Fiúmét a Loyd hajók. Ezeken kívül a fiúmei 
forgalomnak is a rendelkezésére állnak a következ ő  vonalak: a. évi 40 járat 
Konstantinápoly-Braila, b. évi 26 járat Konstantinápoly-Odessza, és c. évi 52 járat 
Konstantinápoly-Batum között. A parthajózásban a Magyar-Horvát G őzhajózási 
társaság következ ő  járatai közlekednek: heti gyorshajó Gravózába, Kattaróba, és 
hetente kétszer, a nyári hónapokban háromszor, Anconába és Velencébe. Rendes 
járatok közlekednek még Kattaróba, Metkovicsba, Brazza szigetre, Dalmáciába, 
Albániába, Lussin szigetre, Zárába, Zenggbe, Pólába, Triesztbe, Veglia szigetére, Iszt-
riába és a magyar-horvát partvidékre. A magyar kereskedelmi tengerészet idegen for-
galomban csak egy viszonylatban vesz részt mint rendszeres hajójárat: Málta és 
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Szirakúza között. Ebben napi járatokat teljesít az Adria Társaság Carola nev ű  gő -
zöse, amely a filatelisták nem kis örömére, postaszállítást közvetít a két kiköt ő  kö-
zött, nem véletlen tehát, hogy éppen Magyarországon találhatók a legszebb szirakúzai 
bélyeggyííj temények! ), igen, én kisgyerekkoromban az ú.n. magyar tengerre utaztam 
még, s kés őbb is — például az 50-es években — természetesnek t űnt, hogy mi bács-
kai gyerekek, minden évben osztálykirándulást teszünk az Adriára, olyasmit gondol-
tam, a tenger valamiféleképpen Jugoszláviában is megmaradt nekünk (hiszen az is 
egy nagyforma volt, mint a Monarchia), ránk bízták, a dalmátokra, isztriaiakra, meg 
a bácskaiakra, ugyanis a gyümölcstermeszt ők, bosztánosok, de a zenészek is (lásd a 
sétahajóról írt sorokat A tengeri kagylóban, lásd az egyik zenész vallomását a mina-
pi 7 Napban, aki a Kitömött madár egyik f őszerepl ője különben, egyáltalán lásd 
Domonkos zenész, illetve hát m űvész karrierjét, Sóti Pista, Ricsi és Kovács Kálmán 
adriai birodalmait, Bicskei Ottó szuverén rivai sétáit Kaštel Starin satöbbi) szinte 
naponta indultak le Bácskából a tengerre, s valójában immár most is ugyanezt tesz-
szük, jóllehet ismét Magyarországon keresztül, de hát én, jeleztem, Magyarországon 
keresztül is megtanultam volt kisgyerekkoromban közlekedni apám ún. könyvtárá-
ban, könyvtárának segítségével, lám még ma is fejb ő l tudom a Fiúméból induló 
járatok menetrendjét ... 

Boltjaink államosítása után a sok indigó-, kén- és olívabogyó-, spongya- és ten-
geri só-stúdiumaimmal mi mást is kezdhettem, mint hogy az irodalom, a képz őmű-
vészet felé próbáltam tapogatni. 

Mondanom sem kell, a vadászati szakkönyvek még a kereskedelmieknél is 
jobban foglalkoztattak. Most is gyorsan a kedvelt metszetekhez lapozok. Noha a 
nyelvi érdekességekb ől is jegyzetelek majd Újra magamnak. 

Pillantsunk például a dögkunyhóba , igen, üljünk be egy pillanatra legalább: a 
dögkunyhóba (Dögkunyhó). De például egy igazi farkasverembe sem ártana alászáll-
nunk, hiszen ez a szó is már annyira kiüresedett a használatban (Far'asvererll), 

. hogy fogalmunk sincs otthonosságáról, ugyanis, mint olvasom, mind a négy fala er ő s 
sima tölgypadlóval van borítva. A verem közepén be van verve egy kb. 6 m. hosszú 
vasrúd, melynek tetején az él ő  juh, liba vagy kacsa elhelyezésére szolgáló korong van 
elhelyezve... Ha áttanulmányoz az ember egy-egy ilyen kis fejezetet, valóban az az 
érzése, akár lakhatna is ezekben a csapdákban, meg az, hogy saját b űzös csapdáink, 
amelyben kecmergünk, közelr ől sem ilyen szépek, összkomfortosak, egyiknek sincs 
ilyen stabil tölgyfapadlója, tölgyfa falai, igen, sorra kellene kérdeznem írótársaimat, 
vajon ki tudja közülük, hogy a farkasveremnek tölgyfapadlója van? Heidegger vég-
telen elemzései jutnak eszembe, amelyet a katedráról, a bakancsról, a görög temp-
lomokról etcetera végzett. Mondanom sem kell, a dögkunyhó, a farkasverem is 
megérdemelne egy ilyen el őadást. De csak most látom, a legkedveltebb metszeteken 

92 



állandóan ugyanaz a motívum ismétl ődik, ugyanaz a motívum teszi őket valamiféle-
képpen művészeti alkotásokká. 

Mégpedig: a tojás. 
A kitűnő  deszkából készült menyétfogó fels ő  belső  oldalán például vasfogak van-

nak alkalmazva, melyek a nyestnél és macskafogásnál el őnyül szolgálnak... Noha a 
szöveg a továbbiakban falatról beszél, mármint a menyétnek, macskának szánt 
falatról, a zseniális rajzoló mégsem töpörty ű t rajzolt oda például, hanem egy tojást 
helyezett az alsó deszka közepére. Érdekes, a csapóvas esetében is falatról beszél-
nek, de a metszetek készít ője itt is tojást rajzol, mint különben a Wéber-féle csapó-
vasnál is, ahol, igaz, a szövegben már megemlíttetik a tojás is. A falat leginkább a 
lehúzó vastőröknél jön alkalmazásba. Ezek közül a vonózsineggel, a falat felvételé-
re szolgáló nyárssal, egy tojás elhelyezésére alkalmas billenty űvel és egy lósz őrrel 
lehúzó szerkezettel bíró csapóvasak ismeretesek... 

Egyelőre meg kell szakítanom édesapám ún. könyvtárának feldolgozását, ki is 
jelölöm számára a dívány mögötti zugot. Nincs id őm sorra venni például Fr ancis 
James A nyúl regényé - t, vagy a Magyar Szemle Társaság Kincsestárának 6 kis, 
puha kötetecskéjét, amelyeknek különben igazán örülök: Kmoskó Mihály Az íszlám, 
Bajza József Jugoszlávfa, amelyet, mint a nyomok, kézjegyek bizonyítanak, édes-
apám, bátyám és mások is áttanulmányoztak volt még anno dacumál (én is hamaro-
san — talán majd azon a napon, amikor hivatalosan is megsz űnik létezni — ismét 
górcsövem alá veszem, akár egy tetemet, kék, nem is kék: indigó hullát, akárha ma-
gamat), Rapaics Rajmund A növény felfedezése, 1Men.döl Tibor Táj és ember, 
Burger Károly Az egészséges Iló, Sík Sándor A cselkészes, de A Tolnai Világlap-
ja Ajándéka zöld sorozatának három kötetére sincs id őm: Somaházy István A bot-
lány, Lagerlőf Zelma A legllátallllasabb érzés, Seress Imre A végzet, de a még 
ezeknél is megfoghatatlanabb, észbontóan semmis regényeket sem forgathatom, 
olvashatom újra, noha Ottlik által említett Selpolette című  regény, illetve Réz Pál 
e téren végzett kutatása után vigyáznunk kell az ilyen és hasonló semmis könyvek 
túl sommás megítélésével, egyáltalán a könyvek megítélésével: Minden fanyar, szürke, 
tragikus és unalmas volt itt, az ember sajátságos módon, mégis arra vágyott, hogy egy ilyen 
bánatos regényben éljen majd, amelyek valójában csak átfolyhattak valahonnan apám 
ún. könyvtárába, szinte kizárt dolog ugyanis, hogy valaha is részei lettek volna, 
talán hibbant barátn őjétől, Gallérkától örökölhette őket édesanyám, nincs id őm 
rájuk, ám az igazság az, módszerem sincs rendezésükhöz, ezért talán majd megké-
rem évfolyamtársamat, Kunkin Zsuzsát, a behemót gipsz Atlaszok vállán nyugvó 
Szabadkai Városi Könyvtár igazgatóját, jöjjön ki egyszer hozzám, oktasson ki, 
lásson el utasításokkal, hogyan is kezdjek édesapám ún. könyvtártának feldolgozá-
sához, hiszen ők Magyar Lászlóval egy szép könyvet tettek közzé Kosztolányi 
mestere, Milkó Izidor könyvtáráról... 
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Es akkor még nem is említettem édesapám ún. könyvtárának: vajdasági könyv-
kiadást, a vajdasági irodalmat érint ő  részét, amelyhez, egy-két könyvet kivéve, egé-
szen biztosan semmi, de semmi köze sem volt. Két kiadvány képez csak kivételt. 
Vékony Náci Ákom-bákoma (az egyik becskereki kereskedelmi utazó sózta apámra, 
majd személyesen is megismerkedtek a pelerines szerz ővel, Vékony Nácival, amikor 
egyszer ellátogatott (5-Kanizsára, a Tiszavidék szerkeszt őségébe), valamint Bencz Bol-
dizsár Magyar Eletének egy számához, ugyanis Bence Boldizsár Biberéken keresztül 
még Afrikából is üzent valamit édesapámnak, de hogy mit, arra már, hiába faggatom 
olykor borotválkozás közben, nem emlékszik... Gál Nevet ő  könyv -e, Herceg János 
Anna búcsúja (Mirko készítette a fedelét, illusztrációit, ha átjön majd meg is 
mutatom neki), Zilahy nagyformátumú, a Bratsvo Jedinstvónál megjelent Ararát-fia 
több mint valószín ű  bátyámon, rajtam keresztül kerülhetett a kredencbe, ahogyan a 
Jobbágyok ullokája, a Kéz a kilrvcsell és az Egy ember Ül az udvaron című  
Fehér, Acs és Major köteteket pedig már egészen biztosan én dughattam oda, miel őtt 
gimnáziumba indultam volna, vagy a gimnázium els ő  évében, amikor otthon még nem 
sajátítottam ki magamnak a speiz egyik stelázsiját, s nem kezdtem építeni könyvtá-
ramat, amely — egy kis hányadát kivéve, amelyet Zágrábba való szökésemkor Kolarik 
Finta kiárusított —, a mai napig itt tornyosodik a fekete ikonosztázionon avagy a 
Homokvár padlásán, illetve járásszéli tanyámon, vagy Pesten, a Lónyaiban, Leáéknál 
lévő  szobám polcain. Befejezésül még csak egy megjegyzést. Amikor én Várady 
Tibor felolvasásai, illetve Németh Ferenc kutatásai után felfigyeltem, illetve komo-
lyabban kezdtem foglalkozni Vékony Náci költészetével, életével-halálával (több 
részes sorozatot sugároztam róla az Ujvidéki Rádió Elmélet, vita, gyakorlat cím ű  
műsorában, sorozatot írattam róla Németh Ferenccel a Napló részére), fogalmam sem 
volt arról, hogy az Ákom-bákom egy példánya ott lapul a kredencünkben, s hogy 
édesapám még emlékezett kopott, foltos, ám félelmetesen szétterül ő  pelerinjére, az 
ember megijedt, jegyezte meg egyik borotválkozás közben, elrepül, el a szó szoros 
ételmében, el, akartam hozzátenni, el egészen az Indusokra, noha jól tudtam: kon-
centrációs táborban végezte — neve ellenére. 

Elhangzott a szabadkai Városi. Könyvtárban június 8-án Atlaszok II. címmel 
megtartott felolvasóesten. 
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v 

Judit('Salgo 

A birobidzsáni út 
(Részlet) 

Elveszett törzsek 

1. 

1939 tavaszán, elbátortalanodva a világméret ű  zsidó szocializmus rossz kilátásai 
és egyébb rossz el őérzetek miatt, Leopold Roth azt mondta legkisebb fiának, 
Oscarnak: 

Minden népnek megvan a maga titka. A zsidó nép titka a tíz elveszett törzs lak-
helye. Hol vannak az ősapák, Jákob fiainak törzsei? Minden zsidó kötelessége, hogy 
életének legalább egy kevéske részét ezek keresésével töltse. 

A. fiút meglepte apja akarata, de nem vitte rá a lelke, hogy teljesen figyelmen 
kívül hagyja. Rövid id ő  alatt, részint könyvekb ől, részint egy nyugalmazott antwer-
peni patikus elbeszéléseib ől — aki megszállott gy űjtője volt a zsidó anekdotáknak — a 
következő  ismeretekre tett szert: Eldad Ha-Dani, a híres utazó még a 9. században 
azzal a hírrel tért haza Afrikából, hogy az elveszett törzsek, de négy közülük bizo-
nyosan, Naftalié, Gád.é, Asheré és Dáné — amelyb ől ő  maga is származott — valahol 
az Abesszín magasföldön rejt őztek el. Valamivel. kés őbb David Reuveni azt állította 
magáról, hogy édestestvére a délnyugat-arábiai területeken él ő  izraeli törzsek egyik 
vezetőjének, míg Antonio de Montesinos Dél-Amerikában fedezte föl az elveszett tör-
zseket. A tudelai Benjámin rabbi, aki hét évig tartó, Európában, a Földközi-tenger 
tájékán, a Közel-, Közép- és Távol-Keleten tett utazásaiból Spanyolhonba hazatérve 
tekintélyes kötetnyi följegyzést, hozott magával, arról tudósított, hogy az említett tör-
zseknek egészen Közép-Kelet-Ázsiában akadt a nyomára. A józan 1Vlaimonidész egy 
másik tanácsadója az elveszett törzsekkel való találkozásáról írt, mégpedig azokról, 
amelyekr ől a midrásban az áll, hogy átjutottak a Szambatjon folyó túloldalára. A 
portugálok, akiket az arany-, ezüst- és rézföldekr ől szóló mesék csábítottak Keletre, 
a negyediken, az ólomföldön, egy elszigetelten él ő, elaggott törzsre akadtak, amely — 
szomszédai elől bujkálva — egyre csak körbe jár, nem lelve kiutat a végtelen erd ők-
ből és mocsarakból. A híres — a patikus meggy őződése szerint kikeresztelkedett 
zsidó — Kolumbusz Kristóf nem f űszerekért indult Indiába, hanem hogy megkeresse 
az elveszett törzseket, mások jóval kés őbb tíz japán szigeten fedezték föl nyomaikat, 
az északkeleti Hokkaidótól a délkeleti Yakuig. No és mindahány zsidó keresked ő, aki 
az évszázadok során gyalogosan, ló- és teveháton, hajóval beutazta a szárazföldeket 
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és a tengereket, mindahány fáradhatatlan utazó, aki selymet, f űszerszámot és drága-
köveket fuharozott Franciaország és Kína között négy évszázaddal azel ő tt., hogy 
Marco Polo Pekingbe érkezett volna, mindahányan leginkább annak a népnek a nyo-
mait keresték, amely asszír fogságba jutva elt űnt a föld fölszínéről: vagy szétszóró-
dott és elvegyült a homokkal, vagy valahogy életben maradt és valahol, a világ végén, 
rejtőzködve várja Izrael hazájának újbóli egyesülését. 

Hol vannak ősapáink törzsei?, nyögött föl három hónappal kés őbb, családja 
körében, a haláltusáját vívó Leopold. Fülledt nyári nap volt, a leveg ő  telítve elekt-
romossággal, a bútor baljóslón pattogott, mint zivatar el őtt. Arra kértelek, hogy 
legalább egy kevés id őt szánj rá! 

Szinte az egész rokoni gyülekezet ott volt a haldokló hálószobájában. Leopold 
bejelentette, hogy fontos mondanivalója van hozzátartozói számára, és azok abban 
kezdtek reménykedni, hogy a mondanivalóból talán valami készpénz vagy kötvény 
is származik. 

Hol van Rúben törzse?, egyenesítette ki nagy kínnal göcsörtös hüvelykét, és a 
mennyezetre bökött vele. Hol van Simoné?, mutatott mutatóujjával az el őtte lév ő  
falra, és vajon hol Dáné, Naftalié, Gádé? Minden név után egy újabb reszket ő  ujj 
indult kutatóútjára: Hol? Vajon hol? Szinte alig nézett két id ősebb fiára, noha 
hetekig minden áldott nap fel őlük kérdez ősködött. Feleségét, akit addig minden. 
pillanatban hívogatott, most mintha meg se ismerte volna; sógorn őjétől, Dinától, akin 
sokszor rajta felejtette tekintetét, most rettegve fordította el arcát; Dina jegyesén, 
Jonathanon úgy átnézett, mint egy ködfátylon, pedig máskor féltékenyen szemlélte 
óriási testét. Nem foglalkozott a többi távoli rokonnal se, tekintetét legkisebb fiára 
irányította, és várta a választ. Oscar körbekémlelt, rokonai szemében fáradtságot és 
türelmetlenséget látott, kinyitotta a folyosóra vezet ő  ajtót, kidugta fejét a lépcs őház 
félhomályába és vidáman megrovó hangon rákezdte: 

Nos, hol késik az a robosztus Rúben? Hol a saslelk ű  Simon? Es a zabolátlan 
Dán? No és a nagyétk ű  Naftali, a girnyó Gád? A vakmer ő  Asher? Az álmodozó 
Izsakhár? Hol, vajon hol van a zavarodott Zebulon, a bájos Benjámin és József, 
mind közül legszebb? Hol vagytok, öregfiúk? Egy jó ember és jó zsidó rátok szeret-
né testálni javait és lelkét! 

A lépcs őházból lépések zaja hallatszott. Siessen, az istenért!, kiáltott Oscar. 
Jacobs doktor azonban, mint annyiszor praxisa során, ismét elkésett. 

2. 
Apja haláláig Oscar Roth igyekezett ellenállni ködös eszméinek, és, éppen ellen-

kezőleg, a világ konkrét, látható része foglalkoztatta, különös tekintettel a látást 
javító eszközökre, az optikai lencsékre és m űszerekre. Ez a szenvedély még gyer- 
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mekkorából származott: tizenkét évesen stroboszkópot konstruált, lépeget ő  ember-
alakkal, tizenhat évesen pedig els ő  megtakarított pénzéb ől elutazott Mount Wilsonra, 
hogy megnézze, hogyan nyílik föl az óriási obszervatórium kupolája a csillagok ter-
he alatt, és hogyan rohanja le a lencsékkel töltött teleszkóp férfias csöve égi célját. 
Ugyanezzel az izgalommal illesztette két-három alkalommal szemét a laboratóriumi 
mikroszkóp néz őkéjéhez, amelybe fiatal nagynénje, anyja húga, Dina, egész nap 
bámult, a vörös és a fehér vérsejteket számolva a száraz keneten, meg az apró ször-
nyeket, amelyek fölfalták őket. Ugyanakkor Oscart nem annyira az égitestek és a 
földi részecskék izgatták, mint inkább annak a tudata, hogy a világ nem olyan, ami-
lyennek a szabad szemmel szemlél ődő  embernek mutatkozik. Ezért aztán, különö-
sebb ingadozás nélkül letett a biológiához és fizikához hasonló iskolai tantárgyak 
tanulmányozásáról, de azért esténként, aniikor a környez ő  házakban fölizzottak a 
lámpák, elővette a régi távcsövet, amelyet — a jobb sorsra érdemes ázsiai kirándulára 
való fölkészülés jegyében — apja szerzett be, a szomszédos ablakokra irányította őket, 
és a függöny mögé bújva egyedül, zavartalanul tanulmányozta a látszat mögött meg-
bújó igazságot. Leginkább a n őket nézte: ők az ablak mellett éltek, az utca közelé-
ben, az élet premier plánjában, a férfiak pedig a szobák mélyén: a n ők mozogtak, 
megmutatkoztak, cselekedtek, a férfiak pedig, a háttérbe húzódva, egy sarokban vár-
tak rájuk: a n őknek teste volt, a férfiaknak pedig csak vágyuk, amely láthatatlanná 
tette őket. Elnézte őket, ahogy ide-oda járnak az ablak kivilágított négyszögében, 
megállnak, hátrafordulnak, valamit kézbe vesznek, valamit letesznek, tárgyakat és 
gyerekeket helyeznek át, viszonoznak, szívesen fogadnak vagy elutasítanak egy érin-
tést, megtorpan, majd ismét mozdul a testük. Mindezek a n ők estéről estére egyszer-
re élték saját ablakéletük pillanatait és ugyanakkor egy közös n ői életet is: a szemét 
a távcs őre tapasztó Oscar volt az, aki összekötötte őket, aki szemlél ődésével lehet ő -
vé tette, hogy többet, hosszabban és intenzívebben éljenek, mint amit saját sorsuk 
szabott ki rájuk, és hogy a lámpák kihunyása és az ablakok elsötétedése után ne 
csak férjeiké legyenek, hanem Oscaré is, és hogy az asztali - lámpák és a mennyezeti 
világítás tüzében egy egyetlen, nagytest ű , meleg, vérpezsdítő  Dina nagynénivé olvad-
janak össze. Ebben az id őben Oscar az a gondolat foglalkoztatta, hogyan készíthet-
ne egy olyan — röntgenhez hasonlító — készüléket, amellyel optikailag levetk őztethetné 
az olyannyira kívánt nagynénit, és ennek a gépnek a vázlataival voltak tele iskolai 
füzetei. Dina néni volt az els ő , aki megértette unokaöccse vizsgálódásainak igazi ter-
mészetét, és amikor bizonyossá vált, hogy további iskoláztatásának semmi értelme 
sincs, elvezette egy ismer ősének apró, fotófölszerelést árusító üzletébe. Az ismer ős, 
aki tulajdonképpen Dina néni jegyesének, Jonathannak volt a rokona, jól megnézte 
magának jövendőbeli segédjét, és a kezébe nyomott egy vödör vizet és egy szivacsot, 
a következő  szavakkal: A világ legélesebb képe, fiatalember, az, amit a kirakaton át 
látsz. Eppen ezért rendszeresen le kell mosni az üveget. Munkára föl! 
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Amikor apja rátestálta az elveszett törzsek megkeresésének gondját, Oscar akkor 
múlt húszéves, és Jonathannal együtt tulajdonosa volt annak az immár szépen föl-
szerelt üzletnek, amelyet megvettek a rokontól. Apja hagyatéka nem változtatta meg 
lényegesen Oscar életét, de mintha a láthatatlan törzsek elhomályosították volna fény-
képész-szemét, és apránként letérítették volna a bejáródott életútjáról. Nem, nem 
engedte át magát a medd ő  álmodozásnak, mint ahogy azt kiábrándult apja tette volt; 
annyit engedett meg magának, hogy a pihenés óráiban — vagy amikor éppen kikísér-
te a vev őt, és egyedül maradt az üzletben — lecsukja a szemét, gondolatban vissza-
térjen az elveszett törzsekhez és kövesse csalóka, kanyargós nyomukat. Elégedettség-
gel töltötte el, hogy Amerika hadbalépésekor nem sorozták be a keletre induló 
haditengerészek ezrei közé, hogy a Salamon- és egyéb szigeteken próbálja meg útját 
állni az átfogó japán támadásnak, és hogy így nem kényszerült rá, hogy a helyszí-
nen kutassa föl az elt űnt ősök lakhelyét, és hogy ehelyett az üvegpultnál maradt, 
fényképezőgépet és belevaló filmet árult a bevonuló fiúknak, akik indulás el ő tt 
objektív elé akartak állni, hogy megörökítsék egyenruhájukat, vagy még inkább, hogy 
saját kezűleg fényképezzék le anyjukat, menyasszonyukat, feleségüket és gyerekeiket 
a családi ház verandáján, majd a kiköt őben, már az acélkolosszus fedélzetér ő l, 
amelyet a rokonság hullámzó tömegének kiáltásai, zokogása és énekhangja kísért, 
amikor az elvált a parttól és elt űnt a láthatáron. 

Oscar Dina iránt táplált érzelmeinek jellege is megváltozott a Leopold halálát 
követő  években. Az a szomorú bizonyosság, hogy soha nem birtokolhatja nagynénje 
testét, és soha nem térhet vissza az ágyába, ahová hatéves koráig bejáratos volt, nem 
jelentéktelen bels ő  rengések árán elmozdította a nagynénit az érzékiség területér ől 
a szellemiség birodalmába, közvetlenül a láthatatlan kapuja elé. Itt pedig, ezen a 
pásztázott térségen Dinának el őbb-utóbb találkoznia kell Leopold, és most már Oscar 
elveszett törzseivel. Mert anyja húga iránt érzett szégyenteljes vágyódása volt az a 
jeges ék, amely a kisfiú lelkébe verve megronthatatlanná és örökre éretlenné tette 
azt, kietlen, kétséges és megvalósíthatatlan tervek és vállalkozások menedékévé. Oscar 
vágyának föltételes elanyagiasodását nagyban segítették a Dina külsejében és tartá-
sában végbement változások. A múló id ő , a háború, az európai rokonok és Jonathan 
sorsa miatti aggodalom eltüntette Dináról azt a habkönny ű  súlyfölösleget, amely 
húszas és harmincas éveit díszítette, és az elt űnő  habokból egy új Dina bukkant föl: 
szikár lett, sápadt, néha áttetsz ő . Ilyen külsővel készen állt a Nagy révész szerepé-
re, aki majd elvezeti unokaöccsét a keresett törzsekhez, megmenti őket az örökös 
vándorlástól és visszahozza a történelembe. 

Dina nem tudta, milyen feladattal bízták meg, és hová indult e1 máris Oscar 
szellemének gázlóin. Azt képzelte, hogy most is, mint már annyiszor, a közlekedési 
módok váltogatásával — beleértve két metróvonalat, néhány állomásnyi autóbuszutat 
és némi gyaloglást — az üzletbe indult, hogy Oscarral megbeszéljen valami beszer- 
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zést, lévén hogy Jonathan szívvel-lélekkel a dzsessz-trombitájával foglalkozott, és 
teljesen elhanyagolta társtulajdonosi kötelességeinek és jogainak gyakorlását, így 
aztán hetente egyszer; vagy még ritkábban jutott csak el. — kvartettjének két próbá-
ja és két sör között — kis boltjába, hogy aláírja a heti elszámolást és megtöltse a 
pénztárcáját; de — ó, hiszékeny Dina — azt is hitte, hogy az elvég zett munka és az 
ingyenélő  Jonathan közös szidása után ott ül a pult mögötti szé kre rogyva, valami 
fotócikk-gyártó cég reklámkatalógusát lapozgatja és az emberi vér és váladékok 
mikroszkópikus keneteit naphosszat bámuló szemét és idegeit a katalógus ködfátyo-
los erdeivel és napsütötte fönnsíkjaival, ezüst gleccsereivel és arany vízfolyásaival 
nyugtatja, pedig akkor már úton volt, oldalról oldalra, képr ől képre haladva egyre 
közelebb jutott Oscar céljához. Te el se tudod képzelni, Jonathan mennyire utálja a 
természetet, sóhajtott, szinte fulladozik a friss leveg őn, az oxigéntől lázrohamot kap!, 
majd órájára pillantva fölállt és indulni készült, amikor hirtelen, már valami ázsiai 
vadon közepén — mert más képzeletében mindig gyorsabban repül az ember, míg a 
sajátjában csak óvatosan botladozik — egy bengáli tigris kiugrott a legújabb Pentax 
kamera objektívjéb ől, lehetetlenné téve az indulást. Szörny ű  reklám!, mondja, és 
lapoz, de kés őn: a tigris a pillanat törtrésze alatt átugrik az objektív tüzes abron-
csán — leginkább cirkuszi karikához hasonlít, amelyen színlelt alázattal ugranak át 
a tűz iránt ősi gyűlöletet tápláló vadak —, és megpörköli Dinát hipnotikus tekinteté-
vel, azt parancsolva: Vedd meg ezt a kamerát, bújj át izzó lencséjén, lépj be a kez-
det mindent elárnyékoló sötétjébe. Végtelen kalandok mezeje el őtt állsz! 

Ez a macska a feleségedre hasonlít, mondja ekkor Dina, nyugtalanságát elkend ő-
zendő , becsukja a katalógust, majd a szemét, néhány megszokott mozdulattal meg-
nyomkodja halántékát, föláll, kézbe veszi táskáját és a bevásárlószatyrot, kinyitja az 
ajtót és búcsúzásul int egyet unokaöccsének. De akkor már Oscar is az órájára néz, 
eloltogatja maga után a villanyokat és vágyakozva, már önmagát felejtve, egy újabb 
lapos, színtelen nap után átrepül az objektíven és a n ő  után indul. 

3. 
De valójában mi van a tüzes abroncs túloldalán? Nem csak egy újabb abroncs, 

egy újabb tüzes illúzió, és így a végtelenségig? De a cél egyre csak távolodik, a 
körök egyre sz űkebbek lesznek az elragadtatott utas körül. 

1953. egyik májusi reggelén telefonon kereste Oscart az antwerpeni patikus, aki 
alkalmanként olcsó vegyszerekkel látta el a boltot, és azt mondta: Fiatal barátom, 
tudnod kell: Barátja, Leopold Roth halála után kötelességének érezte, hogy Oscart 
ne csak gyönge minőségű  hívóval és fixírrel lássa el, hanem kísér ő  információkkal 
is. Tudnod kell, hogy egy orosz — patikus ekkor hirtelen lehalkította a hangját, a 
lekváros-vajas kétszersült pedig éppen roppant egyet Oscar fogai alatt, így aztán az 
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orosz neve a falattal együtt morzsálódott szét, de a folytatásból Oscar mégis megér-
tette, hogy az említett orosznak sikerült egy fotólemezen megörökítenie — fényképe-
zőgép nélkül — egy szabad szemmel nem látható fényt, amelyet él őlények sugároznak 
ki magukból. Az így megörökített bükkfalevelet olyan fénykoszorú övezi, amely ak-
kor is érintetlen marad egy ideig, ha a levél egy részét letépik és elégetik. 1V1indez, 
természetesen, az emberi testre is vonatkozik. A szovjeteknek állítólag a birtokában 
van egy fölvétel, amelyen egy férfikéz fénylenyomata látszik öt ujjal, holott a fölvé-
tel pillanatában azon a kézen csak négy ujj volt, mert a kéz tulajdonosa, egy fiatal 
mészáros, figyelmetlenségb ől, vagy más okból kifolyólag röviddel azel őtt lekaszabol-
ta az ötödiket. 

Oscar elfelejtette befejezni a reggelit, de el őször még magának se akarta beismer-
ni, mennyire fölizgatta ez a hír. Este mégis elmesélte feleségének, Cinthiának, mit 
hallott. Szerintem ez tetszene a megboldogult papának, mondta óvatosan. Fogadok, 
hogy az ő  aurája még ott fénylik az ágyában, csak mi nem akarjuk meglátni. Cinthia 
csak legyintett: Van megboldogult apádon kívül más fényl ő  dolog is ezen a világon, 
de azokat a te agyad nem ismeri föl, mondta. Oscar meg se próbálta meggy őzni. 
Belső  szemeivel e pillanatban egyébként sem a megboldogult Leopold alakját nézte, 
hanem az elveszett törzseket, amelyeket apja bízott rá, és amelyeknek távoli nyoma 
ott vibrált el őtte. Az elkövetkez ő  napokban néhány állandó vásárlójánál, lelkes fo-
tóamatőröknél érdekl ődött a hír fel ől, de senki még csak hasonló dologról se hallott. 

Kirlijan. Kirlijan a neve, mondta az antwerpeni patikus, amikor Oscar meghív-
ta a pubba, ahol Jonathan muzsikált, és ahol aprópénzért tekintélyes adag libakol-
bászt lehetett kapni az ital mellé. 

Kir-li-kir-li-kir-li-jaaaan!, rikkantott nagyot Jonathan. Oscar nagy bánatára a 
bárban aznap este egy kvintett vendégszerepelt, így Jonathan ott maradt az aszta-
luknál, Dina mellett, és minden újabb korty sör után, mint egy nagy sörösdoboz-to-
rony, egyre inkább felesége felé d őlt. 

Kirlijan elektronikai mérnök volt egy krasznodari, elmebetegeket ápoló kórház-
ban, folytatta a patikus. Becsülte a libahúst, még ha kolbász formájában került is 
eléje, mint ahogy mostanában minden jobb falatot, amit már rég nem engedhetett 
meg magának, és sietett, hogy vendéglátój ának érdekes mesével viszonozza a meghí-
vást. Krasznodarban, ismételte meg, és jelent őségteljesen vendéglátója feleségére, 
azaz Cinthiára nézett. Valaha régen, miel őtt zavaros módon patikus nem lett bel őle 
Antwerpenben, Donyeckben tengette életét ihatatlan kotyvalékokat készítve, amelye-
ket nagy ügyeskedéssel lehetett csak eladni. Azóta mindenkiben összeesküv őt látott, 
akinek legalább a délöreganyja Oroszországban született. Egy alkalommal az tör-
tént, hogy Kirlijan, a patikusnak itt félbe kellkett szakítania történetét, mert 
Jonathan úgy döntött, elmeséli, hogyan kérte meg pontosan hét évvel ezel őtt, a 
szövetséges er őknek a tengelyhatalmak fölött aratott gy őzelmének örömére, ünnepé- 
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lyesen, hosszú jegyben járás után Dina kezét. Azonnal össze is házasodtak, a nász-
éjszakájukat barátaikkal töltötték el őször egy autóban, majd a tábort űz mellett egy 
fenyőligetben, melyr ől kiderült, hogy egy bolondokházának a parkja. A trombitát 
fújva, amelyet természetesen magával vitt — vagy lehet, hogy szakszofon volt? —, 
élesztgette Jonathan a tüzet, amelyb ől végül liliomok, nőszirmok, nárciszok és egyéb 
olyan virágok keltek ki, amelyeknek Jonathan nem ismeri a nevét, és ő  sorra dobál-
ta a virágokat álmos menyasszonyának ölébe, aki minden egyes alkalommal fölsikol-
tott és megpörköl ődött ujjait fujkálta. 

Jonathan, légy szíves!, mondta Dina. Erre Jonathan egy újabb doboz sört nyi-
tott ki és ismét kurjantott egyet: Kirlijan-kirlijan-kirlijan! Frank Shaid, aki régen a 
zenekarában gitározott, egy alkalommal azt. mondta: Az els ő  hat doboz sör után bár-
mi, amihez Jonathan hozzányúl, habbá változik. A hetedik után zenévé. A nyolca-
dik után pedig fénnyé! Valami ebb ől a fényből most a patikusnak és meséjének 
tárgyára is hullott, mert az asztalnál ül ők megpillantották Kirlijant, ahogy az elekt-
rosokk-fülkében, a távollév ő  ápolót helyettesítve, egy pánikba esett pácienset igyek-
szik lefogni, akinek halántékán az elektródák érintkezési helyén kékespiros 
lángocskák reszkettek. Az ágyhoz kötözött férfi szabadulni igyekszik, azt kiáltozza, 
hogy nem akar meghalni, anyját hívja, valami bírót emleget, de az orvos nem sza-
kítja félbe a kezelést. Kirlijan arra gondol, hogy a készülék hibásodhatott meg, ala-
posan átnézi, de nem akad rá a hibára. Másnap a fény-nyelvecskék egy n ő  tarkóján 
jelennek meg, aki — a tegnapi pácienssel ellentétben — megadóan aláveti magát a 
kezelésnek, és azt mondja, szeretne meghalni. Kirlijan szeretné lefényképezni ezt a 
fényt, de nem engedik a páciensek közelébe. Ekkor otthonában, a konyhában egy 
hasonló elven működő  készüléket barkácsol, és feleségével, Valentinával kísér-
letezésbe fognak. Az eljárást el őször magán próbálja ki. Valentina férje bal kezére 
erősíti a magasfeszültségű  oszcillátor elektródáit és egy fényképlemezt, és bekapcsol-
ja az áramot. Szemjon Davidovics fölkiált — fojtottan, nehogy a vékonyka falon át 
meghallják a szomszédok —, ujjain vörös foltok jelennek meg, de a fényképlemezen, 
amelyet utóbb el őhívtak, egy gyönyörű , szórt fényű  korona övezi a kezét. Kirlijanék 
valamit javítottak készülékükön és az elkövetkez ő  éjszakákon számtalanszor lefény-
képezték saját végtagjaikat, majd rokonaik és barátaik végtagjait, végül mindenféle 
csavargó, részeges és nyavalyatör ős kezét-lábát, akiket a szomszédoktól és az állami 
szervektől való félelmük ellenére a lakásukba csalogattak. A fölvételeket összevetve 
arra a következtetésre jutottak, hogy az egészséges és der űs emberek er ős, egyenle-
tes kékes fényt sugároznak, míg a betegek, szerencsétlenek és kábítószeresek halo-

. vány, vékonyka vörös fénnyel pislákolnak. 
Vörösen fognak ezek lángolni a pokolban is, mondta Cinthia, akit nemrég fert ő-

zött meg a politika. Jonathant viszont csak a dolgok zenei oldala érdekelte. Hát 
persze, mondta, egy fénykéz annyit ér, mint két testi. Az a félkarú Wittgenstein úgy 
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játszotta Ravel Balkezes koncertjét, mintha négykezesnek íródott. volna. De az a kis 
tüzér is, aki Sztálingrád alatt elvesztette a hüvelykujját, úgy játszotta a háború után 
Csajkovszkijt, hogy a karmester nem vett észre semmit. Csak az els ő  hegedűs látta, 
hogy egy lángnyelvecske, egy fénykalapács futkos le-föl, és ütögeti a fehér és fekete 
billentyűket. Kirlijanék megfejtették a fantomvégtag titkát. Es mint egy bizonyítékot, 
Jonathan a magasba emelte hihetetlenül vékony és gyöngéd kezét, amely masszív tes-
téből úgy állt 'ki, mintha a szférák zenéjét fogó antenna lenne. Fénymásolatunk épp-
úgy túlél bennünket, mint ahogyan a szerelem túléli a testi er őt. Gyötör, fénylik, zeng 
,az, ami már nincs. A világmindenség megsüketül a már rég leselejtezett hangszerek 
hangjaitól. Jonathan fölemelte a másik kezét is, hogy átkarolhassa a sörszagú kipá-
rolgások óriási buborékát, amely már a kilencedik, utolsó doboz sör felé repítette, 
amely után elterül majd a kárpitozott széken és mély, hangtalan álomba merül. 
Átölelte az egész világ űrt, a láthatót és láthatatlant., és Oscar keser űen gondolt 
arra, hogy Jonathan forró, izzadt aurája még halála után is ott fog feküdni Dinán, 
ők pedig csenevész, csontos Cinthiájával még halálukban is távol állnak majd egy-
mástól, és saját kis fényl ő  kanócukat — ha egyáltalán van nekik ilyenjük — elviszik 
magukkal a másvilágra. Cinthia, megérezve, hogy valaki gondolatban hozzáért, kín-
lódva lenyelte a falatot, amit már jó ideje forgatott a szájában. Olcsó szemfényvesz-
tés ez, nem más!, mondta. Ez a ti Kiliánotok bolsevik Frankenstein. Kilián — gyilkos, 
-még a neve is erre utal. Ezért tartják találmányát titokban az oroszok. Egyébként 
meg, tette hozzá, azok a zsidók, akik az oroszoknak dolgoznak, rosszabbak a leg-
rosszabb orosznál is, és ez a ti Szemjon, illetve Simon Davidovicsotok nem lehet más, 
mint zsidó, és mint ilyen nem érdemel egyebet, mint a dics ő  Rosenberg-házaspár, 
akik — minden zsidó szégyenére — végre-valahára a jól megérdemelt elektromos szék-
be kerülnek. 

Cinthia?! Oscar rég látta feleségét ilyen gyilkos hangulatban. Már éppen monda-
ni készült. valamit Kirlijanék védelmében, el akarta magyarázni, hogy azoknak a 
Rosenberg-házaspárhoz nyilván semmi közük, és hogy Cinthia gonoszsága kezd elvi-
selhetetlenné válni, de nem sikerült megszólalnia, mert felesége keser ű , sértődött 
sírásra fakadt. 

Cinthia, kedvesem! Dina az asztalon át a zsebkend őjét nyújtotta felé. A. patikus 
felelősnek érezte magát Roth asszony könnyeiért, letörölte a libazsírt a szája szélé-
ről és azt mondta: Higgye el, az elektrosokk, mondjon róla bárki bármit, még min-
dig az egyetlen hatékony módszer, és eléggé biztonságos is, aránylag szerény halálozási 
mutatóval. Emellett — ekkor fölnézett és tekintete Cinthia baljósló várakozásával 
találkozott, de már nem tudta visszatartani a kikívánkozó mondatot — , emellett nem 
csak hogy enyhíti a skizofrén rohamokat, hanem meggyógyítja a kisebbségi érzést, 
az apátiát, a soványságot és a frigiditást is. 
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Megjárja majd ez a ti Rosenberg-házaspárotok, mondta Cinthia, és férje nagy-
nénje felé fordult. Könnyein át is látta Dina mosolyát, fényl ő  fogsorát, a szeméb ől 
és halántékából előlobogó lángnyelveket, majd a homlokán körbefutó búzavirágkék, 
fiatalos lángkoszorút.. Már korábban is észrevette, hogy Dina milyen b őkezűen. 
bánik hamis tüzével, hogy Oscar közelében már kialvó b őre hirtelen föléled, hogy 
fáradt vállaiból naposcsibe-reszketés ű  láng-szárnyacskák n őnek. 0 maga pedig söté-
tebb volt, mint bármikor. Cinthia, a bels ő  fényforrás nélküli lény, a fényen n ő . 

Isten bizony megjárja, mondta, majd meglátjátok! 

4. 

Amerika hamarosan tudomást szerzett Kirlijanrói, és — éppúgy, mint Cinthia — 
hitetlennek és ellenségesnek bizonyult a találmány iránt. 

Még Jonathan zenészei sem, akik el őítélet nélküli fiúk voltak, ők sem vették 
komolyan főnökük állítását, hogy a hangoknak, a zenei hangoknak meg különösen, 
saját aurája van, amely bizonyos föltételek mellett válik láthatóvá, hogy a trombita 
hangja kénsárga, a nagyb őgő  füstöl, mint egy nedves fahasáb, a dobok kátrányfekete 
szikrákat hánynak, a gitárból pedig izzó üveg csöpög. A szabadon lobogó t űz fölött 
is korona táncol, mondta Jonathan, még akkor is pislákol, amikor a t űz kialszik, 
ellenáll a víznek és tűzoltó habnak is, tehetetlen vele szemben a leger ősebb fecs-
kendő  is. 

A lapok, persze, az ügy politikai vonatkozásaival foglalkoztak. Egy befolyásos 
washingtoni napilap azt állította, hogy az oroszok Kirlijan találmányával azon pró-
bálkoznak, hogy megállapítsák az amerikaiak második világháborús veszteségeinek 
valós adatait és a szövetségesek által végzett balkáni bombázások áldozatainak pon-
tos számát, valamint hogy „lefényképezzék" az Egyesült Államok legbizalmasabb 
állami és katonai-nukleáris titkait, amelyek közül többet a sírba vittek magukkal. 
őrzőik. Hasonló ötlettel állt el ő  a szerkeszt őséghez írt levelében a Newsweek egyik 
olvasója: meggyőződése szerint, és ezt bizonyítékokkal is alá tudja támasztani, a 
Rosenberg-házaspár tárgyalását, beleértve a fatális véget is, maguk az oroszok ren-
dezték meg, azzal a céllal, hogy két föláldozott hívük aurájából, post mortem, 
„elolvassák" mindazt, amit a házaspár életében nem mert vagy nem akart elárulni. 
A katolikus Christian daily istenkáromlásnak min ősítette a halandók fényaurájának 
a létezését is, mer t az ilyen típusú biológiai egyenl őség elértékteleníti a kivételezet-
tek szent fényét. Így aztán, apránként, szárnyra kapott az a meggy őződés — amelyet 
Cinthia mondott ki els őnek! —, hogy Kirlijan találmánya és a Rosenberg-házaspár 
sorsa között szoros okozati összefüggés van. Ha az orosz találmányról szóló hír meg-
jelenéséig még úgy tűnhetett, hogy az amerikai házaspárra kimondott halálos ítélet 
valahogy elkerülhető, illetve, hogy — annak ellenére, hogy az Amerikai Egyesült 
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Államok Legföls őbb Bírósága helyben hagyta az ítéletet, Eisenhower pedig elutasí-
totta a kegyelmi kérvényt — az utolsó pillanatban valami történni fog, hogy egy föl-
ső  hatalom bele fog avatkozni a dolgok fatális állásába, és a házaspárt egy ég ő  repülő  
pilótájához hasonlóan valami katapultálni fogja a villamosszékekb ől, holmi fekete-
tengeri kórházi villanyszerel ő  kétes találmányáról szóló hír végleg megpecsételte 
Rosenbergék sorsát. Kirlijan aurája megvilágította az amerikai atomfegyverek titkát, 
a bűnösségek keresztezték és meger ősítették egymást, nyilvánvaló volt, hogy a két. 
ügy kapcsolatban áll egymással; ráadásul nem csak okozatiban, hanem misztikusban 
is. A Julius és Ethel Rosenberg testét szorító áramkört az az energia táplálta, ame-
lyet Kirlijanék fedeztek föl és irányítottak. Ismét bizonyossá vált, hogy a földgolyó 
minden elektronikus jelensége összefügg, hogy a Kaukázus fölött cikázó villám bele-
csaphat a Vadnyugat leggyorsabb tehenészébe, és viszonzásképpen, a New York 
állambeli Sing-Sing kivégz őkamrájában elforított elektromos kapcsoló szikrakoszo-
rút fonhat egy szovjet bolondokháza skizofrén lakójának, vagy egy renitensked őnek 
a homlokán, vagy akár egy egész törzs tagjainak a homlokán, akik elvesztek önma-
guk keresése közben. Igazán alkalmatlan volt ez a pillanat, és nagyon bizonytalan, 
ezért Oscar elhatározta, hogy egy id őre félbehagyja a kutatást. De a végzetes kap-
csolat következményei már kezdtek megmutatkozni. 

Először Jonathan dobosát hívták be, június elején, az Amerikaellenes Tevékeny-
séget Vizsgáló Bizottság elé, majd két alkalommal Jonathant is. A kvartett egyszer ű -
en elvesztette a hangzását, Jonathan leeresztett, és nem tudván mit kezdeni magával, 
egész napokat elüldögélt a fotóüzletben, Oscart nyomasztva józan siralmaival és 
sóhajaival. Oscar biztos volt benne, hogy hamarosan neki is kézbesítenek majd egy 
behívót, és hogy magyarázkodnia kell majd valamiféle bizottság el ő tt. Ezekben a 
napokban Theo, a legid ősebb bátyja, váratlanul szakállat és pajeszt kezdett növesz-
teni, fekete kaftánt és fehér harisnyát húzott, kopaszra borotválta feleségét és elme-
rült a szent könyvek olvasásában meg a Törvénnyel megegyez ő  életben. Michael, a 
másik bátyja, aki Oscar el őtt titkolni igyekezett ügyeit, és akinek a legközelebbi 
üzlettársát és egyben barátját megölték egy maffiaszer ű  leszámolásban, kiárusította 
minden vagyonát és aranyröggel a zsebében, a legnagyobb titokban, kerül őúton, 
Kanada érintésével, valami turista-kitelepül ő  csoporttal elhajózott Izraelbe. Búcsú-
záskor azt mondta Oscarnak: Ne fecséreld id ődet az elveszett törzsek keresésére. Ha 
eljön az ideje, ők fognak téged megtalálni. Engem majdnem a balszerencse talált meg. 
Egyébként meg egyszer igazán példát vehetnél rólam. Csomagold össze Cinthiát és 
üljetek hajóra. Erecben olyan törzsek vannak, amilyeneket csak akarsz. Ott majd, 
előbb vagy. utóbb, megleled a sajátjaidat is. A mi hazánk világméret ű  menedéke az 
elveszetteknek. 

Michael locsogott, vihorászott, de tapasztalt orrának kampós vége figyelmeztet ő -
en remegett. Es valóban, röviddel elutazása után a Szent apostolok templomához 
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közeli, a Nyugati utca 28-as szám alatti fényképész-szaküzlet el őtt olyan alakok 
kezdtek el sündörögni, akik szemmel láthatóan különböztek Oscar vásárlóitól és a 
közönséges járókel őktől. Úgy bámultak a kirakatba, mintha el őször látnának fény-
képez őgépet vagy állványt, gyanakvóak voltak de ugyanakkor kihívóak is, láthatóan 
szerették volna, ha észreveszik őket, belestek a boltba, majd elsétáltak, elt űntek a 
közeli Chelsea-parkban, majd ismét visszatértek és ott tekeregtek a kirakat el őtt. Ugy 
tűnt, hogy figyelmük leginkább néhány régi tárgyra irányul, amelyeket Dina javas-
latára tettek a kirakatba, hogy az Új technika fényét ellensúlyozzák egy kis saját, 
szentimentális patinával: a néhai Leopold távcsövével, mint az összcsaládi vágyódá-
sok szimbólumával és egy ismeretlen eredet ű , működésképtelen, sétapálcanyélbe 
beépített, apró nyomozói fényképez őgéppel, amilyent csak a Sherlock Holmseról 
szóló angol filmekben lehetett látni. 

Biztos marslakók, mondta Cinthia fagyosan, amikor férje megosztotta vele aggo-
dalmát. Ugyanazok, akik egyszer már kirobbantották a Világok háborúját. 

5. 
A Dina iránt érzett sok éve tartó szerelme soha nem volt oly forró, mint ezeken 

a júniusi éjszakákon 1953-ban. Almatlanság kínozta, hálószobája ablakából órákig 
nézte a Biztosítótársaság reklámkerekét, amely, lassan forogva, a vékony csillagára-
mot átcsorgatta a neon-aranytallérok habzó patakjába. Az elektronikus áradás 
fölkorbácsolta vérét. A korai forróság, amely napközben a liftekben, a világítóud-
varokban, a közös teriget őhelyiségekben rejt őzött, éjszaka kiszabadult onnan, ter-
jedni kezdett, behúzódott a lakásokba, az ágyakba, idegességet szított, egészségtelen 
szenvedélyt. Oscar verítékben úszott, félálmában a leped őbe próbált megtörölközni, 
a súlytalan Cinthiával együtt magához rántotta az egészet, majd a n ő  testének 
közelségét érezve a fürd őbe menekült, a zuhany alá. Es amíg a víz permetezte a 
bőrét, suhogásból vonva rácsot köréje, Oscar szíve ugrándozni és rendetlenkedni. 
kezdett, majd apró tövisek és szerelmi szikrák röpdöstek a hasa körül, mint valami 
vadméhraj. Dina, Dina, Dina! A férfi lángolt, a jeges víz sisteregve g őzölt a tüzét ől. 

Néhány évvel kés őbb egy New York-i pszichológus a történelem nagy szerelem-
járványairól szóló tanulmányában azt írta, hogy 1953 júniusának els ő  felében, a 
Rosenberg-házaspár kivégzése el ő tt a kontinens egész keleti felén, és valamivel 
kevésbé a nyu.gatin is, valódi kivégzési láz tombol, amely többféle, egymástól telje-
sen különböz ő  módon nyilvánult meg: mint irracionális düh- és er őszakhullám, mint 
addig ismeretlen influenza súlyos járványa, mint váratlan demográfiai örvény, amely-
ben többezren tűntek el nyomtalanul, és végül, mindezekkel szemben, mint tömeges 
erotikus túlfű töttség. A pszichológus csak ez utóbbi tünettel foglalkozott. A nagy sze-
rencsétlenségek, háborúk, krízisek, földrengések és kivégzések el ő tt az embereket 
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szerelmi láz rázza meg, állította. Így kíséreli meg a szív megérteni azt, ami az értel-
men kifogott. Az emberek, akik félnek a hadszíntért ől, és más Út nem nyílik számuk-
ra, az ágyba menekülnek. A betegség halálos végét megel őzi egy rövid javulás, az 
erőszakos halált pedig a szerelmi csúcs pillanata. 

Ez a szerelmi láz hatalmába kerítette, természetesen, a Rosenberg-házaspárt is. 
Egyetlenem, ha legalább téged meger ősíthetnélek és megvígasztalhatnálak. Annyira 
szeretlek, írta Ethel a férjének, a börtön n ői részlegéb ől a férfi részlegbe, röviddel 
azel őtt, hogy az Amerikai Egyesült Államok legföls őbb Bírósága helybenhagyta az 
ítéletet. Ahogy tollat veszek a kezembe, egyetlen kérdéssel találom magam szembe: 
mit is mondhatnék valakinek, akit ennyire szeretek, amikor szembesülnöm kell 
azzal a ténnyel, hogy tizennyolc nap múlva, házasságunk tizennegyedik évforduló-
ján megölnek bennünket, válaszolta Julius, a nyomdafestékt ől és a szedők könnyei-
től nedves újságok pedig lehozták és széthintették a világban ezeket a ki tudja hogyan 
ellopott levéltöredékeket. A pártbeli barátaiknak és a börtönhóhérnak egyaránt szánt 
politikai jelszavak, a fiaikról szóló megrendít ő  bekezdések, a cellaablak falatnyi 
egéről és az odatévedt vörösbegy reggeli énekér ől szóló álmodozások, a rövidke, mel-
lékesnek tűnő  traktátumok az emberiség — mégis! — boldog jöv őjéről, mind-mind sze-
relmi zokogásba torkollt a halál színe el őtt. Az amerikai fasizmus áldozatai vagyunk!, 
írta a férjének Ethel a kivégzés napján, de a halál közelsége ezt a politikai vádat a 
következ ő  mondatra fordította le: Annyira szeretlek! 

Ebben a pillanatban az egész földrész szerelmi várakozásban reszketett. Rég 
elhalt libidójú férfiak és n ők forró szavakat intéztek egymáshoz és elmerültek egy-
más ölelésében. Elektronikus orgazmus!, mondta Jonathan és olyan kétségbeesetten 
fújt a trombitájába, hogy vére a szemébe futott és a bárpult plexi poharai belere-
megtek a tehetetlen vágyakozásba, hogy szétpattanjanak. Minden elrejtett, elhalasz-
tott, tiltott és elfeledett szenvedély hirtelen fölütötte a fejét és a beteljesedése felé 
rohant. Bottal sántikáló öregek keresték els ő  szerelmeiket, a fiúk anyjukhoz bújtak, 
az apák lányaikhoz, minden vétkes, minden halálos vágy az örök életre tört. A nagy 
szerelmi óra hangosan ketyegett a börtön egén. Már alig néhány óra maradt a 
kivégzésig; Ethel kegyelmi kérvényével Bloch, a véd őügyvéd próbál bejutni az 
elnökhöz, a Fehér házba, de az őrök elveszik tőle a levelet és eltávolítják a fehér 
küszöbről, a kérvény Ethel életében elolvasatlan marad.. Oscar se tud már várni. 
Gyors elhatározással bezárja az üzletét és a földalatti vasút állomása felé siet. A 
Smith's-féle könyvesbolt ajtaján, a túloldalon, kapkodva cserélik a zárat, Holitzer 
ékszerüzlete el őtt egy fekete, százkilós, útonálló kinézet ű  pasas, hegeszt őpisztolyát az 
igazgyöngydiadémokra irányítva, kovácsoltvas rácsot hegeszt a kirakatra. A földalat-
ti vasút folyosóin közm űveket javítanak, a t űzoltók tűzcsapokat ellen őriznek, a rik-
kancsok az esti főcímeket ordítják, irányítják az el őkészületeket. A hrooklyni 
vonatban a bolond tibeti, kezében koldusbögréjével., bejelenti, mint minden nap, 
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Berlin elestét és a tibeti szerzetesek, köztük Agarti mester öngyilkosságát, akik nem 
akartak élve az oroszok kezébe kerülni, a következ ő  állomáson pedig ismét minden 
irányból kopácsolás hallatszik, az utolsó ütéseket mérik fára és fémre. 

• Az antwerpeni patikus se tudta legy őzni hangja reszketését: Tudnod kell, fiam, 
hogy az elveszett törzsek mindent átfogó keresése — a szerelem keresése, mondta a 
telefon azon a reggelen, és nem is hallgatott el, amíg el nem mesélte, hogyan bizo-
nyitotta még a 14. században Mandervill utazó vitéz, hogy az Amuru vagy amoreji 
törzs nem az örmény magaslatokról költözött Mezopotámiába, ahogy azt manapság 
tudni vélik, hanem a kelet-szibériai Amur folyó völgyéb ől, ahogyan azt neve is mond-
ja, és lévén hogy ezeknek az amuruknak az izraeli törzsekkel azonos szavaik és 
szokásaik vannak, nyilván származásuk is azonos, így hát levonhatjuk azt a követ-
keztetést, hogy az elveszett törzsek nem is vesztek el, hogy a távolkeletre nem bal-
sorsuk révén jutottak el, hanem honvágyuktól vezérelve, ősi bölcsőjüket, Amurjukat, 
szerelmüket keresve — az elveszett törzsek keresése nem más, mint a szerelem nagy 
folyójának a keresése. Es ezért sietett most Oscar, nem gondolva a .földi akadályok-
ra, Jonathanra például, aki az utóbbi napokban kedvetlen és aggódó volt, szinte az 
italt is hanyagolta, és éppenséggel hazatérhetett volna a megszokott hajnali két óra 
előtt. A Dinával való szerelmi találka az elveszett — megtalált! — törzsekkel, a saját 
tíz elveszett lelkével való találkozás lesz. Amikor megérinti nagynénje testét, lehull 
majd a lepel minden titokról. Igen, ha valaha megtalálja majd a törzseket, csakis 
Dina oldalán találhatja meg, az ő  kezét fogva, először majd Dina b őrének a térké-
pén kirajzolódik elő tte az útvonal, amelyen a törzsek az elmúlt századok során ide-
gen országokban bolyongtak, és csakis az ő  fahéjszínű  szepl őkkel pöttyözött b őrén 
ismerheti föl a meghódításra érdemes helyeket, a saját leend ő  városait. Es fordítva: 
ha valaha is megismeri nagynénje testét, akkor a fölébredt törzsek hódító lelkesedé-
sével vezettetve tudja ezt megtenni! Oscar mellkasa zihált e súlyos szavaktól, ame-
lyek csak azért bukkantak föl, hogy legy őzzék szégyenlős remegését. A bizonytalan-
ságot metaforával lehet leplezni. Elveszett törzsek: nem lesz ez más, mint a hálószo-
ba levegőjében mozgó leheletnyi áramlat a Dina felé vezet ő  apró, világító útjelzések 
mentén, enyhén gunyoros, szomorú célzás a néhai Leopoldra, akit minden körül-
mény ellenére mindketten szerettek, és aki szerelmes. volt Din.ába, a szép sógorn ő -
jébe, de éppen csak annyira, hogy a varázslatból, az örökbe hagyott törzsekkel együtt, 
egy keveset átengedjen a legkisebb fiának. Az épületbe belépve, az üres portásfülke 
mellett elhaladva Oscar már belenyugodott abba a gondolatba, hogy az elveszett tör-
zsek az emlékezésnek egy formája, a szerelmi segít ők szikrahordó népe ez a tíz törzs, 
akik ott köröznek a kiszemelt lelkek körül, amíg lángra nem lobbantják őket. 

De miután hosszan csöngetett, majd a kilincset lenyomva résnyire nyitotta az 
ajtót anélkül, hogy bentr ől választ kapott volna, azt látta, hogy a törzsek... (De: min-
den ajtó mögött, amelyet az ember túl nagy várakozással nyit ki, ott áll egy „de". 
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Még akkor is ott áll, ha az ajtó mögött semmi más nincsen. Ez a „de" egy démon, 
amely fölfalja a többi szövetségest és a logikus kapcsolatokat. Mi állott Oscar el őtt? 
Valóság de látszat? Igazság de hazugság? Megoldás de rejtély?) 

6. 
Az 1953. június 19-én, 19 óra körül, Jonathan Levin úr és neje, Dina Levin 

lakásán, melynek címe 65 Vintrop road, Brooklyn, rögzítésre került jegyz őkönyv, 
melyet Patrick HowI rend őr őrmester látott el kézjegyével, a következ őket tartalmaz-
za: 1) A lakás ajtajának zárja sértetlen állapotban van, nincs nyoma az er őszakos 
behatolásnak. 2) A lakásban, de leginkább a hálószobában, er őszak nyomai látha-
tók: az ágyat földúlták, az ágynem ű  több helyen elszakadt, a matrác fölhasadt, 
annak tartalma (tengerifű ) szétszóródott a padlón. 3) A fehér bútorokon és az üve-
ges felületeken sok ujjlenyomat látható. 4) Az ágynem űn, a női fehérneműn és a pad-
lón található sz őnyegen sperma valamint elenyész ő  mennyiségű  vér található. Utólag 
megállapítást nyert, hogy az ujjlenyomatok ismeretlen tettesekhez tartoznak, azaz 
olyan személyekhez, akiket nem tart nyilván se a szövetségi, se a helyi rend őrség, és 
hogy a B vércsoporthoz tartozó vér nem a föltételezett áldozat, Levinné asszony 
vére, hanem valószín űleg valamelyik elkövet őé, és esetleges bizonyítéka lehet az 
áldozat szembeszegülésének. 

A tanúvallomások bizonyos mértékig ellentmondtak egymásnak és nem járultak 
hozzá az ügy föltárásához. Oscar Roth, aki Levinék lakásába, saját elmondása sze-
rint, fél hat körül érkezett meg, tizenvalahány férfit talált ott, de rokona, anyja test-
vére, Dina Levin asszony nem volt otthon. A lakásban rendetlenség, az a különleges 
rendetlenség uralkodott, amelyet az elveszett törzsek szoktak maguk után hagyni. 
Semmit se törtek el, nem vett észre egyetlen golyó ütötte nyomot se, csak néhány 
kisebb-nagyobb ürességet a tárgyak között, és némi múló sérülést. A háromszárnyú 
szekrény, például, sértetlen volt, de a furnér korábbi fénye elveszett; a toalettasztalka 
tükre is egészben maradt, de nem tükrözte már vissza a környezetét. Az éjjeliszek-
rényen álló vizespohár, a lázmér ő  és az ébreszt őóra üresek. voltak: ez az installáció 
arra volt hivatott, hogy a szórakozott férjet meggy őzze, Levinné asszony lázas beteg, 
illetve hogy mindezek a férfiak a közös hálószobájukban csupán a láz szülöttei. 

Levin úr, aki negyed hét körül érkezett haza (valami titokzatos okból kifolyólag, 
amit se magának se a rend őrségnek nem tudott megmagyarázni, megszakította kvar-
tettje próbáját és hazasietett), lakásában csak felesége unokaöccsét, Oscar Rothot 
találta, az általa említett ismeretlen férfiakat nem. látta. Amikor beléptem, Oscar a 
hálószoba ajtajában állt, mondta Levin úr. A karjaimba omlott és zokogni kezdett: 
Elvesztem, Jonathan, elvesztem! 
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Patrick Honi őrmester és társa, Frank Pistoglia a fent említett címre 18.40-kor 
érkeztek. Itt csak Jonathan Levin úrral találkoztak, aki kihívta őket, Oscar Roth 
már nem volt ott. Levin az el őszobában térdelt, a nyitott faliszekrény el őtt, legalább 
tíz pár cip ő  volt körülötte szétdobálva. Az egyiket éppen akkor kapta föl, és hado-
nászni kezdett vele: Oscar, te kurafi, hová t űntél el hirtelen? 

Cinthia Roth asszony, aki rájött, hogy férje a nagynénjéhez, Levinné asszonyhoz 
ment, és — taxit fogva — utána indult, azt mesélte a család barátjának és védelmez ő -
jének, a nyugalmazott patikusnak, Isaac Epstein úrnak, hogy ott, abban a brooklyni 
lakásban nem találta se ,fonathant, se Oscart, se az ismeretlen férfiakat, hanem csak 
a két rend őrt, akiket valószín űleg nem is hívott oda senki, hanem ki tudja kinek a 
parancsára hatoltak be a lakásba és fordították föl azt. Amikor őt meglátták, egyi-
kük, az idősebb, azt mondta a másiknak: Cseszd meg, lépjünk le. A nyugalmazott 
patikus csak legyintett és nem minden lelkiismeret-furdalás nélkül azt mondta: Ami-
óta az én jó Leopold barátom meghalt, az egész világ elveszett. 

Ebben az állításban meglehet ősen sok igazság volt. Attól az id őtől fogva, hogy 
Leopold meghirdette a kutatást az elveszett törzsek után, sok minden elveszett. El ő -
ször elment Leopold, hamarosan a felesége, Barbara is, aki több-kevesebb ellenál-
lással mindig mindenben követte férjét, majd. Barbara fivére, Thomas, egy 
ventillátorgyár reklámügynöke, aki a háború elején nyugatra menta siouxik és man-
dan indiánok közé, hogy ott — Leopold pénzén — beazonosítson legalább egyet az 
elveszett törzsek közül, de soha nem tért vissza útjáról. A háború alatt elt űnt. Leopold 
szinte összes európai rokona. Végül mostanában, titokban, még maga el ől is titkolva 
az egyértelm ű  jeleket, utazásra készül ődött maga a patikus is, noha ő  maga sem hitt 
azokban a mesékben, amelyeket terjesztett, vagy legalábbis elt űrt, így aztán ebben 
az eltűnt törzsekr ől szólókban sem. De még el ő tte, éppen most, ezekben a percek-
ben, eltűnik Julius és Ethel Rosenberg is, és eléggé bizonytalan Szemjon Davidovics 
Kirlijan és felesége, Valentina sorsa is, és mindenkié, akik valamit is tudnak az 
elveszett törzsekr ől. Elveszett néhány közvetett tanú is: szívroham végzett. Leopold 
hajdani szomszédjával, az orosz emigráns Fjodor Pavlovics Blagovestenszkij jel, aki 
— noha teljes ellenszenvvel viseltetett a sémi faj iránt — Sztálin halála után így kiál-
tott föl: Bizonyos vagyok benne, hogy Júdás nemes törzsei kivették a részüket 
annak a grúz hóhérnak a halálából.. Kérem az Urat, hogy soha ne akadjanak nyo-
mukra Sztálin vörös porontyai! Egy háború utáni jugoszláv menekült szavaiból — 
aki Oscarnak és fivéreinek váratlan üdvözletet hozott egy újvidéki túlél ő  Roth-sarj-
tól — az következett, hogy a Leopold közeli rokonainak országából elt űnt sok-sok 
ember sorsa is összefüggésbe hozható a rég elt űnt törzsekkel. 

Egészen hétköznapi emberek is arra a következtetésre jutottak, hogy vesztésre 
állnak. Elveszítették idegeiket, biztonságukat, id őérzéküket és étvágyukat. Elveszítet-
ték pénzüket a saját üzletükben, a fogadóirodákban és a kártyaasztalnál. A Rosen- 
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berg-házaspár halálának pillanatában egy memphisi háziasszony megnémult, és 
Tennessee állam bíróságán beperelte Eisenhower elnököt és az Egyesült Allamok 
Legföls őbb Bíróságát, kártalanítást kérve az elviselt sokkért. Több férfi elveszítette 
nemi erejét, tizenegy személy pedig, f őként Ossining városából, de New York állam 
más részeib ől is, valami ismeretlen erő  közvetítésével, megmagyarázhatatlan módon, 
hirtelen két-három kilométerrel messzebb találta magát a házától vagy a helyt ől, ahol 
éppen tartózkodott. Fiatalok veszítették el emlékez őtehetségüket, a megvilágosodot-
tak szektájának tagjai pedig beismerték, hogy vezet őjük tenyeréb ől és talpából 
áradó szent fény egy id őre kialudt. Médiumok veszítették el kapcsolatukat a hipno-
tizőrökkel, az a kevés nyolcadik érzékkel megáldott ember pedig a szellemek világá-
val való kapcsolatát. Bizonyos lakásokban, leginkább New York városában, elt űnt a 
világítás, a víz, néhol a leveg ő  is. Titkos széfekb ől tűntek el értéktárgyak, szinte egy 
pillanat alatt párologtak el, mint vízcsepp a forró aszfalton, a legdrágább és legke-
ményebb drágakövek és igazgyöngyök; párnák, leped ők és matracok alól t űntek el, 
tovatűnő  fecskefarkhoz hasonlóan, a pénzkötegek, a rég elfeledett örökségek. A gye-
rekek és az öregek elbujdostak otthonaikból, és évtizedekig vakon h ű  háziállatok 
hagyták el gazdáikat. Pontosan úgy, ahogyan az antwerpeni patikus mondta: egy egész 
világ veszett el. A másik, a fölidézett, a semmib ől közeledett. 

Rajsli Emese fordítása 
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Harkai Vass Éva: 

Négy szonett 
Naiv fruska levele szüleihez 
a szelídgesztenyékt ől balra lent 
a kövezetlen kaptató alatt 
reggeli séta közben arra ment 
nem akartam megállni de fennakadt 

ingem a szúrós bokor ágán 
ekkor ért utol zihálva 
alig tudta kinyögni este vár rám 
én mondtam nem szeretném. ha várna 

egy ilyen alak sem. szürkületben sem este 
ellenszenves túl sz őrös a teste 
mit kezdene egy fruskával és hárman 
lennénk abban a bizonyos háromszögben 
de csak erőszakoskodott hízelgett szökdellt 
előttem forróság mindenki őrült nyár van 

Gyanús szemtanú vallatása 
nem mindennapi jelenet végenincs 
esőben erről egy mondatot 
beindították a motorcsónakot 
kezdtél írni mikor és 

kivel jártál ott a nedves kihalt 
parton mint egy megtervezett 
gyilkosság hátaddal eltakartad 
a támlába vésett neveket 

a tettesek kereket 
oldottak egérutat nyertek 
a felhő  eltakarta a napot 

faráccsal védik a fövenyt 
rekesztik be a mondatot 
előtte utána közben merre jártál 
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Közérdekű  felhívás 
értesíteni kellene a hatóságokat 
a szabályellensség láttán 
hogy ha felöltözve is ruhátlanul 
járkálsz a parton 
a házak között a járdán 
az ing a nadrág 
megtéveszt ő  manőver 
csupa átverés látszat 

nincs semmi csak a b őr 
különös tapintása 
a combizom a mellkas 
akié mindez csakis 
a tilosban halászhat 

Leltár helyett 
(zavart szonett) 

az elhallgatott mondatok 
az eltitkolt mozdulatok 
nyomába eredni 
ha adódna is alkalom, 

sejteni csak mivé lesz 
minden buzgalom . 
megjátszott szerepek 
kiürült keretek 

között a semmi 
motoz csak — az álarc 
mögött üres a tekintet 

lassan mindent behintett 
a vastagon ránk telepedő  
por 
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Bozsik Péter 

Szarajövő  
„A jövő  már elkezdődött." 

(Orbán Viktor) 

2001. szeptember 4. 
Ahogy így próbálgatom eldönteni, hol is kezdjem, beugrik egy kép: két csúf, 

gézengúz gyerekre emlékszem gyerekkoromból: a Markulik-fivérekre, Kócira és 
Balázsra. Tanárcsemeték. Úrigyerekek. Mondtuk mi, csingágósiak, a peremfaluból 
nagy proligőggel. 

Aztán, mint a filmekben, múlt az id ő . 
Ez egy vágás. 
Szép szál férfivá cseperedtek mindketten. 
Különben meg nem jut eszembe semmi. 

(pár órával kés őbb) 
Mint láthatják, a címet Markulik Balázs egyik plakátjáról kölcsönöztem, . a 

mottót meg Magyarország miniszterelnökét ől. Hozzáteszem: fejb ől. 
Megy két fiatalember (talán Miskolcon) az utcán. Beszélgetnek. Szóba keveredik 

Szarajevó. 
Szarajevó — mondja egyikük. 
Szar a jöv ő  — így a másik. Vagy megfordítva mondták, nem tudom. 

Ebből születik plakát. (Születik? Készül, alkotódik, semmi esetre sem teremt ődik, 
a teremtés Isten privilégiuma.) Plakát, melynek — akárhogy is nézem — politikai töl-
tete van. A XX. század egyik legelterjedtebb szimbólumát „írja át", a Cola-cimkét, 
ahol a „Szar a jöv ő", a light verzió. Sokan és sokféleképp emelték már be a múlt 
század kultúrtörténetébe a Cola-szimbólumot, ill. annak hulladékait. 

A vietkongok pl. meglepetéskelt ő  aknákat készítettek az amcsiknak. 

Hogy miért kevertem ide a politikát? Mert Markulik Balázs is állást foglal 
politikai kérdésekben, s őt a plakátjainak mintegy egynegyede politikai, egészen pon-
tosan a politika meghosszábításáról szólnak, tudják, amit más eszközökkel szoktak 
mívelni. 
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2001. szeptember 9.  

ingik.oxoKdia xewssai aagyirtiinki43  
• ~~  

i W  é3  ~W  

2001. szeptember 5.  
„Harmincnyolc éves vagyok." Ez egy idézet egy horvát költ őtől, akinek versét  

ma fordítottam le új munkahelyemen; hogy hihet őbb legyen: a szerz ő t nevét és a  
vers címét is idemásolom. Zvonko Makovi ć : Fehér ég.  

Tegnap kitűztem a kicsinyített Markulik  
Balázs-plakátokat, hogy ne vesszenek el.  
Egy postaküldeményt már elnyelt a lakás.  
Egett is a pofám rendesen, de Balázs  
nagyvonalúan küldött másikat. Mindenféle  
bazmegezés nélkül. Ezen meglep ődtem.  
Balázs nagyvonalú, tudja, mi a káosz. A  
műalkotások a káosz ellenében születnek?  
Nem tudom.  

Ma van a születésnapom. Nem tudok mit  
kezdeni magammal. A kicsinyített plaká-
tokkal sem. Egy A 4-es oldalon van négy.  
Holnap leírom, melyik tetszik legjobban.  

2001. szeptember 6.  
Ma biztosan nem írom le. Majd holnap.  

Vagy holnapután.  

„Amikor minden így kiegyensúlyozó-
dik, letisztul, lakonikussá lesz, egyszer  
csak izzani kezd plakátjain — épp az  

aranyközépen! — egy vörös csík. Akár  

valami húr. Akár valami lézersugár, ami . 

mindent kettészel. (...) Csáth novelláiban  

kezd izzani így, ilyen váratlanul egy  
hasonló vörös csík. Akár valami sikoly.  

Metafizikus, néma sikoly. (...) Az ember, a  
lét láthatatlan és mégis valós korlátja,  
rátámaszkodhat, megragadhatja, akár egy  

égő  huzalt, tüzes drótkötelet, de át nem  
lépheti. Csak átbukhat rajta, át a semmi-
be, a pokolba. A pokol (vagy a mennyor- 
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szág) izzó rése ez a csík Csáthnál is.,." Tolnai Ottó írta ezt Baráth Ferenc plakát-
művészetér ől. 

Nem véltellenül idéztem be e Baráthról szóló esszérészletet, valami mester és 
tanítvány viszonyt sejtek itt, hiszen Markulik Balázs is használja a fenn említett csí-
kot (amely hol piros, hol nem), de akkor 
a leghatásosabb, amikor megbontja vala-
mivel ezt a csíkot, különösen a Kosovo 
plakát esetében, amikor annak háromne-
gyedénél megfolyatja, és a húrt vércsíkká 
alakítja, ha nem lenne morbid, azt mon-
danám: már-már diszkréten. 

Ez a kedvenc plakátom. Az egyik. 

2001. szeptember 10. 
Ma van apám születésnapja, fölhívtam 

telefonon, mondtam neki, igyon valamit 
a saját egészségére, én is azt teszem (ami-
óta Magyarországon élek, rákaptam a 
pezsgőre, lokálpatrióta vagyok, kizárólag 
Törleyt iszom, aki, ha nem tudnák, csan- 
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tavéri származású), azt mondta, már mindent fölivott, amit a muter adott neki, 
sőt azon is túl, ezzel letette a kagylót, mára ennyire tellett, holnap viszont hazudni 
fogok. 

2001. szeptember 11. 
Nem olvasok napilapokat, és nem nézk tévét. Pontosítok: elvétve olvasok napi-

lapokat, és miután három éve tönkrement a tévénk, nem csináltattuk meg, lemond-
tam a kábelt, van ugyan tévénk (egy másik, a dédi hagyatékából), de csak az RTL 
Klub jön be, azt a csatornát utálom, a NATO-bombázások alatti, hiszterizált 
bulvárhírműsorai miatt különösen. 

Ma negyvenéves a Veszprémi Pet őfi Színház, a műsorra, mint afféle szerkszt ők, 
Ladányi barátommal hivatalosak vagyunk mi is. Ot óra körül hív egy pesti író 
barátom, aki következ ő, Pletyka c. számunkba kéne, hogy írást küldjön. Nem 
vagyok otthon, a gyerekeket vittem edzésre, Zsófi, a feleségem mondja, hogy hívott, 
és azt mondta igen illuminált hangon, háttérben kocsmazajjal, hogy kitört a III. 
világháború, a Pentagonba és a Világkereskedelmi Központ épületébe ütközött szán-
dékosan egy-egy repül őgép, az amerikaiak nagyon dühösek, válaszcsapással fenye-
getőznek az arab világ ellen, mert ott sejtik a merényl őket. Jó morbid humora van 
ennek a te Ficsku Pali barátodnak, ezzel védekezik, mondja Zsófi, hogy késik a 
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szöveggel, biztos ezt írja most. Ja, Palira ilyen hatással van az alkohol, nyugtázom 
én is. Ladányival az utcán találkozom, kivételesen alig késik, akkor derül ki: a hír 
igaz. Fél tizenkett őkor érek haza, hajnalig rádiót hallgatok, meg se nézem Balázs 
képeit, pedig eddig minden nap megtettem. 

Mégsem sikerült hazudnom. 
Szarajöv ő ? 

2001. szeptember 12. 
Hullafáradt vagyok. Eg a szemem, minden kiesik a kezemb ől. Es hülyére cigiz-

tem magam. Nézem a plakátokat, és próbálom értelmezni, de minduntalan a két gom-
badőlt 400 méteres monstrum képei tolakodnak a fejembe. Mészáros Sándor kritikus 
azt írja egyik, nekem címzett e-mailjébe: „A világ nem omlott össze, csak felvillant 
egy clip, milyen lesz az. Am ha összeomlik is, Záróra biztosan lesz, csak az 
adásidőpont kérdéses." 

Vajon Balázs milyenplakátot csinál, csinálna ebb ől? 

2001. szeptember 13. 
Nekem Balázs plakátjai közül azok tetszenek legjobban, helyesbítek: azokat 

tartom a legjobbaknak, amikor nem használ sok színt, pontosabban amikor csak 
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egyet használ (ha a feketét és árnyalatait valamint a fehéret nem tekintjük színnek). 
És a Baráth er ős hatása alól is látni vélem a kiutat, a Zách Klára-plakát ez az út, 
amely egy húsdarabot ábrázol egy belef űzött fémkarikával, és amely els ő  pillantás-
ra úgy néz ki, mint egy kifordított n ői nemiszerv, s ebben is egy szín van, a vérvö-
rös és árnyalatai. 

118 



RENDEZTE: 1-E;i4;E,', GYÖRGY 

NA KOS 

119 

Ez a kedvenc plakátom. A másik. 

2001. szeptember 14. 
A kiállítást megnyitom. 

(Elhangzott 2001. 09. 14-én, a szabadkai Városházán.) 



Hiiyo von Hofntiannstluil 

Andreas 
A kiskutyás hölgy 

A csodálatos barátué 
(Részlet) 

Bens őnkben varázslók és 
varázslónők élnek, de senki sem, ismeri őket. 

Ariosto 

„Jól kezd ődik", gondolta Andreas von Ferschengelder fiatalúr, amikor a csóna-
kos 1778. szeptember 12-én b őröndjét a kőlépcs őre tette és ismét elrugaszkodott, 
„menni fog ez, se szó, se beszéd, itt hagy; Velencében, tudom, nincsenek kocsik, hor-
dár hol lenne itt, ebben az elhagyott zugban, ahol a madár se jár. Mintha valakit, 
aki nem ismerős Bécsben, reggel hatkor kitennének a Rossaulanderen vagy a 
WeiBarbern alatt a postakocsiból. Ismerem a nyelvet, de mit segít, azt csinálnak 
velem, amit akarnak! Hogyan lehet megszólítani házaikban alvó vadidegen embere-
ket — bekopogtatok és azt mondom: „Szomszéd úr?" Tudta, ilyet nem tenne — köz-
ben a reggeli csöndben élesen és tisztán lépések hangzottak a k őburkolaton, hosszan 
tartott, amíg a közelébe értek, ekkor egy maskara lépett el ő  az egyik utcácskából, 
szorosabbra vonta köpenyét, összébb húzta magán a két kezével, s ferdén átmenni 
készült a téren. Andreas el őrelépett, köszönt neki, a maskara megemelte kalapját s 
egyúttal félálarcát is, mely belülr ől a kalapjához volt rögzítve. Olyan ember volt, 
akinek külseje bizalmat ébreszt, mozdulatai és viselkedése magasabb réteghez tar-
tozónak mutatják. Andreas sietni akart, illetlennek érezte volna, hogy egy ismeret-
len, hazafelé tartó urat ez id ő  tájt sokág föltart, gyorsan annyit mondott, idegen, 
most érkezett Bécsb ől, Villach in Kartnerb ől Görzön át. Azonnal fecsegőnek és ügyet-
lennek érezte, hogy megnevezte az állomásokat, elfogódott lett és belezavarodott az 
olasz beszédbe. 

Az ismeretlen igen el őzékenyen közelebb jött és kijelentette, a rendelkezésére 
áll. E mozdulattól elöl szétnyílt a köpenye, s Andreas meglátta, hogy az udvarias 
úr a köpenye alatt egyszál ingben van, lent pedig mindössze csat nélküli cip ő  s 
rogyadozó térdharisnya, mely a fél lábszárát meztelenül hagyja. Gyorsan megkérte 
az urat, ne tartózkodjék a hideg reggeli leveg őn, folytassa hazaútját, ő  majd csak 
talál valakit, aki egy fogadóhoz vagy háziúrhoz irányítja. A maskara szorosabbra 
vonta köpenyét a csíp őjén, s biztosította, semmi sürg ős dolga. Andreas halálosan 

120 



zavarba jött a gondolattól, hogy a másik immár tudja, meglátta különös neglizséjét, 
a hideg levegőre tett együgyű  megjegyzésétől és az elfogódottságtól egészen kimele-
gedett, úgyhogy a maga részér ől szintén szétvetette útiköpenyét, miközben a velen-
cei a legudvariasabban el őadta, különösen örvend, amiért Mária Terézia császárn ő  
és királynő  alattvalójának szolgálatára lehet, annál inkább, mert már eddig is sok 
osztrákkal állt barátságban, így Reischach báró csend őrezredessel és Esterházy gróf-
fal is. E jólismert nevek, melyeket az idegen olyan meghitten ejtett ki, Andreasban 
nagy bizalmat keltettek. Ekkora urakat ő  maga természetesen hallomásból vagy leg-
följebb ha látásból ismert, hiszen a hétszilvafás vagy kisnemességhez tartozott. 

Amikor a maskara biztosította, mindene van, amire az idegen gavallérnak szük-
sége lehet, s mindez itt a közelben, Andreas számára teljességgel képtelennek t űnt 
bármilyen kifogással el őhozakodni. A már menet közben, mellékesen föltett kérdés-
re, hogy melyik városrészben volnának, azt felelték neki, hogy a St. Samuelben. 
A család pedig, ahova igyekeznek, grófi patríciusi család, véletlenül kiadó a legid ő -
sebb lányuk szobája, ki egy ideje házon kívül lakik. Eközben az igen keskeny siká-
torban egy nagyon magas épület elé értek, amelynek valóban el őkelő, de igen 
romladozó hátsó homlokzatán az ablakok üveg helyett be voltak deszkázva. Az 
álarcos kopogtatott a kapun, s több nevet kiáltott, egy öregasszony nézett magasan 
föntről lefelé, megkérdezte, mit parancsolnak, s nagy sebesen disputáltak. A gróf már 
eltávozott hazulról, mondta a maskara Andreasnak, mindig ilyen korán távozik, hogy 
beszerezze a konyhára valókat. Ám a grófn ő  otthon van, így alkudhatnak a szobá-
ra s egyúttal embereket is küldhetnek a hátrahagyott poggyászért. 

A kapu zára elmozdult, mosott ruhával teli keskeny udvarba kerültek, fölmász-
tak a nyitott, meredek k őlépcsőn, melynek fokai kulcsokként ki voltak koptatva. 
A ház nem tetszett Andreasnak, s csodálkozott a gróf úr korai távozásának célján, 
hogy mindent beszerezzen a konyhára, ám hogy von Reischach és Esterházy úr 
barátja vezette ide, mindent világos sugárzásba vont s nem engedte a szomorúságot 
feltörni. 

A lépcs ő  fönt egy meglehet ősen nagy szobával volt határos, melynek egyik végé-
ben tűzhely állt, a másikból pedig alkóvot kerítettek el. Az egyetlen ablakban 
alacsony széken egy fiatal, alig felserdült leányka ült, és egy már nem fiatal, de még 
egészen csinos n ő  azzal foglalatoskodott, hogy a gyermek szép haját kiváltképp 
művészi chignonba tornyozza. Amikor Andreas és vezet ője a szobába léptek s kalap-
jukat levették, a gyermek hangosan sikoltva a szomszéd szobába menekült, fekete, 
igéző  rajzolatú szemöldökét felvonva kedvetlen arcot vágott Andreasra, mialatt 
az álarctalan a grófnéhoz fordult, kit cousine-jának szólított, s fiatal barátját és 
pártfogoltját bemutatta neki. 

Rövid beszélgetésre került sor, a hölgy megszabta a szoba árát, Andreas minden 
további nélkül beleegyezett. Sok mindent szeretett volna megtudni, hogy a sikátor- 
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ra néz-e a szobája, vagy udvari szoba-e, szomorúnak érezte volna ugyanis, ha egy 
ilyenben kell töltenie velencei idejét, s azt is tudni szerette volna, hogy az ember itt 
a belvárosbán, vagy a külvárosban van-e. Nem talált azonban megfelel ő  pillanatot a 
kérdéseihez, mert a másik kett ő  között a beszélgetés egyre tovább haladt, az elt űnt 
fiatal teremtés pedig az ajtót rázta és er őteljesen azt kiabálta belülr ől, hogy a Zorzit 
rögtön ki kellene hozni az ágyából, merthogy fönt fekszik, gyomorgörcse van. Azaz 
az uraknak csak föl kellene menniük, a semmirekell ő  ember szobából való eltávolí-
tásáról majd a fiúk gondoskodnak. A grófn ő  engedelmet kért, amiért az urakat nem 
személyesen kíséri föl, hanem ezt cousinjának engedi át, tele van munkával, Zustinát 
ki kell csinosítania, hogy a lottó ügyében látogatásaik megtehessék. Ma a lottó összes 
protektorát jegyzék szerint végig kell látogatniuk. 

Andreas ismét szívesen megtudta volna, hogy is áll a dolog a lottó eme támoga-
tóival, minthogy azonban mentora a tényt élénk és helyesl ő  bólogatással ismertként 
látszott tudomásul venni, nem talált megfelel ő  alkalmat a kérdésre, s a meredek 
lépcs őn a két süvölvény fiú után, akiknek ikreknek kellett lenniük, fölmásztak Nina 
kisasszony szobájába. 

Az ajtó el őtt a fiúk megálltak, s amikor tompa nyögés hallatszott ki, fürge egy-
szarvú-tekintetükkel egymásra néztek, s igen megelégedetteknek látszottak. A behú-
zott függönyű  ágyon sápadt fiatalember feküdt. „Jobban vagy?" — szóltak a fiúk. — 
„Jobban" — nyögte a fekv ő . — „Igy hát levehetjük a követ?" — „Igen, levehetitek." 
„Ha gyomorgörcse van, rá kell tenni a követ a gyomrára, akkor meggyógyul" — 
jélentette az egyik kisfiú Andreasnak, aki ámulva nézte, hogy a kisfiúk a követ, 
amilyet a festők festékeik törésére használnak, s melyet egyesített erejük alig tudott 
leemelni, a betegr ől lehengerítették. 

Andreasnak irtóztató volt, hogy egy szenved ő  embert őérte így kidobnak az 
ágyból. Az ablakhoz lépett, kitárta a félig behajtott ablaktáblát: lent a víz volt, s 
pontosan szemben kicsiny napsütötte hullámok ver ődtek a valóban komoly épület 
széles lépcs őinek, és fénykarikák hálója táncolt az egyik falon. Kihajolt, még egy ház 
volt ott, aztán még egy, azután a sikátor széles vízi útba torkollt, mely fölött a 
teljes napfény állt. A sarokházból erkély ugrott el ő , leánderbokor rajta, ágait a szél 
mozgatta, másik oldalon kend ők és sz őnyegek lógtak a huzatos ablakokból. A nagy 
víz túloldalán palota állt, ablakfülkéiben szép k őfigurák. 

Visszalépett a szobába, a dominóba öltözött már elt űnt, a fiatalember fölállt s a 
fiúcskákat szemlélte, akik az egyetlen asztalról és székr ől fürgén a festékes csöbrö-
ket és a piszkos ecsetek nyalábjait takarították el. A fiatalember sápadt volt és egy 
kissé elhanyagolt, de egészen jóvágású; arcán, az egyik oldalon ferde alsó ajakán 
kívül, ami kárörvend ő  kifejezést adott arcának, semmi csúfság. „Észrevette, hogy" 
— fordult Andreashoz — „a dominón nincs más, csak az inge? A cip őjéről le vannak 
vágva a csatok. Minden hónapban egyszer így megy a dolga. Mármost, Ön bizonyá- 
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ra jól érti, mitől lehet ez? Megveszekedett játékos. Mi más lenne? Látta volna őt teg-
nap. Hímzett kabátja volt, virágos mellénye, két órája fityeg őkkel, szelencéje, gy űrű  
minden ujján, csinos ezüst cip őcsatok. Micsoda kujon!" S a fiatalember nevetett, ám 
nevetése nem volt kellemes. — „Kényelmes szobája lesz. Ha ezenkívül bármire szük-
sége volna, mindig rendelkezésére állok. Mutatok egy kávéházat, ahol tisztességesen 
kiszolgálják, ha én vezetem be. Ott írhatná a leveleit. Ismer őseit értesíthetné, s min-
dent elvégezhetne, kivéve azt, amit szívesebben csukott ajtó mögött végez az ember." 
Itt újra nevetett, mindkét fiúcska kit űnőnek találta a viccet, hangosan nevettek, köz-
ben minden erejüket megfeszítették, hogy a nehéz követ kivonszolják a szobából, 
arcuk a testvérükéhez látszott hasonlónak. 

„Ha olyan ügye akadna, mely bizalmas embert kíván" — folytatta a fest ő  — „meg-
tiszteltetés lesz a számomra, ha rám bízza. Ha nem volnék kéznél, kizárólag egy 
furlanóinak adja, azok az egyedüli megbízható szolgák. A Rialtón és minden nagyobb 
téren a falusi viseletükr ől megismeri őket. Megbízható emberek, hallgatnak, megjegy-
zik a neveket s egy maskarát a járásáról és a cip őcsatjáról is felismernek. Ha onnan 
túlról szüksége volna valamire, mondja meg, mint házi fest őnek bejárásom van az 
összes helyiségbe." 

Andreas megértette, hogy a túloldali szürke épületr ől beszél, mely polgárházhoz 
túl nagynak, palotához túl nyomorúságosnak látszott, s kapuja el őtt széles k őlépcs ők 
vezettek a vízbe. 

— „A Szent Sámuel színházáról beszélek, a házról itt szemben. Azt hittem, már 
régóta tudja. Mi mindannyian ott vagyunk alkalmazásban. En, mint mondtam, dísz-
lettervez ő  és tűzmester, háziasszonya páholycsukogató, az öreg gyertyagyújtogató." — 
„Melyik öreg?" — „Gróf Pampero, akinél Ón lakik, ki más? A lányuk el őbb színész-
nő  volt, mindenkinek elcsavarta a fejét — nem ez, akit látott —, az id ősebb, Nina. 
Minden pénzt megér. A kicsike a következ ő  karneválon lép föl. A fiúcskák állatok 
vagy törpék lesznek. — Most azonban a poggyásza után nézek." 

Andreas egyedül maradt, visszacsukta az ablaktáblákat. Az egyiken el volt törve 
a kampó, eltökélte magában, hogy rögtön megjavíttatja. Azután ami még a fes-
tékesedényekb ől és fémdobozokból szerteszét állt, az ajtó elé takarította és addig tisz-
togatta az asztalt az ágy alatt talált vászondarabbal, míg a polítúrozott felület tisztán 
fölfénylett, azután kivitte a tarka rongyot, egy sarkot keresett, ahol elrejtheti, egy 
ciroksöprűt talált ott, mellyel szobáját felsöpörte. Amikor ez megtörtént, vízszintes-
re igazította a csinos kis tükröt, egyenesre húzta az ágyfüggönyöket s az ágy fejénél 
leült az egyetlen székre, arcát az ablak felé fordítva. A barátságos nyugtalan leveg ő  
bejött, algák és a tengeri frissesség halk illatával megérintette arcát. 

Szüleire gondolt és a levélre, melyet a kávéházban írni fog nekik. Föltette ma-
gában, hogy hozzávetőlegesen a következ őket írja majd: „Legtiszteltebb, kegyelmes 
Szülőim, — jelentem, hogy szerencsésen megérkeztem Velencébe. Egy nemesi család- 
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nál, egy barátságos, nagyon tiszta és leveg ős szobában lakom, mely véletlenül épp 
kiadó volt. A szoba az utcára néz, de lent a föld helyett víz van, és az emberek 
gondolán járnak vagy a szegény nép óriási ladikokon, a dunai uszályokhoz hasonló-
kon; ezek a teherhordók helyett vannak. Ezért én is nagy nyugalomban leszek. 
Ostorcsattogtatást vagy kiabálást alig hallani." Azt gondolta, megemlíti még, hogy itt 
léteznek olyan szolgák, akik annyira leleményesek, hogy képesek egy maskarát a 
járásáról vagy a cip őcsatjáról fölismerni. Atyjának örömet okozna, ha megtudná ezt, 
hiszen nagyon kedvelte idegen országok szokásait és különcségeit gy űjteni. Kétség-
ben volt, tudatnia kellene-e, hogy egy színház közvetlen közelében lakik. Bécsben ez 
mindig sóvárgott vágya volt. Sok évvel ezelőtt, tíz- vagy tizenkét évesen volt két 
barátja, akik a Kék Bérházban, a Wiedenen laktak, a negyedik udvarnak ugyanab-
ban a lépcsőházában, melyben egy csűrben az „állandó színház" volt felállítva. Em-
lékezett a csodára, estefelé látogatóban lenni náluk, nézni amint a díszleteket viszik 
kifelé, a vászonfalat egy varázserd ővel, egy falusi kocsma ivójának darabját. Bent a 
gyetyagyújtogató, a tömeg mormolása, a mandulaárus. Er ősebben hatolt át ez a szí-
vén ma is, amikor eszébe jutott, mint a hangoló zenészek zenebonája. A színtér 
egyenetlen volt: a függöny néhány helyen túl rövid, lovagcsizmák jöttek-mentek. A 
fények között, a mórok vagy az oroszlánok lábán túl, egy mélyheged ű  nyerge és egy 
zenész feje között egyszerre látni lehetett egy csillámokkal kivarrt égszínkék cip ő t. 
Az égszínkék cip ő  csodálatosabb volt minden másnál. — Kés őbb ott állt a létig, aki 
viselte, akihez tartozott, egy volt kék és ezüst öltözetével: hercegkisasszony volt, 
veszélyek vették körül, sötét alakok, fáklyák, egy varázserd ő  fogadta magába, han-
gok szóltak az ágakból, a majmok el őgurította gyümölcsökb ől, kecses gyermekek 
ugrottak el ő, fénylettek. A hercegkisasszony énekelt, Paprikajancsi közel volt, mégis 
mérföldekre, mindez szép volt, de nem a leggyöngédebb gyönyör és mondhatatlan 
sóvárgás kétélű  kardja volt, mely a sírásig, a rémületig és boldogulásig hatolt a 
lélekbe, amikor a kék cip ő  egyedül állt ott a függöny mögött. 

Eldöntötte, hogy a teátrum közelségét nem fogja említeni, sem az úr különleges 
öltözetét, aki őt ide bevezette. El kellett volna mondania, hogy els ő  ismeretsége egy 
korhely volt, aki az utolsó ingéig mindenét eljátszotta, vagy ezt a körülményt kény-
szeredetten elhallgatnia. Így persze Esterházyról sem beszélhetett, aminek anyja örült 
volna. A bérleti díjat szívesen említette volna, két zecchino havonta, ez az ő  pénzé-
ben sem volt sok. — De mit ért mindez, amikor egyetlen őrültség miatt, egyetlen 
éjszaka alatt útipénze felét elveszítette. Sohasem merné ezt szüleinek megvallani, mi-
nek hát azzal dicsekedni, hogy takarékosán lakik. Szégyenkezett s nem akart a három 
vészterhes kártervi napra gondolni, ám már ott állt el őtte a gaz szolgáló arca, s akar-
ta vagy nem, mindenre kezdett ől fogva hajszálpontosan emlékeznie kellett: naponta 
egyszer, korán vagy estefelé rátört. El szerette volna átkozni az emlékezetét. Mint a 
császárokkal és az Orion övezetének csillagképeivel díszített kolostori iskolában. 

Fordította: Utasi Csilla. 
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Gulyás József 

Olajfa virág 
.Olajfa virág, 
egy vonat elszaladt mellettem 
észrevétlenül, 
olajfa virág 
és fölnéztem a holdra, 
holdnak udvarába, 
a. megerőszakolt hajadon lányra, 
lánynak pitvarába, 
fonnyadt, 
rózsaszín holdamra föl, 
fékek sivalkodtak, -
messzebbről, mint a hold. 
Olajfa virág illat, 
átitatod az ingem, 
a vasat, a vasba fészkelsz, 
lovam sz őrébe, 
kantáron vezetem az éjben, 
a nagy erdő  alatt, 
Szabadka környéki betyár, 
hajamig lucskosan, 
olajfa virág illat mossa hajam, 
fényk ő  ezüst fejem. 
Honnan kerültem én 
erre a tájra? 
Egy madár csipkét horgol 
elszállva éjben. 
Olajfa virág illat, 
kioldod bel őlem, kiolvasztod 
a legszebb verseket, 
a kristályokba rakodott mérget. 
Honnan tévedtem én 
erre a boldogtalan tájra, 
a kerek erdő  alatt? 
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Olajfa virág illat, 
lovamnak adj újra szárnyat. 

Kővágói levél 
Anno 1968. február 14 

Születésnapom van — 
küldhetnél egy sirálymellcsontot. 
Azt írod, porosodnak. 
Bizony,  barátom: a por, 
fárasztó védekezni 
erősödő  rohamai ellen 
és hiába. Mondom, 
küldj egy Sirálymellcsontot. 
Szegény árokszállási, 
sózom a vizet, mert 
felénk még a víz is édes, 
siralmasan és kemény. 
Egy Sirálymellcsontot, 
érmes, nagy halász, 
naponta látom, üveg alatt van, 
mint a sonka, 
dedikálj a reárakodott 
keserű  bácskai porba, 
küldj, egyébként soha, 
ítéletnapig sem, 
vagy majd csak kiárusításkor 
jutok hozzá. 

Elévülés? 
Leárazás? 
Végeladás? 

Hát küldj egy Sirálymellcsontot, 
mentül porosabb, 

(1969) 
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mentül molyosabb 
és mentül el őbb, 
annál jobb, 
jó vastag fejtó bácskai porral, 
bele ujjal dedikálva, 
bölcselkedhetnél a hazai 
konzerváló hatásáról. 
En, szögény árokszállási. 
Kővágó-réti betyár, 
nem vagyok abban a helyzetben, 
semmilyen helyzetben, 
mert milyen helyzet ez? 
Hallod, sózom a vizet. 
Itt minden oly fárasztó, 
érdes, rideg, kemény 
és oly keserűen édes, 
a víz, a szél 
s összekúszálja a gondolatokat. 
Alig folyik be valami, 
küldj egy Sirálymellcsontot, 
rőt tiszai róka 
(küldheted madár-fogattal) 
különben várnom kell 
a leárazásig vagyis, 
régen meg akartam mondani már, 
egy kis örökkévalóságig. 
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Sáfrány Attila . 

A nevetés mögött 
I . 

Az újabb divat szerint az ilyesmir ől humorosan szokás írni. A fonákságait felna-
gyítva, az igenbe egy maliciózus történet kimondatlan nemjét csomagolva, egyszerre 
állítva és megcáfolva. Elmúlt már a nagy szavak, a fogadkozások és az esküvések 
ideje. Az idea az álom szinonímája lett, elvekben hinni és mindvégig kitartani mel-
lettük, hasonló történet, mint este elaludni és hajnaltájt egy rémálomból felocsúdni. 
A rémálomból felocsúdni esete allegóriája lett annak a manapság mindennapos tör-
ténetnek, amelyben az esend ő  ember egy szép napon rájön: ebben a világban többé 
már nem érdemes elvekben hinni, és mind bolond, aki a sötét vallásos elképzelések 
labirintusában elvesz ő  múlt ezen cselekvésrendjét ől nem tud szabadulni. 

Akik továbbra is makacsul kitartanak az ideák mellett, azok nevet adtak ennek 
a kornak: kali-yugának, sötét korszaknak, az értékek napfogyatkozása id őciklusának, 
a végs ő  napok színielőadása utolsó felvonásnak látják azt. Akik már megcsömörlöt-
tek az értékkövetésben rejl ő  keseríítől, azok valószínűleg a kézlegyintést is sajnálják 
rá kommentár gyanánt. En legalábbis, félig-meddig (a fönti kontextusban csupán 
félig-meddig) a másik oldalról, ilyennek képzelem el a hiteles értéktagadót. (Aki azon-
nyomban prédikációba kezd, hogy ez a modern kor kívánsága, az érettség próba-
köve, s jön a többivel, a már jól ismert szöveggel, az máris önmaga karikatúrájává 
válva tette nevetségessé a képviselni kívánt nihilista álláspontot. Szerintem.) 

Nem vagyok nihilista. Gyanítom, sokan mégis annak néznének a ritka pillana-
toknak a nevetése miatt. Amiatt a nevetés miatt, amely csak látszólag szól a kül-
világhoz, igazából befelé néz és önmagán, egóján (vagyis önzéslényén) kacag. A sze-
münkben ilyenkor a szellem ellenállhatatlan erejével fölvillanó sötétség, az űrnek, a 
semminek ez a „fénye" az emberül gondolkodónak fölöttébb ijeszt ő  tud lenni. Kül-
sőleg nézve ugyanaz a kaotikus sötétség ez, amelyet a kárörvendez ő  szemében 
pillanthatunk meg. Az is legalább ennyire félelmetes: létez őségünknek, egyszeri 
emberségünknek. Mert ott van benne a semmi, a nihil, az a nevet kapott megnevez-
hetetlen, amit mi, mint létez ők és mint él ők, nemlétezésnek és halálnak keresztel-
tünk el. 

Igaz, egészen másmilyen az a semmi, ami a kárörömben, s az, ami az egón gy ő -
zedelmeskedő  örömben lakozik. Mindössze a viszonyítási pontjaik azonosak, innen a 
köztük lévő  külsőleges hasonlóság: mindkett ő  befelé néz ő , énre vonatkozó nevetés. 
Csakhogy diametrálisan eltér ő  az én és a semmi kapcsolata a kétféle nevetésen 
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belül: amíg a kárörömben az egó dagadt kövérre hízik az embertárs ;  a másik, a 
rivális egó szerencsétlenségén örvendezve, addig a leleplezés öröme épp a saját egó 
fogyatkozása, pillanatnyi megsemmisülése miatt érzett gáttalan fölszabadultság. Amíg 
a káröröm az egó világfaló szétterpeszkedése, amelyben a megsemmisülés anyagának 
számít minden rajta kívüli, ezek közül is els ősorban a kárörvendezés kiszemelt 
áldozata, addig a leleplezés örömében épp az egó az, ami megsemmisül, mégha csak 
pillanatnyilag, a hamarosan bekövetkez ő  feltámadásáig is. 

Itt ül az asztalomon, aki úgy tud nevetni,, hogy bel őle ott belül, az énnek hitt 
indulatgabalyból eközben semmi sem marad. Es folyamatosan ezt teszi: szakadatlan 
röhög, szélesre tárt vigyorral hunyorog, de az is lehet, hogy kacsingat rám: ő, aki a 
nevetésében elveszve már nem lehet ő . Ő , akiről nem tudhatom, hogy kicsoda is 
valójában, idetelepedett az asztalom sarkára, rögvest, ahogy elkezdtém sz őni ezt a 
szöveget, s azóta mást sem tesz, csak nevet. Hevenyészett öltözékéb ől kibúvó hatal-
mas pocakja és lelógó mellei csak úgy rengenek a kacagástól. A red őzötten alábukó 
szerzetesi ruháját figyelve úgy ítélem meg, hogy nem lótuszülésben ül (hogy is lehet-
ne úgy jóízűen hahotázni), habár a dereka egyenesen kifeszített, akár az íjhúr. 
(Attól tartok ez sem meditácóra való felkészültségének a jele, pusztán a nagyhasúak 
szokásos testtartása.) Egyébként kopasz, tompa orrú, hatalmas, lelógó füllel ékeske-
dik, fogatlan és nagyszájú. (Vagy csak széles vigyorú.) Természetesen ő  csak egy szo-
bor, egy ócska gipsszobor. Azt hiszem a jöv ő  Buddháját, Maytreját ábrázolja. 

Stílusosan hozzáill ő  volt az ára is, olyan olcsón hozzájutottam, hogy az még 
nekem, három hónapja fizetést nem látott munkásembernek is nevetségesnek t űnt. 
Egyébként ekkor kezd ődött a történet is: a vértelen forradalom, s abban a magam 
kis meséje. A tünetekben felismerhet ő , állandóan ismétl ődő  lényegi vonások alapján 
sorolom a mi üzemi rendszerváltásunkat a vértelen forradalmak közé. Természete-
sen a kezdetek is tipikusak voltak: elégedetlenség (a fizetések elmaradása és a gyár 
szemmel látható lepusztulása miatt), a feszültség felgyülemlése, majd- egy csoport 
vezetésével a munkások változást célzó önszervez ődése, amelyet a vézetés intoleráns, 
módszerekben nem válogató ellenállása követett. Ekkor, még a felfüggesztésem el őtt, 
mentem Topolyára, hogy fénymásoltassam a gyár alapszabályzatát. Gondolom a hely-
zet behatóbb ismerete nélkül is teljesen érthet ő , hogy (az az énnek hitt indulatga-
baly) telve volt bennem a sötét, nyomasztó érzelmek foszlányaival: a célzottan felém 
irányuló harag, sértettség, gy űlölet, gúny; elvárás, remény, félelem, szorongás és a 
többi súlyos érzés emlékképeivel. A fénymásolásóban árúsított csecsebecsék között 
pillantottam meg a 1Vlaytreja szobrot, s rögtön megvettem. Már hazafelé jövet érez-
tem a megkönnyebbülést. A szobámba lépve rögtön a televízióra tettem, a helyre, 
ahonnan az egész belteret szemmel tarthatja és uralhatja sz űnni nem akaró szobor-
kacajával. Mintha elvágtak volna, az egyik pillanatról a másikra nyomtalanul elpá-
rologtak bel őlem az el őbbi napok zavaros emlékképei. 
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II. 
Ez volt akkor, de most újból kilátástalan helyzetbe, egy sötét verembe zuhantam: 

saját magam semmijébe vesztem. A Maytreya mosolya helyetti semmib ől a megold-
hatatlannak tűnő  gondok semmijébe: az ellentétes nihilbe. Öröm-oka lettem a 
kárörvendez őknek. Napok óta nihil vagyok: kezdenek agyonnyomni a vélt és valós 
problémák, s már nagyon régen mosolyogtam. Az utóbbi napok történései ezek. 
A szőni kezdett mese, a gyári történések meséje az írás elkezdése és a mostani 
befejezése között eltelt id őszakban már sokmindennel b ővült. Azóta már szakszer-
vezeti vezető  lettem. A mese folytatódik, történnek a dolgok, én azonban már nem 
akarom befejezni az elkezdett mesét. Nem akarok az arany alapokról sem szövegel-
ni. De miközben lemondtam a magam mesejogáról a sok-sok mese között, eközben 
rájöttem, hogy lehet mégis van egy bármikor végs ő  menedékként szolgáló életbölcses-
ség a tarsolyomban. Hosszú id ő  után újból a számítógépemhez ültem, s kénytelen-
kelletlen rá kellett vetnem a pillantásom a Maytreya szoborra is, aki azóta, amióta 
a gondjaimban elmerültem, természetesen megállás nélkül rajtam nevet. Ránézve, 
hosszú napok után most el őször, én is magamon. Ez lenne az én kis üzenetem: bár-
mikor tudj nevetni magadon. Mert nem elég azt mondanom az utóbbi napok tör-
ténései is err ől győztek meg —, hogy mindig, bármely helyzetben a lelkiismereted 
szerint cselekedj. Csak akkor vállalhatod ezt az ajánlott utat, ha rendelkezel az élet 
súlyát megsemmisítő  képességgel: a nevetéssel. Mindenekel őtt a magadon való neve-
tés képességével. Különben nem hogy a földbe, egyenesen a pokol legmélyebb bugy-
rába fognak döngölni a gondoknak hitt semmiségek. 
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Vasagyi  111cí ria 

Ecce homo 
Visszájára fordult, nyomorú lét. A korán megderesült hegyoldalban hiába keres-

gélt papsajtot a lemerészked ő, felégett a jófüvű  rét, csak itt-ott maradt néhány láng-
marta suháng és némi burján. A környez ő  hegyeket lomberdő  nőtte, de onnan 
emberre, madárra egyaránt l őttek a katonák, nem járhattunk át gombászni. Gátsza-
kított hadak halálos gy ű rűbe zárták a várost, úgy t űnt, a hegyalján megtorpantak, 
erősítésre vagy parancsra vártak. Éjszakánként felig hallatszott elnyújtott éneklé-
sük, hujjákolásuk és kábszert ől kietlen tudatuk animális megnyilatkozása valameny-
nyi módosának hangjai. Szénné égett a gyümölcs mind, itt fenn a bokrokat és fákat 
viszont mi kopasztottuk meg, beleértve a kertek nemes növényzetét — oda lett a har-
mat, hiába teregettük kend őnket a puszta földre —, sorra került a törökrózsa, a pál-
maliliom és a többi szépség, mind elt űnt azt emberek gyomrában. Ám a kabóca íze 
édesebb a máknál, kés ő  estig vadásztuk. Az efféle étekt ől viszont még szárazabb lett 
a szájpadlás, a garat és a nyel őcső  megakasztotta a falatot, fulladoztunk a forró 
augusztusi szélben, amely kiszárította a folyót, miután vizét már elszennyezték a 
hullák. Egész nyáron nem esett, minden égi és földi forrás elapadt, akár az elhalt 
kisdedükért siralmas anyák teje. A kutak hullaszaga a t űzokádó hegy böfög ő  torká-
nak bűzével vetekedett. 

Amint elült a förtelmes zaj, felvánszorogtam a pincéb ől. Jajveszékelés, porfelh ő , 
tűz. Házunk legfels ő  emeletét bombázták már másodszor, de otthonunk épp maradt. 
Világos volt a konyhában, fröcsögött a sólet a t űzhelyen, babéros illatát is éreztem, 
pedig hideg volt a tűzhely, a terítetlen asztalon fél bögrényi vízben borsószemek: 
Mauzi mama utolsó vacsorája. Hat szem neki, hat nekem. Szótalan ettünk, amikor 
Baba beintett az ablakon, de úgy, hogy Mauzi mama ne lássa. (Nem szerette babát, 
haragudott a vele kötött barátságom miatt.) Követtem a szürkületben, egyébként is, 
bárhova hívott, mindig mindenhova követtem. Most tetemeket, vértócsákat kerülget-
tünk, mígnem a partra értünk, ahol már vagy tízen nyesgelték a döglött lovat. Ser-
cegtek az inak, reccsent a csont, ahogy téptük az állatból — pedig már szaga volt — 
még akkor is, amikor oly közel értek hozzánk a leveles ágakkal álcázott lények, hogy 
arcunkat sütötte a leheletük. Sikítva menekültünk. Visszaintettek bennünket. Spion-
félék lehetnek, az igazi gyilkosok felderít ői, vagy talán nem is ellenségek, hanem meg-
mentőink, fantáziáltam, es őmágusok a szomszéd hegyekb ől, forrásközelben lakó 
szellemek, akikkel erdei ösvényen lehet találkozni és akik most átjöttek es őt bájol-
ni, hogy hamarosan lerobbanjon a zápor, Barátságosak voltak. Szó nélkül gyorsan 
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megszeretkeztünk velük. (Baba három szilvát kapott, én ezüstpapírba csomagolt 
olvatag törökmézet.) Cimetes palacsinta szaguk volt, jól tartották őket valahol. 

Püspöklila csíkok lepték az eget, Ordas úrék felibevágott házának irányába úsz-
tak, rávilágítottak az emeleti szobából lógó zongorára. — Ne nézz oda! — sziszegte 
Baba és a karomba csípett, mert valami iszonyatosat vehetett észre a falmaradvá-
nyok almazöld homályában, majd biztos léptekkel, mint egykor a kútfúrók csodála-
tára a varázsvessz ős ember futott eszközét ide-oda mozgatva, Ordas úrék házának 
romja felé tartott. Ahol valamikor az éléskamra lehetett, jó sokáig kapart a körmé-
vel, mígnem egy zacskót húzott ki a törmelékb ől. — Nesze! Nyújtotta felém, de 
abban a pillanatban lerogyott és száján kibuggyant a vér. Elejtette a zacskót és a 
püspöklila csíkok iránt úszott. A legközelebbinek a peremér ől r. ámrivallt: — Ne bam-
bulj, vidd haza! Futás! (Másnap elterjedt a hír, hogy két mesterlövész lopódzott a 
városba, de nem hagytak jelent ősebb pusztítást maguk után, csupán egy prostit 
lőttek le.) 

Mauzi mama fejére húzott takaróval aludt a díványon. Uvegszilánk fúródott tal-
pamba, pedig felsöpörtünk a csütörtöki bombázás után. Felszisszentem, de Mauzi 
mama tovább aludt. 

Az asztalra ejtettem a zacskót. Szállt bel őle a liszt, földöntúli füst, holdbéli szik-
rázó por, folyt a padlóra a lopott kincs, Ordas úrék java, akik pedig biztosan élet-
ben vannak, itt lehetnek az üszkös falak között vagy a távolabbi szomszédoknál 
húzták meg magukat. — Hoztam valamit — szóltam csendesen Mauzi mamához. Nem 
válaszolt. Reggelre úgy kihűlt a teste, hogy nem tudtuk lefogni a szemét, a törzséhez 
hajlítani a karját. Szüntelen engem nézett a gödörb ől, kezét feltartva mutatott felém 
a számolatlan hullák, a rájukszórt mész világló foltjai közül. 

A körülzárt helyi városból, a turisták egykori paradicsomából semmi esélyünk 
se volt kijutni. De van-e értelme elmenekülni, estünk gondolkodóba számtalanszor, 
hiszen nem tudni, mi van a halálos gyűrűn túl és azon túl, maradt-e élet odakinn, 
vagy utolsó sziget vagyunk a gyilkos áradatban. Es ha ott megmaradt is valaki, vagy 
meglehet, ragyogó élet kínálja magát, valóságos-e az a lét, s ha igen, lehetséges-e, 
hogy itt minden annak a létnek a visszája, b űnhődésféle a halálon túl. Lét és 
nemlét lényege tudatunkban egybefolyt, s e furcsa elegy már-már minden félelmet 
megszüntetett. 

Néhány család a nyárel őn megkísérelt lemenekedni, majd a futásban öt-hat 
fiatal lány kerékpáron megel őzte őket, de csak annyit ért el, hogy el őbb vitte el a 
völgyellő  halál. Ez után hajnalig tanácskozott a város eleje, egyre idegesebben szó-
laltak fel a bölcsek, majd egymás szavába vágtak és senki se értett semmit. Végre 
lecsihadtak és megszületett a döntés. Csakhogy Orda úr patikájában nem volt elég 
abból a szerből, amit be kellett vennünk, nehogy élve az ellenség színe elé kerül-
jünk. Ordas úr ekkor vállalkozott arra a nevezetes tettre, amely h őssé avathatta 
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volna messze földön: éjnek idején leúszott a folyócskán a völgybe — a víz sodrása 
akkor még eleven volt a b őséges májusi es ők után — és a nagyváros patikájából — 
kulcsa volt hozzá, mert a békeid őben sokszor kisegített ott — meghozta a szükséges 
adagot. A visszaút különösen nehéz volt, kétszer meg kellett szakítani és a nappalt 
a part víz marta üregében tölteni, miközben cs őre töltött fegyverrel masíroztak 
fölötte a katonák, ettek, káromkodtak, köpködtek, öklendeztek, lövöldöztek, a folyó-
ba vizeltek és szidták a háborút. 

Hajnaltájt, amikor Ordas úr betoppant hozzánk a méreggel — a halálos por 
elosztásával is ő t bízták meg a város bölcsei, mondván, ő  ért hozzá legjobban —, 
amely több ezred jobb létre szenderítésére is elegend ő  lett volna, Mauzi mamával 
nagyon megijedtünk. Nincs 'visszakozás, be kell venni. — Szerénke már elszánta ma-
gát. Mire hazaérek... — s itt elakadt a jó öreg szava. Dániel befordult a szobába a 
fiolával. Nem mertem követni, a konyhában maradtam, majd Mauzi mamával kikí-
sértük Ordas urat, megköszöntük a szert, mint ajándékba hozott saját sütés ű  
barackpálinkát szokás minden évben ugyanazon a napon és ugyanazokkal a szavak-
kal. Valóban nagy pusztítást végzett a méreg, úgy megtemérdekedett a halál, hogy 
mi, akik életben maradtunk, egy hétig folyvást temettünk. Lám ez is elment, meg az 
is, az egész retyerutya gyermekestül, majd: jé, ez is megmaradt, meg az is, állapítot-
tuk meg lesúnyt fejjel a gyászolók láttán és amikor .egyik gödört ől a másikig járkál-
tunk vagy cipeltük a tömegsírhoz .a holttesteket, merthogy nem volt már él ő  hozzá-
tartozójuk. Csodálatomra Ordas úr nem halt meg, maga ásott sírt Szerénkéjének, 
Ottó nevű  beteges fiúk téblábolt mellette. Biztosan nem fogott rajtuk a szer, állapí-
tottuk meg Mauzi mamával. A szomszédok közül vagy harmincan éltek még, mély-
séges szégyenérzettel kukucskáltunk át egymáshoz a kerítésen vagy nyújtogattuk 
nyakunkat az erkély cserepei közül: ki az, aki él, s ki, aki az els ők között vállalta a 
kettős időtlenséget. 1Vlert az ilyen elmúlás épp úgy, mint a betegség vagy gyilok idéz-
te hétköznapi halál, az id őtlenség egyébként érinthetetlen mezejére lebbenti a földi 
lényt, ám az id őtlenség másik síkja, az örök emlékezet csak a h őst illeti meg. A név 
az emberiség történetének megszámlálhatatlan oldalú könyvében, egy a végtelen 
sorban. 

A halottak száma fogyott, fogyott, volt olyan nap, hogy csak két-három temetést 
tartottunk, persze pap és szertartás nélkül, mert egyházaink vezet ői azonnal bevet-

. ték az örök álom áfiumát, még miel őtt igazán elfogta volna őket a félelem. De az is 
lehet, hogy els őkként igyekeztek h őssé válni, mint a bibliai város lakói. Arról pedig, 
hogy ki a h ős, az önhalált vagy a sors jelölte kínok kínját vállaló, kezdetben nem 
jutott idő  elmélkedni, kés őbb meg már szándékosan nem gondoltunk rá. Alighogy az 
utolsó halottat, Mauzi mamát eltemettük — lesütött szemmel, mint a lelkifurdalásos 
gyilkosok, csak lopva pillantottunk egymásra —, áttörhetetlen csend telepedett a 
hegre. Másnap felértek az ösvényeken és a nyárel őn még aszfaltszagú új autóúton a 
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martalócok s nyomukban a nehézfegyveresek. Közvetlen közelb ől folytatódott az 
irtóharc. Mind lelövöldözték a férfiakat, még az iskolás fiúkat is, kit lesb ől, kit sor-
tűzben, kit a háza küszöbén, vagy ismeretlen helyre hurcolták őket, köztük Ordas 
urat. Nagyon szégyellhette, hogy életben hagyta magát és Petre krumplisvermében 
lapult az utolsó percig. — Emberek, emberek...! — kiáltozott elcsukló hangon még a 
kamionról is, arcát kezével eltakarva szégyenkezett s nézett szét ujjai közül. Úgy gon-
dolom, nem a félelem, hanem a szégyen ölte meg, amikor szívszélh űdést kapott vagy 
valami ilyesmit a túlzsúfolt járm ű  utasaként. De én se mertem kilépni az ajtón. Avu-
ló voltam, aki futamodásra fordította hátát és cserbenhagyta övéit. Pedig meglehet, 
fordítva történt: ők menekültek el félelmükben és hagytak cserben engem. Hetekig 
futottam önmagamtól a vérvád örökös súlyával a lelkemen. 

November eleje volt s még mindig nem esett csapadék. Sokan szomjanhaltak, de 
megtizedelt bennünket az éhhalál is. Reggelenként kiütközött a tájon a zuzmara, még 
sötétben leszoptuk a korlátról, a kapu, kerítés rácsairól, siettünk megel őzni egymást, 
szitkozódtunk, kétségbeesett haragunkban meg se ismertünk már senkit. Ráadásul 
csúfot űztek velünk a katonák, gyertek lányok, ingyen mérjük a vizet, csalogattak 
bennünket a kaszárnyába s mi megfizettük az árát, de bögrényit se kaptunk bel őle. 

Déltájban tűnt felé a mezítlábas idegen. Oly váratlanul termett a házunk el ő tt, 
hogy senki se vette észre, melyik ösvényen érkezett. Kisereglett az asszonynép az 
utcára, bámultuk. Nem látszott háborús embernek, nem kellett félnünk t őle. Sörte-
hajú, borostás sötét arcú, hajlott orrú, fáradt tekintet ű  férfi volt. Testi ruhája, jól-
lehet már közelített a tél, kopott farmernadrág és sötétzöld trikó volt csupán, ezen 
az írásból alig maradt valami, ec...mo, ennyit sikerült kibet űzni. Középtermetű  volt, 
mégis mint aki alacsonyabb ajtókhoz szokott, kissé meghajtotta fejét, amikor belé-
pett a konyhába. Azt asztalhoz ült, várt. Mint kés őbb kitűnt, tövestül kivágták a 
nyelvét. Emiatt szája széléb ől szüntelen csorgott a nyál, egy rongydarabbal oda-oda-
kapott, törölgette. — Vendéget fogadsz? Biztosan van is mivel kínálnod! — sipította be 
Karola a folyosóról. Aznap összegy űjtöttem valamennyi vizet a padlásablak zuz-
marájából, tálba öntöttem, lemostam a jövevény arcét, kezét, sebes lábát. Törül-
köző  és vászonnemű  híján — halottainkat csavartuk végül már az abroszokba — ki-
bontottam hajam és megtöröltem vele az idegen testét. Mire befejeztem, peremig telt 
a tűzhelyen a fazék, csillogott benne a red ő tlen vízlap. Tüzet gyújtottam Mauzi ma-
ma matracával, hamar tésztát gyúrtam Ordas úr lisztjéb ől, forgattam, formáztam az 
illatos masszát, örültem neki, mint szobrász a szépen sikerült m űnek, közben Ordas 
úrról beszéltem a jövevénynek, t őle van ez a liszt, mondtam (hogy miként került 
hozzánk, arról egy szót se szóltam), sokáig ecseteltem a patikus és egyben hírneves 
biológus életútját, akinek sejtkutatási tanulmányait valamennyi világnyelvre lefordí-
tották. Nem hagyhattam ki Mauzi mamát se a híres sóletjével, meg Vendel bácsit. 
Az ő  személyénél sokáig időztem, lerészleteztem a történetet még a lövöldözés els ő  
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hetéből, amikor az éhes tömeg bezurrant az önkiszolgálókba és a specerájokba egy-
aránt, lökdösték egymást lekáromolva, verekedve özönlöttek az emberek oda, ahon-
nan bármit is el lehetett vinni. Vendel bácsit is magukkal sodorták, be egy bolt 
legmélyére, ahonnan képtelen volt szabadulni, sajtok, szalámik és féldisznók biro-
dalmába, libamell és csokoládédrazsé tömkelegébe, s Vendel bácsi, hogy ne kellejen 
szégyenkeznie tehetetlenségnek t űnő  tisztessége miatt, leemelt a polcról egy tészta-
szűrő t, azzal állított haza Mauzi mama és (most már halott) Dániel fia csodálko-
zására. Sabbatkor, a gyertyafénynél — mert akkor még volt néhány szál, ünnepre 
őrizgetett gyertyánk — hetekig ezen derült a család vacsora közben ; micsoda 
istenkáromlás! — , Vendel bácsi pedig lehajtott fővel tűrte a csipkel ődést. Ime, ez az 
a szűrő  — mutattam meg a jövevénynek a drótportékát, miel őtt beleöntöttem a tész-
tát, láttam, elmosolyodott, már-már elnevette magát, de mégse, visszafojtotta a 
hahota ingerét, mint a galambot fogja er ősen két tenyerébe zárva az ember, nehogy 
kicsússzon és észrevegyék, hogy elemelte az idegen padlásról az éjszaka boldog csend-
jében. A lisztr ől, úgy emlékszem, a fent elmondottakon kívül egy szót se szóltam, 
pedig amíg nyelvetlen torkán lefelé siklott a metélt, folyton az járt az eszemben: 
lopott étket tálalok a vendég elé. 

Arról is hallgattam, hogy magam körül mindenkit elhullani hagytam és itt 
condráskodom magányosan a gy őztes életben egy doboz dohányért; eszembe jutott 
az is, hogy még a békeid őn gyermekeimet magamtól eldobtam s ide lopóztam nagy-
titkon az idegen világba; fogalmad sincs, micsoda slaraffiába kerültél, szokta volt 
mondani Baba és én hálásan tekintettem szét a gyönyör ű  tájon, ahol lépten-nyomon 
fürtökben termett számomra a boldogság; akkor se tértem vissza, amikor megtud-
tam, odahaza úgy kiszegényítették a népet, hogy a gyermekeim sarki koldusokká vál-
tak, hanem itt ligéztem selyemslafrokban és alkalmakként szerelemben heveskedtem 
e díványon; Dánielt ől többször elpártoltam, legutoljára amikor engedtem megmér-
gezni magát és nem követtem a halálba; a Babához f ű ződ ő  barátság mindennél szen-
tebb volt nekem, mert ő  megtanított arra, hogyan kell megszabadulni mindenfajta 
béklyótól, a bűnös elhálás gyönyöreiben másokat boldoggá téve elfeledni a szoron-
gató valót; szerelembe vegyültem bárkivel, sihederrel és aggastyánnal, meg se 
szégyeneltem magam, amikor leányomnak szólított, amaz meg néninek, s őt annyira 
tetszett a tiszi-taszi, hogy Dániel és Mauzi mama szégyenére beköltöztem Baba bor-
délyába, s csak a háború vetett haza a nyáron, amikor az ostromlók már alaposan 
megbontották a város ormát s hamarosan elomlott csaknem minden; megmutattam 
a martalócoknak a helyet, ahova Mauzi mama tízéves Blanka unokáját rejtette, tet-
tem ezt Baba n ővérét, az elmaradt lányt megmentend ő , aki még nem kóstolt bele a 
testi szeretkezés örömeibe; az apácák búvóhelyét is elárultam, mindannyiukat meg-
gyalázták, hasuk nemsokára dagad, mint a fánk; Mauzi mama tudta nélkül a ház 
minden értékét eladogattam, amikor még házalók zörgettek a zsalun; katonákkal 
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fetrengtem az erd őhomályában egy marék rizsért; nem mertem elbújtatni az udva-
runk fenekén Teodóra fiát és a martalócok a szemem el őtt halálra kínozták; bom-
bázáskor világra segítettem és anyja könyörgésére azonnal megfojtottam Klára fiát 
a pince melletti zugban, el is ástam ugyanott és senki se tud róla semmit; hitem és 
anyai nyelvem egy kosár fügéért megtagadtam; az uram családi fotóival és irataival 
tüzeltem a minap, egy órányi melegért a faragott órát is t űzre dobtam; baba szaj-
háit elárultam, a martalócok ráju.kgyújtották a házat, de el őbb... 

Kellemetlen mély csendben költötte el a jövevény a vacsorát, majd kilépett az 
ajtó elé, lehajolt és ujjával írni kezdett a földön. Attól kezdve nem féltem éjszakán-
ként és Mauzi mama se nézett rám fedd őleg a sír mélyér ől. 

De újabb csoda is történt — mi másnak nevezhetném a jelenséget, amely pillanat 
alatt megváltoztatta életünket, mint csodának —: felfakadt az ég és zúdult bel őle és 
törtetett lefelé mindenünnen a víz, s futottunk a szabad ég alá, hogy lemossa rólunk 
a piszkot az áldott zápor és kiszáradt szánkat az ég felé tátottuk, mint a leveg ő t 
kortyoló kétéltű. Észre se vettem, hogy a jövevényt elnyelte az este. A bet űket meg, 
amelyeket a porba rajzolt, el se olvashattam, mert elmosta a víz. — Hova lett az ide gi  
gen? Ugye nem sikerült itt marasztalnod: — kiabálták túl a zubogást a szomszédok, 
amikor már elverték szomjukat a langyos kristálycseppekkel. Semmit se értettek a 
csodatételb ől, előttem is csupán derengett, hogy a jövevénynek köze lehet a várat-
lan eseményhez. Nem tűnhetett messzire, gondoltam, miközben a feltetsz ő  nap me-
legében tiszta vizet meregettem egy parányi tóból. 

Csakugyan nem tűnt messzire, ott találtam a konyha barna csöndjében, kezét ösz-
szekulcsolva ült az asztalnál mint aki imádkozik. A távoli vízcsobogást Klára üvöl-
tése vágta át meg át. Azt mondják, meg őrült a bombázáskor, de én azóta nem láttam, 
hogy a kisfiát megfojtottam. Amíg a vizet töltögettem, észre se vettem, hogy nincs ott 
a jövevény. Alig telt bele egy óra, híre kelt, hogy gyógyít. Amolyan kézrátétes, mond-
ták, a l ő tt sebet orvosolja legsikeresebben: Fatimát, akinek lábába l ő ttek a martaló-
cok, nehogy elszökjön kényük-kedvük el ől, percek alatt járóvá tette. Rejtegettük attól 
fogva, ha a katonák kérdez ősködtek felőle, azt mondtuk, senki, senki se tartózkodik 
itt férfi, mi osonunk a romok közé keresgélni ezt-azt az éjszakában. Hajunk tövig 
nyírtuk, hogy hihet ő  legyen az állításunk. Volt akit válogatott kínzásnak vetettek alá 
a martalócok, mert furcsállották, hogy mindenki kopasz. A tetvek, az ótvar, sorol-
tuk kopaszságunk okát, de nem mindig hitték el. Igy történt, hogy két asszonyt 
halálra ütlegeltek. Végül is ki ez a jövevény? Terrorista talán vagy kém, aki ilyen 
alamuszi módon igyekszik a bizalmunkba férk őzni? Az ő  emberük, csak megjátsszák 
magukat, így szórakoznak rajtunk a martalócok, állították többen is, zömmel id ős és 
tapasztalt n ők. De hiszen csodatév ő , mondták mások. A, dehogy, csupán szemfény-
vesztő, aki mindannyiunkat meghipnotizál, válaszolták amazok. Félni kezdtek t őle, 
főként hogy beszédjét helyettesítend ő  folyton írogatott valamit, porba, korommal a 
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romok falára, de senki se tudta elolvasni, nemhogy megértette volna az üzenetét. 
Elbújtatták el őle, sőt volt aki ijesztgette vele a gyermekeket s csak akkor alázkod-
tak elé, ha nagy baj volt, torokgyík, váltóláz, szívelégtelenség, akkor is titokban, mert 
restellték egymás el őtt, hogy emitt a gyanú keser ű-maró szavaival illetik, amott meg 
a segítségét kérik. Már minden falat teleírt, de senki se volt olyan tudós, hogy meg-
fejtse a furcsa bet űk titkát. Miféle firkálmányok ezek? — üvöltöttek egy-egy újabb 
írás láttán a katonák. Közülük pedig többen is sejtették, annak a kezeírása, akit ezer-
féle bajjal, legtöbbször sebbel és csonka testrésszel titokban maguk is felkeresnek. 
Es mégis, a jövevényt, bármily nyilvánvaló volt, hogy közöttünk él, mintha senki se 
látta volna egyik oldalon se, senkinek se sikerült foglyul ejtenie, mi meg tagadtunk 
s még a legvérengz őbb zsoldosok és észvesztette kába kiskatonák is valamiféle tisz-
telettel vették szájukra a nevét, a szót; hogy idegen, jövevény. Köztünk volt meg nem 
is. A martalócok mégis legádázabb ellenségüknek tartották a hegen. Esetében talán. 
az  bosszantotta őket leginkább, hogy képtelen kibetűzni az írását. Végre egy öreg 
zsoldos megkísérelte a lehetetlent. — Semmit se változtatok. Hogyan is érthetnétek, 
mit írok, hiszen mint AKKOR, MOST se vagytok képesek megérteni és elviselni egy-
más gondolatát. Pedig közületek való vagyok, egy a ti véretekb ől — fordította le az 
iskola rommaradékára írt szavakat az öreg, mire a martalócvezér szájonvágta, de 
úgy; hogy a szerencsétlen hosszan kimeredt a földön. 

Ez este történt. A jövevény fáradtan ért haza és szomorú volt. Akkor a kislány, 
akinek kedvenc meséje arról szólt, hogyan lesz a zsidóból disznó (valahányszor 
elmondta, röfögve csúfolt bennünket) átjött megszemlélni az ismeretlent. Megsimo-
gatta a lányka fejét és megszabadította szüntelen fejfájásától. Viruló arccal köszönt 
el a gyermek. A jövevény a szoba sarkába kuporodott és mosolygós álom kerítette 
hatalmába. 

Hajnaltájt nyílt az ajtó, bedugta fejét a kislány és az ismeretlen láttán hátra-
szólt: — Itt van, ahogyan mondtam. Alszik. 

A martalócvezér, akinek nagy, cifra kereszt függött a nyakán, beosont a konyhá-
ba,, mögötte négy-öt fegyveres kiskatona. Zseblámpával a jövevény arcába világított. 
— Ime az ember! Az emberünk, akit keresünk. Semmiféle földöntúli lény vagy 
csodadoktor, nem látnok, hanem nyomorúságos ember csupán — mondta a vezér és 
belerúgott az alvóba. Rettenetesen megkínozták, miközben arról faggatták, kicsoda, 
micsoda, ki küldte, mit keres itt. El őbb a lábát, majd a kezét l őtték cafatra, arcát 
összekaszabolták. — Keresztre vele! — kiabálta egy katona. — Nem, ez már lógott, de 
levágták onnan és megszökött, — köpött az élettelen testre a vezér és ismét megrug-
dosta. 

Lemostuk a testmaradványt, egy fakó falisz őnyegbe tekertük, amit Karola hozott, 
de átjött Klára és a szomszédság mind, együtt siratoztunk. Mivel szombat volt, 
másnapig ültünk és jajgattunk mellette. Az egész hegr ől érkezett a maradék nép, 
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kiscinek bizonyult a szoba meg a konyha. Vigyük az udvarra, javasolta Karola. 
Keressünk helyet, szóltam s mindenki velem tartott szétnézni, hova helyezzük a 
castrum dolorist. Itt, az ecetfa alatt jó lesz, állapítottuk meg. Mire visszaértünk, 
eltűnt a halott, csak a hüvelyesre csavart kelém maradt ott üresen. — Csoda történt, 
csoda! — kiáltozták az asszonyok és rögtön akadt, aki az ablak el őtt látta lebegni, 
mások az utcán vélték felfedezni zöld trikóját, ott megy, ni, nem is kínozták halál-
ra, hanem tovatér más vidéken csodát tenni... 

Sokáig ültünk a ház el őtt, töprengtünk, hova lett, soroltuk a jövevény tetteit és 
idéztük egyetlen kibet űzött üzenetét, fontolgattuk, mit jelenthet; tíín ődtünk, ki lehe-
tett ő. Lukács tisztelend ő  és Dimitrije pópa ha élne azt mondaná, az Orök Örven-
dő, Eliazár rabbi azt, hogy a Messiás. De az ítélet napja mindenképpen elérkezett, 
ezt bizonyítandó Juszuf hodzsa a Káfból idézne, részletezné a mennyország leírását, 
bennünk, halandókban a visszatérés, ismételgetné az írást, amely már mondókájává 
lett. De ah a jövevény az Emberfia, hol az angyalkíséret, a fönséges trón, a nemze-
tek közül meg csak mi maradtunk? — hallatszott innen is, onnan is. 

Következett a várakozás a beteljesülésre. Napokig vacogtunk a karácsony el őtti 
száraz fagyban, de semmi se történt. Igaz, a martalócok visszavonultak, békén hagy-
ták a hegylakókat. A harmadik napon Teodóra megszólalt, szavai kopogtak a fagy-
ban, mint a földre ejtett fémgolyó: — Tudjátok-e, mit mondana Gyurgyevics úr, a 
filozófus, ha most feltámadna? Azt, hogy nem is járt itt senki idegen, mi képzeltük 
ő t a nyomorúságos életünkbe, kellett még egy emberáldozat, megidéztük hát a nem-
létezőt, világokat sűrítettünk egyetlen pontba, hogy elhiggyük, újra élünk majdan az 
ismeretlenben, amit ítéletnapi üdvözülésnek nevezünk egyszer űen... — s itt elhalt a 
hangja. Mindenki más végig hallgatott. Az éhhalál egyik őjüktől a másikójukig sétált 
s ők ültek mosolyogva, moccanatlanul. 

Senki se állta utunkat, amikor napkeletkor elindultam a kislánnyal a völgybe. 
Még mindig fel-felzokogott, nem, ő  nem akart rosszat, csak segíteni a katonáknak, 
azt mondták, betegek, azt mondták, és gyógyítkozni indultak, gyógyítkozni... Mondj 
el mindent odalenn és ezután mindenkit egyaránt emberelj meg, könnyülni fog a 
lelked, vigasztaltam. A völgyb ől visszanéztünk, hogy még egyszer lássuk a hegyet, 
de sehol se volt, hanem beláthatatlan tágter ű  róna zöldellt köröskörül. Semmi jel. 
Felettünk se volt semmi különös azon kívül, hogy forró nyári ég kéklett, pedig 
december volt. Sehol senki, csak a mérhetetlen végtelen. Úgy t űnt, ennyi a világ. 
Jeltelen jel, nehéz lesz az útviselés. 
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Koliger Károly 

Páratlan kapcsolatok 
[...] 
A férfi — suhant át az agyán — most .már nem tartotta amolyan lényegesen. 

fontos körülménynek, Sipka révén mindenkir ől és mindenr ől, aki, ami számított, 
tudott — ő  tudhatott mindent. És a Supka azt is megmondta, a szemébe, nem vehet 
mindent komolyan. Nem élünk ötszáz évig. Ó nem. Nem lesz, nem lehet császártek-
nőc, legkevésbé elefánt, amelyb ől — kezdetben — a hátán négy hordozta a Földet. Es, 
hogy frappáns legyen, a perc enyhítése céljából, nagyon helyesen, kért még egy kört 
azzal, hogy annak tisztázása az övé maradt. Ezúttal már nem kézfogással vettek 
búcsút — megölelték egyínást. No, nehogy örökre összeragadjanak, dörmögte elhúzott 
szájjal, elég, nem buzik. Nem szeretett búcsúzkodni, a férfi sem. Elváltak. Azóta nem 
találkoztak egymással; sehol, sehogyan. Nem volt rá mód: súlyos allergiája kiújult. 
Kezelés. Ugy hírlett, reménytelen eset. Ovéi sem látogathatták akármikor. 

Amikor a Központban, sikeresen megtörtént átnevezésükkel, a terveknek megfe-
lelően újabb turnust indítottak be a konzervgyári Raktáráruház részlegei dolgozói-
nak további fölkészítésére, Supkát már senki nem emlegette. A férfi épp ezen döbbent 
meg. Ultek, mint a faszentek. Unatkozva várakoztak az el őadás kezdetére. A promi-
nenciák, reprezentánsok még nem futottak be. Vagy öt perc ücsörgés után egyszer-
re csak, végre, a vele szemben látható hölgy mozdulatlan alakját meglátta, percipiálta, 
de még nem fogta fel, vagyis nem appercepciálta, Supka életes emléke ugrott. el ő. Ott 
lebegett azután végig • kett őjük között. Hol teljesen kivehet ően, mi több, eluralkod-
ván, hol kevésbé... hol... hogy... A kedvesen kedélyesked ő  Supka. A megbízható 
játékos. A fáradhatatlan, a biztosra men ő . A holtában is vakmerő. Az elháríthatat-
lan. A példa... Amilyet csak a Halál produkálhat, néhanapján, fordulóra... Ha nem 
is félnének t őle. Ugye, az Elet mégiscsak... 

Azért pokoli volt! — meg kell hagyni, vélte a férfi magában. Mert ahogy Supka, 
úgy a férfi sem, törzshelyükön elmélyülve sem, sehogy se zárhatta le végérvényesen 
a tégelyt, amelyen ott virított, ólomszürke oldalán is fel-felt űnhetett el őttük a 
Hanazsu nevének kezd őbetűje. 

Volt-e közöttük, a férfi és Hanazsu között, ennél korábban bemutatás, bemutat-
kozás, valami, szinte mellékes. Nem játszott .szerepet. Valamir ől folyt a bódító 
karattyolás. Mindenki azt csinálhatott, amit akart. Beszélhettek szívük szerint. 
A zsongás álmosított. 

Máig kifürkészhetetlen: ellenállhatatlan indíttatást érzett volna, hogy valami 
módon mégiscsak be lehessen helyettesíteni a jópofáskodó monotóniát, amely itt a 
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hall miliőjében semlegesítő  atomrészecskéivel els ősorban a látószerv m űködését és a 
reflexek munkáját bonthatja meg?... növekedve elhatalmasodva pedig, hatványozot-
tan, egyéb visszafordíthatatlan folyamatokat is állandósíthat a jelent őségteljes elő -
adás tulajdonképpeni megkezdése el őtt? Rombolva, megsemmisítve. A se-divat íratlan 
mottójára: se fölállási fegyelem, se józan irányulás, se megkülönböztet ő  figyelem a 
beültetettek soraiban... Nehogy — sehogyan se ne — nyerhessen aktualitást a fontos!... 
Ha másért nem, minimum, a miheztartás végett sem?!... Haver! 

A férfi talán rá se nézett a hölgyre, a Hanazsura. El őzőleg nem mérte fel. Egy, 
valaki — a sokak közül. N őci boldogsága itt van, itt volt, Rajta múlott, hogy ezt csak 
hevenyészve állapíthatta meg. Saját szavaira emelte föl a fejét. 

„— Drágasága, maga kicsi rosszaság! — mondta. Csöndben vagyunk?... Pardon... 
Be sem mutatkoztunk még egymásnak." 

Megvolt az is. Egyikük sem érthette egészen jól a másik nevét. Fontos-e. 
„— Mi még soha... sehol... nem találkoztunk volna egymással?" — folytatta a 

férfi enyhén tettetett ámulatát. Vállalt szereplése valahogy itt indult be, tev őleges 
hozzájárulásával. A. hölgy majdnem ágy vette, mintha nem hozzá intéznék a sza-
vakat. Hanazsu szerette volna simán elereszteni a füle mellett a férfi érdekl ődő  
kérdését. 

„— Vajon tudakolózhatom-e, mit nem képzel gyönyör űsége? Ugyan vegye már 
észre ezt az árválkodó világot" — vágta ki egy szuszra. Ahogy Supka, ugyanúgy beszélt; 
és mintha a kvázi ellenszobor-mintázatú n ői figuráról soha, ő, dehogyis hallott volna. 

„— Amely olyan szép..." — jegyezte meg leheletkönnyedséggel Hanazsu, s akár 
Supkához: őhozzá is akként viszonyult — érzékien ki nem fejezett önérzete fölé-
nyével! 

A férfi ezt nem tudta hova tenni... Vele semmi dolga eddig nem volt, nem is 
lehetett, ugyebár... Hoppá! — jó, jó... 

Hanazsu pillája meg sem rebben. Barna szemével szúrósan nézett a férfira. 
Továbbra is változatlan nyugalommal tartotta magát a négy-öt perce vagy még el őbb 
fölvett ülőpózban. Az els ő  egy-két szóra, amellyel a férfi kérdésére reagált, reflex-
szerűen mélyet lélegzett. Íves félgömb orrcimpái nagyra tágultak, piszéskéjét élében 
is kihegyesítve. Arcáról azonmód elillant a diszkrét kozmetizáltság alkalmi hangu-
latiságának bája. A két fels őkarjának paralellumában — ezzel, ilyen szóval, néha 
különös szavakkal élt Supka... és most lásd! —; a s űrű, bogos horgolású, vastag- , 
cérna pulóvere mintázatát milliméterekr ől arányosan növelve, akaratlanul is, a 
kelleténél feltűnőbben domborodtak el ő  egész mellkasán pihen ő  keblei. 

A férfi viselkedése, mintha hamisítatlan Supka lenne, ám a szándékos rákapcso-
lásban, a várható természetesnél jóval eltér őbb: olvashatatlan és követhetetlenül 
kemény magatartást tanúsított. Hordozott és tapasztalati tehet őségével alaphelyzet-
be helyezte magát. Fölkészült Hanazsura? Olvasta őt. Nehezen is szólalt meg. 
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„— Hát... — kezdte bizonytalanul, és az asztalka lapja alá nézett. — Én nem is 
tudom...” — A lábaik alatt szórt fényben fényl ő, pasztell hamuszín ű  kerámialapok-
ról magabiztosabban emelte rá szempárját a férfira. Nem módosított eközben a 
beszédütemén, se a hangsúlyának elhelyezésén. „— Ugye, értesz?" 

A férfi lassan magá elé irányította a tekintetét. Hagyta, beszéljen. Elszánta 
magát. 

„— Hogy... lehet... vagy nem biztos, hogy úgy is van... ahogy..." — A férfi 
fölemelt tekintete zavartalanul elnyelte Hanazsu viszonylagos, majdnem indokolha-
tó affektálásra hajló igyekezetét. 

Miért?... Es akkor? Vegyük, paff, vegyék úgy. Annak. Nem? Lehet ő, lehető-ség... 
Ilyesmi? 

Supka beszéd közben is tökéletesen összpontosított. Uralta magát a legvadabb 
örvényben is. Közben tapintatos állhatatossággal követte, hogy kell ő  ráfigyeléssel 
kíséri-e a mondókáját a haverja. Szabályos arcának önös kifejezése háromtáblás 
tükör benyomását is kelthette volna. Logikus kérdésekben fogalmazott. Nevezetesen, 
Hanazsu nem lett volna képes definiálni, valahogy csak kimondani, amit gondol, vagy 
helyette bármit. Netán a rend kedvéért. Stimmel És nem kuka. Nem. 0, dehogyis! 
Nem kuka. Ha hallgat, ha hallgatna, legföljebb néma. Néma, ha nem beszél, és 
beszédesen sem hallgatna. Helyesbítette, ki tudja, hanyadszorra is, a férfit Supka. A 
•sziszegőket, például, majdnem selypesen is — igeen —, használni tudta módszeresen. 
Bővített hozzá, türelmesen, kell őképpen pótolva. Vagy — lám-lám — készületlenül 
érte volna az aranyoskodó megjegyzés? — történetesen. A férfi fölvetése. Miért jött, 
illetve nem, egyáltalán nem jött zavarba, ha másképpen nem tehetett Szupkával, 
azaz a férfivel szemben, épp,ekkor? Ez piszkálódás — vagy mi? Ugyan! Látta, láthat-
ta, hogy mire megy. Supka Aron képtelen volt nem nézni Hanazsu lelki szemeibe. 

A férfi átélte a t őlük, tőle független megnyilvánulót. Ennek a lobbanásnak a 
szédülete hozta, hozhatta, mint Supkát, a jelen helyzetbe. Amely, indokoltságában, 
ha nem is lenne valós, s őt, tanúsíthatóan létezhetetlen lenne, Isten a tanúja, általa, 
rá való tekintettel, oltalmazó — nagyon-nagy nagybet űvel írva! 

Miféle békesség húzódott meg — vagy t űnt, tűnhetett annak — a zsongáson át, 
az ezután következ ő  csendjük tört pillanatában? (A múlás nem hagy ki — a Nagy 
Halál.) Megragadható önmaguk voltak nyilvánvalóan külön világaik találkozásában. 

0 Hanazsu. 0 a férfi. Szemt ől szembe voltak egymásnak. (Régmúlt jelen jöv ő : 
akárha csak id őzítve lett volna! — számlálatlan szerepl ő, érdekelt és fazon közvetlen 
és közvetett ideértésével. Nem fantasztikus?) 

A férfi szövege — hangról hangra, szótagról szótagra, szavakról szavakra... gon-
dolattól gondolatig — kisebb-nagyobb löketekben buggyant ki a száján. Ilyen-olyan 
formaságokra most nem minden aspektusból tekinthetett volna. 
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„— Tudom... látom... magán...” — dünnyögte halkan az asztalka fölött Hanazsu 
felé, megint nem nézve rá, a férfi. A Supka-féle szerepb ől — mintha tényleg — ki sem 
vetkezhetnek, engedte, hogy a zöngék töltsék ki a leveg őt." — Amin nem lehet segí-
teni, és amire, sajnos, nincs, nem is lehet... leg-följebb rész-leg-es... fel-oldozás." 

Nem hantázott. Ezt nagyon jól észlelhette rajta Hanazsu. De, magunk között 
mondva, mintha azt egyszeriben ő  sem tudta volna eldönteni, ezúttal hova akar 
kilyukadni. Az ajkait nem zárta össze az utolsó szó kimondása után. 

Hanazsu nem szólt. Nem is. Vergődhetett? — akár aki magára marad. Mert, mint-
ha az esze is leblokkolna — nem fogott úgy, ahogyan szerette volna. Ezt nem mutat-
hatta ki, menten fölfedte volna kritikus önmagát. A férfi pontosan ráérzett, teljes 
létazonosságával csügg rajta. 

A hölgyet lidérces álom szell ője legyintette képen. Supka Aron, a Supka ülne itt 
előtte — akit mióta nem látott. Minden jel arra vallott. A gesztusa, a textusa perszo-
nálisan abszolúte adekvát. Most látja. Ez hogy lehet? 

„— Itt valaki vagy valakik — mondta majdnem mélázva a férfi, s nem éppen 
díszes élcet adott a megkezd ődött kijelentésnek — valag-i-g! — Ehhez perfektül pasz-
szolóan intonálta, mintha... ő  csakis Supka lett volna: — Nem szeretik... ma..." 

„— Nem!... Ne magázódj — vágott hirtelen a szavába, félhangosan, de pengeéle-
sen Hanazsu. — Tegez ő  viszonyban vagyunk..." 

„—...gát... nem egészen — tapadt össze a férfi további ájtatos szava a Hanazsuéval 
is. — Nem úgy... és nem azért... ahogyan és amiért... normális lenne." 

Mert ugyanis... ő  mégsem Supka Aron lenne? A Supka haverja. 0... — Hanazsu, 
a nő  is. Más. 

Hanazsu ismét vett egy mély lélegzetet. Es csodálatos volt! — akár az imént, 
ismételte. Akár a férfinak, akár Supka Hanazsunak, szent, hogy leny űgöző, ha nem 
annál is több. 

„— Ezen azonban... ne törje a fejét... ne legyen búval bélelt — folytatta a férfi: 
— A problémájára — a férfi akarata ellenére, immár, kiköpött S. A. Úr felállásában 
is tetszeleghetett: Supka-lexikával és az ő  következetes, kérlelhetetlen, ámde bizony 
megalapozott és választékos jelzetével cinizálhatta a gondot problémának — nincs 
megoldás... Ismétlek — mondotta sugalmazó higgadtsággal — , önmagammal mondom: 
legföljebb, ha részleges..." — A tekintetét pihekönnyen Hanazsu tekintetébe ékelte. 
„— Ha maga ebbe még bele is lovalja magát, és csupán — húzta alá — azáltal, úgy is 
rejtőzködne — mint tehette volna, szerinte, Hanazsu véleménye szerint is, Supkával 
—, magára vessen, kedvesem!" 

[...] 
Mit tesz a Supka-beosztás! Vis maior. Erezte, érezték, a jelenet nem szokványos. 

El is feledkeztek egy pillanatra arról, miért vannak a Központban. Mir ől van vagy 
lehet majd szó. Majdnem mintha az id ő  is megállt volna. 
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A férfit, alias Supka Áron urat, a mondókája sarkallta még egy kezdeményez ő  
mondat erejéig. Megkérdezte Hanazsut: „— Lehet magával... beszélni — beszélgetni?" 

Maradtak — egyikük is, másikuk is — az el őbbi pózukban. Jó. 
Hanazsu picit elmosolyodott. Kis híján el őre is hajolt volna, de kivárt. Udít ő  

természetességgel, kicsit sem er őltetve meg magát, spontánul válaszolt a konkrét 
kérdésre. 

„— Nem bánom, beszéljünk... beszélgethetünk... De ne most" — mondta, és eköz-
ben csillogó barna szemével körbe villantotta ártatlan tekintetét. Angyal. 0 egy angyal-
ka. A karján, kett ő-re-há-rom-ra, lebbentve felt űrte a pulóvere egyik, majd másik ujját. 

Igen, gondola a férfi. I-ii-iii-gen... épp, éppen így... igen — akárcsak a Supkánál! 
Most már végképp ez volt a legkétségbeejt őbb számára. Innent ől nem volt, nem is 
lehetett semmilyen visszaút. A hölgy bízvást sugárzó ösztönössége okosabbnak bizo-
nyult ítélőképességénél. 

A férfinak nem volt szava. Meglátszott rajta, hogy komoly lett. Semmi mimika. 
Bálványa! 

„— Oh... tényleg?" — kérdezett rá Hanazsu. Akarja? Bal és jobb bilincsfogással 
gyöngéden igazított a pulóverujjak körkörösen hurkás gyüretén. Drámai szoprán 
torokhangjai majdhogy nem flachosokká rekedtek. 

A maga módján izgult volna? 
A férfi, miközben Hanazsu most már talán önszántából is szeretett volna pillan-

tást váltani vele, moccanatlanul meredt rá. Mozdulatlanságában nyoma sem volt az 
előbbi... enyhe... bogarazásnak. Ezer év magány komorságának szigora gyakorolhat 
ekkora tekintélytiszteletet: márványh űs áramlása bénítólag hatott rá. Neki ekkor 
végleg... úgy tetszett, ez itt a Supka. 

Meg kellett bizonyosodnia a hölgynek, hogy a vele szemben ül ő  alak, nincs 
mese, a Supka Aron — egyszer űen az. Vagy a szelleme űz vele tréfát? — ebben a 
férfiban megtestesülvén. Jóformán el őször látja, nem is ismeri. Az imént nyújtotta 
madárkacsóját feléje, amikor önkéntelenül is be kellett már mutatkozniuk egymás-
nak. Na és? Annyi. Valamennyien, akik most itt leledzenek, ugyanazért vannak 
jelen. Ki ismer ős, közelebbi, kit meg ezután, a kés őbbiekben ismernek majd meg. 
Tüzetesebben. Ha, illetve ahogy összeszoknak. 

Egyremegy. 
A férfi rágyújtani készült. A békebeli el őzékeny dohányzók

R 
 esetében illend ő  

ceremóniát betartva kínált oda Hanazsunak. A hölgy szabadkozva legyezett, s egy 
hang nélkül, szögletesen legyintve utasította el az illatozó dobozt. Indulatszót nem 
használt, de ezzel, egyértelm ű  szándékától akár függetlenül is, annál nagyobb lett 
a hatása. A férfi a szürkéskék cigarettafüstön át merengve nézett el Hanazsu fölött. 
„Dohányzásra kijelölt hely" — ismételte el magában verklizve a táblácska jó két 
méter magasan a hall közbüls ő, hengeres tartóoszlopára er ősített PC-feliratát. Pro- 
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fi szenvedéllyel, egyenletesen lélegezve, orrán-száján élvezettel engedte, fújta ki a 
füstöt. Markáns vonalai kisímultak. Arcjátéka eképp is üzenetet tartogatott. Látomra 
édes-kesere átszellemültsége fanyar mosolyt rejtett. Tömöttt vállát, ahogy a készletét 
a zsebébe vissza eltette, alig észrevehet ően, mintha megvonta volna. 

Dehogyis  ‚ I I 
Hanazsu, mint akit valaki vagy valami er őszakosan hátraránt, némán h őkölve, 

törékeny alkata testes kis súlyával puhán nekid őlt a műanyagplüssel párnázott tö-
megcikk cs őfotelszék támlájának. Nem volt benne semmiféle rapliskodás. Lesimítot-
ta a szoknyáját. Könyökeivel biztonságosan kitámaszkodott a karfán. Csupasz karjait 
szorosan karba tette... Nem férhet hozzá semmi kétség!... Igy nagyon, fölöttébb, 
méginkább szexis volt. 

A jól előkészített — beszélt, reklámozott, plakátolt — megbeszélésre, amelyet töb-
bek bevezet ő  és referáló el őadása, expozéja tesz majd (itt-ott vetítéssel is egybe-
kötve) szemléletessé, meggy őző  színvonala feltétlenül elfogadhatóvá (mindannyiuk 
számára), a zsongáson keresztül, három orgona-regiszter ű  klin-klan akkord után 
búgó hangszóróhang szólította őket a Központ szemre gyönyörködtet ően cicomás, 
virágba borult, felzászlózott üléstermébe. Zessenek szíveskedni. Méltóztassék. Kérem 
szépen. Váltaniuk kellett. Bent elfoglalták a névfelírással kijelölt helyeiket. Hana-
zsunak is, a férfinak is, a jólnevelt publikum egykéihez, párjaihoz és kisebb-nagyobb 
csoportjaihoz meg csoportosulásaihoz hasonlóan, a dolgokat illet ő  komolysággal és 
beleéléssel, az egymást váltogató szóviv őkre kellett koncentrálnia. 

Sorsdönt ő  órák voltak. 
Kettőezerben — nem lett, nem is lesz, s őt egyhamar biznyosan nem is lesz világ-

vége —, a megváltó újdonságok folyamatos, még nagyobb fokú elterjedésével nézhet-
nek szembe. Mussz. Noná! Nem kell kitalálni. Ezt azonban már kórusban, kánonban 
és magánszólamokban egyaránt lecsivitelték a konzervgyári Raktáráruház félrees ő  
reszortjától kezdve mi mindenen nem át az aszfalton vaktában keresgél ő  és idege-
sen csiripelve ugráló verebek is. Személy szerint érinti őket. Mindnyájukat! Minden-
kit és mindent. Hölgyeim és uraim! Apuskám! Anyuskám! Társak! Bajtársak! 
Haverok! Feleim! Testvéreim! Pajtások! Sohasem is babra ment a játék. Magyarán 
végórája is réges-régen lejárt a romantika idejének... Köszönet a megjelenésükért! 

Régen nem érzett ilyesmit. Mi van vele? 
A férfinak valami kaparta a torkát. 
Supkának már nem jutott ki ezekb ől az örömökb ől. Ott jó neki, ahol van. A fény, 

a fényesség szélárnyékában. Ahol a hallgatás is — ha nem — bölcsen kamatoztatható. 
Valószínűleg... A dolgok visszája, ahogyan a színe... az ábrához tartozik. 

Szeged, 2000 — Részlet a szerz ő  azonos cím ű  nagynovellájából. 
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Nagy Farkas Dudás Erika 

Egészen közelről 
Teremtés 

Légvárak építése id őrabló munka, de gyönyörteljes, emiatt nem sajnáljuk rá az 
időt. Alapok kellenek a légvárakhoz is, sziklaszilárdan megépítettek. Mindig a való-
ság tégláiból, arany tégláiból rakják, jó mélyen a lélekbe, hogy elbírja a ráépül ő  tor-
nyokat. Légvár; és nem légház, f őleg nem légkunyhó. Toronyszobás, héttornyú, széllel 
forgó léglakom épül. Felépíteni magamat. Templom lenni, méltó hely, ha már bennem 
is lakozik egy cseppnyi abból a nagyon sokból, a mindent áthatóból. Mi az, amire 
épült az épület, ami az otthonom, amiben lakom, ahová elbújok, visszavonulok? Ami. 
nélkül nem tudnék élni, és ami nélkül nem tudnék írni: ugyanaz. Egy alapra épült... 
Apám k őműves volt. Még egy tyúkólnak is biztos alap kell, mondta, már akkor meg-
tanultam, amikor egy téglát feltudtam emelni, és az a lábamra esett: súlya legyen az 
alaphoz használatos anyagnak. Alapk ő . A szó elmagyarázza, hogy milyen: k őkemény, 
kőnehéz, kőszilárd. 

Talán vagyok 
Az alapok éppen olyan meghatározhatatlanok, mint az a közeg, amiben zökken ők 

nélkül működök, ahol nem kell görcsölnöm, mert a magam helyén vagyok, 
beilleszkedem a dolgok menetébe. Amikor kilépek ebb ől a körből, már tudok beszél-
ni róla, a hiánya adja meg a körvonalait, fényképezhet ő  lesz, elemezhet ő ... Az alap 
valami ezen túli, mert ha elmegyek, akkor is viszem magammal, ráépültem, nem 
látom, nincs rá meghatározás, képlet, csak tapogatódzom, tétovázom, ha err ől van szó. 
Mi a legfontosabb ezen a világon? Természetesen a másik ember, a rajtam kívüli, aki 
olyan fontos számomra, hogy önmagamat is feladnám, csak azonosuljak vele. Mit ér a 
legszebb táj, egy csodálatos verssor, a legnagyobb boldogság, ha nincs kivel összenéz-
ve megosztani? A távoli múltból induló, az alapozáshoz elengedhetetlen dolgaim is sze-
mélyekhez kötődnek, a kellemes emlékek épp úgy meghatározták mai önmagamat, mint 
a rosszak. Ragaszkodásom és menekülésem folyamatosan tart. Ott feszülök közöttük, 
és minden pillanatban megnyilvánulnak, de nem biztos, hogy sikerül írni róluk. 

Mese I. 
Amikor a harmadik lányunk felvételire készült, szakadatlan noszogattam, pedig 

tette a dolgát anélkül is. Inkább nekem kellett ez a cirkusz, kacifántos lelkiismere- 
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temet nyugta tgattam. Én untam meg el őbb. Annál — a számon már kicsúszott —, mon-
datnál tértem észhez, amelyiknél nagyszüleim szavára ismertem. ,Tanulj, hogy ne 
kelljen dolgoznod!" Szerencsére úgy belemerült a matematikába, hogy nem jutott el 
tudatáig ez a képtelenség... 

Nagyszüleim kemény fizikai munkával próbáltak boldogulni, de akkor a példa 
azt mutatta, hogy aki tanul, többre viszi. Ugy neveltek, mintha a munka csak vala-
mi rosszat, kerülendőt jelentene. Pedig a munka volt a mindenük. Ellentmondásba 
keveredésük csak látszólagos volt... 

Nagyanyám mindig arról beszélt, hogy haláluk után melyik darab föld lesz az 
öcsémé, és melyik az enyém. Tizenéves fejjel vagdalóztam, hogy már pedig én azt 
eladom, és utazni fogok az árából! Remélem, hogy nem vette komolyan, vagy öreg-
ségében volt olyan bölcs, hogy tudta, mire ben ő  a fejem lágya, majd másként gon-
dolkodom. De ha mégis hitt a szavaimnak, mert az id ősekben már újra ott a gyermeki 
hiszékenység is, akkor nagyon rossz lehetett neki. Amit a családjától örökölt, és egy 
életen át a maga munkájával is szaporított, és mint egyetlen, számára hihetetlenül 
fontos, alapvető, maradandó értéket nekem szánt, arra csak annyi szavam volt, hogy 
eladom, és az árát szétszórom... 

Kerülővel bár, de végül megkaptam az említett földeket, és a meggondolatlan 
tinilány kijelentése beteljesült: valóban eladtam, de már nem lázadó hozzáállással, 
és egyáltalán nem repes ő  szívvel, mert id őközben felfedeztem magamban azt a má-
sik örökséget is, ami lényembe épült: a föld, a természet szeretetét azokon a kettes-
ben eltöltött kapálásokon, határjárásokon szedegettem össze; a hajnali kocsiutakon 
zötykölődésből, kukoricasuhogásból, szénaillatból, a forró nyár fullasztó illategyve-
legéből, a fáramászásokból, az innen-onnan összecsipegetett, éppen érésben lev ő  gyü-
mölcsök ízéből tevődött össze. Ezen pedig nem lehet túladni, esetleg csak a hiánytól . 

szenvedni, ha nincs alkalom földközelbe kerülni. Talán ezért lett legfontosabb tér a 
kert. A kert figyelmeztet, hogy a természet nélkülözhet ő  része vagyok, és a mulan-
dóságot hozza testközelbe, de a hiábavalóság érzetébe való menekülést megakadá-
lyozza. 

Könnyű  volt eladni azokat a földeket, mert érzelmi szálak nem kötöttek ahhoz a 
darabhoz, amit a határ újrafelosztásakor kiutaltak a nevemre. Oda lett a meghittsé-
get jelentő  vidék, ahol a fák együtt n őttek velem, a tanyák pedig öregszüleimmel 
együtt lettek egyre kisebbek. Jobbnak láttam megvalósítani szintén kora ifjúságom 
álmát, ami már az írással kapcsolatos. Bár az írásnak semmiképpen nem feltétele a 
számítógép, de a mai világban sokkal könnyebbé teszi azt, és az internet is új teret 
nyitott; a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás szempontjából pedig számomra nélkü-
lözhetetlenné vált. 

Géphideg világ, elidegenedés... Ilyesmit hallottam, és bár a technikai dolgok 
borzasztnak, villámgyorsan, a kényszert ől, a kíváncsiságtól hajtva tanultam meg a 
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számítógéppel bánni, de a mai napig szabály, hogy csak épp annyit tanulok meg egy-
szerre, amennyire az adott pillanatban éget ő  szükségem van. Es ami az egészben a 
legszebb, ahányszor leülök a géphez, a messzi múlt érezteti jelenlétét, az hajt az írás-
ra, hogy bebizonyítsam, nem tettem rosszul, hogy gyerekkori fenyegetésemet bevál-
tottam, és eladtam a családi örökséget. Olyan tárgyban érzem őseim jelenlétét, 
amilyenről még csak nem is hallhattak, fogalmuk sem lehetett róla. Néha leírok pár 
sort, majd kimegyek a kertbe, leszedem a sz őlő  hajtásait, vagy egy marék málnát ho-
zok be a gyerekeknek, vagy kapálok, kihúzok pár szál rossz helyen növ ő  növényt, 
meglocsolom a palántákat, majd újra a számítógéphez ülök, és próbálok valamiféle 
elvárásnak megfelelni, amit nem különböz ő  ideológiák, intézmények szabtak rám, 
hanem az, amit nem tudok körülírni sem. Id őnként küzdök vele, szeretném látha-
tóvá tenni. 

Valamelyik nap, a kert és szoba között a legkisebb lányom azt mondta, ha az 
útra néz, van benne egy érzés. Próbáltam pontosítani, de azt mondta, nem tudja más-
ként mondani, és csak hajtogatta, hogy a kerti út láttán érez valamit. Egy érzés van 
bennem, ismételgette kitartóan. Hat éves, még nincsenek szavai, hogy kifejezze, de az 
is lehet, épp olyan kifejezhetetlen dolgot érez, amit én is, ami miatt írok, ami miatt 
kimegyek a kertbe, és ami arra hajt, hogy megértessem magam valakivel... 

Mese II. 
Magyarázom a nagyobbnak, hogy nem attól lesz men őbb, ha márkás nadrágban, 

cipőben, satöbbiben mászkál, de mer ő  hiábavalóság olyasmit hinnem, hogy majd. 
komolyan vesz. Nem is sokáig hallgat, belevág a szavamba, tudja jól, hogy nincs 
pénzünk, de ne akarjam már megmondani neki, hogy mit ől menő  egy tizenéves, 
engedjem meg, hogy azt ő  jobban tudja. 

Kimegy. Nézem a becsukott ajtót, még csak nem is vágta be maga után. Jólne-
veltsége és belenyugvása egyáltalán nem olyan érzéssel tölt el, hogy na, milyen kit ű -
nő  gyereket faragtunk bel őle! Inkább lázadt volna fel, neki igenis kell az a cucc, és 
'bár hivatkozott volna a t őlünk tízszer gazdagabbakra, akiknek nem gond a gyereke-
ik elvárásainak megfelelni. Azoknak az elvárásoknak, amelyeket a feln őttek oltot-
tak beléjük, mert nem gyerekek készítik a reklámokat, csak gyerekeket használnak 
fel a reklámkészítéshez. Feln ő ttek csinálják a reklámokat, azok, akiknek azután 
tele a zsebe, és nem kénytelenek megmagyarázni a saját gyereknek, hogy miért nem 
telik arra, ami most a men ő. Mert a menőt is ők határozzák meg. A kör összeér, és 
felesleges a lerágott csontot szopogatni. 

Bár kezdett volna üvölteni a gyerekem, hogy szemét vagyok, mert nem vásáro-
lok be neki,, abból, aminek a címkéje elvinné fele fizetésemet, és moroghatna azért 
is, hogy a hű tőnkben a három joghurt mellett nincs olyan üdít ő, amit ha kortyolgat- 
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nánk, boldogok lehetnénk, vagy elhinnénk, esetleg éreznénk is, hogy szép az élet. 
De persze ilyen igényeinkr ől már régen lemondtunk, és ha a h űtőszekrény működik, 
abban az a jó, hogy van áram. 

Körbejárta testvéreit, az éppen nem használatos ruháikból, lábbelib ől szépen ösz-
szeszedegette a buli ruhakellékeit, kapott táskát is, és kisminkelte az egyik, a másik 
pedig a haját készítette men őre. Amikor azt kezdtem mondani, hogy az én id őmben 
frissen mosott, leveg őn szárított hajjal mentünk a discoba, lehurrogott, hogy ezt 
inkább hagyjuk. Igaza volt, és az a f ő, megoldotta a dolgait, és lám, a családnak 
pénzébe sem került. Viszont a problémamegoldó képessége azon túl, hogy örömmel 
töltött el, kétségbe is ejtett: ennek sem sokáig leszek nélkülözhetetlen... 

Amikor elment, fogtam egy könyvet, mert szó sem lehetett arról, hogy aludjak. 
Jó hosszú virrasztás lesz bel őle, tudtam el őre: mire számítsak, mikor jön haza, ha 
elmenni is tizenegykor ment el? Az olvasmányomat jobban nem is választhattam 
volna meg! Két okos, értelmes, tudós ember beszélgetett egymással, arról hogy a 
fogyasztói társadalom áldozatai leszünk — szerintem már vagyunk, és megnéztem a 
könyvkiadás évét —, ha nem veszünk er őt magunkon, és nem állunk a sarkunkra, 
mert már sokszor kimondott igazság, hogy a magunk sorsa a saját kezünkben van, 
és bármikor mondhatunk nemet, ha nem könny ű, akkor is. Elgondolkodtam az 
olvasottakon, és véletlenül tévedt a szemem a falinaptár képeire. Amikor az ezred-
forduló táján valaki megajándékozott vele, nem is merültem bele a képek jelentésé-
be. Leszaggatott márkajelzés ű  ruhadarabok, reklámtábláktól megszabadított városok, 
erdő, alatta kérdéssel, hogy hány növény nevét ismeri egy átlagember, és hány már-
kanevet tanul már az óvodás is... mondanom sem kell, a növények nevei alig halad-
ják meg a tízet, a márkajelzések pedig akár több százra is saccolhatók. Hajnalodott, 
és nekem semmi bizonyosságom nem volt arra — a saját szaván kívül —, hogy hol van 
a lányom? Elfogott a kétségbeesés, hogy ha már volt bátorságom erre a világra 
hozni, akkor miért nincs er őm megvédeni t őle? De. nem is az er őnek vagyok híján, 
hanem inkább a lehetőségnek. Vagy esetleg mégis van? Végre hazaért. Kimegyek elé-
be, és anyai puszi címén körülszaglászom, nézem a pupilláit, a ruházatát. Gyenge 
pillanatomban arra is gondolok, ha kint hagyja a kölcsöntáskát, beletúrok, de aztán 
arra, hogy hiszen soha nem tettem ilyesmit. Másik gondolatom pedig az, hogy eddig 
nem volt tizenhét éves... Nem lehet átverni. A szemembe néz, mondja, hogy nem 
ivott alkoholt, nem szívott, nem feküdt le a buli összes fiújával, ne idegeljek már 
annyit. Eggyel sem, kérdezem félig viccbe hajló hangon, de szerencsére, ezt már nem 
hallja meg. 

A másik 
Tudni kélt, hogy mikor mi kell. Mikor kell a testnek a gyönyör és mikor kell a 

szó gyönyöre? Mikor elég az ölelés, és mikor kevés már az ölelés? Mikor lesz a test 
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szótlansága mindennél fontosabb, egyetlen esély a megmenekülésre, vagy egyetlen 
alkalom a megmentésére valaminek. Egy szerelemnek, például, ahol már a testbeszéd 
terén mindent elkövettek, és csak a viszony megromlása az eredmény 

Mi a fontosabb: a test kielégülése, vagy a léleké? Néha nem kérdés, persze, hogy 
nem. Amikor van, ami van, és az elég, nem hiányzik a másik. És néha, ami már 
csodaszámba megy: együtt érkezik a kett ő . Van ilyen is, állítják, akik már átélték; 
ilyen nincs, mondják akik még nem. 

A mérhetetlen szomorúság ott ül a tökéletes boldogság mellett. Az a szomorúság, 
amely semmi más, tárgyát pontosan jelöl ő  szomorúsághoz nem hasonlít. Mert fene-
ketlenebb minden addig megtapasztaltnál. Mindent megkapni, és mindent átadni, ez 
a teljes megsemmisülés. A jeges csúcsról feljebb jutni már nem lehet. 

Az ágy. Egy férfi és egy n ő . Ketten, kétfelé. Néha egymásba zuhannak, majd az 
egyik rágyújt, a másik felkapcsolja a tévét, vagy telefonálni kezd. Elmegy esetleg, 
csapódik az ajtó, és a zár helyére ugrik. Marad a hiánya, vagy ami csak látszólag 
rosszabb: a megkönnyebbülés. Jó, ha jó már egyedül is. Ha már jó egyedül, akkor 
együtt majd sokkal jobb lesz. Az egyedüllét magabiztossá tesz, és ez a magabiztos-
ság erőt jelent. 

Amikor kiderül, hogy már minden mindegy, hiszen életünk végéig ezen a folyón 
maradunk, ezen a hajón, és ezzel a „másikkal". Vele, mert ő  sokkal jobban én, mint 
amennyire saját magam vagyok az, hiába kapálóztam ellene, hiába esküdöztem 
önmagamra... 

Alapozatlanul 
Ha mindenki elalszik de te nem tudsz. Nem mered elkapcsolni a lámpát, vörö-

sek a szemeid. Nem a fényt ől, nem az olvasástól, de maga a sírás sem teszi: csak úgy, 
mert annyira néznél valahová, ahol tudod, hogy van valami, képes lennél meglátni, 
egy kicsit er őlködni kell és megtörténik. Mi? Ugyan mi? De nem leszel józanabb, 
csak rémültebb. Ahogy múlik az este, belehajlik az éjszakába, úgy fog el a félelem, 
és nincs akit megrázz magad mellett, hogy ébredjen, és gy őzzön meg arról, nincs iga-
zad. Nincs, akinek a számát benyomkodva a készülékbe megszólalna a vonal másik 
végén és akár erotikus mesékkel is, de elaltatna, elkábítana, hogy ne félj kicsit se, 
legalább egy órácskára aludj. De nem. Mert nincsenek angyalok sem, hazugság min-
den, dajkamese. Hagytad kiölni magadból a gyerekkor andalító szépségét, de óvat-
lan voltál, mert nem kaptál helyébe semmit. Jaj, mire reggel lesz, közeledik a felkelés 
ideje, akkorra alszol el, amikor nem vagy észnél az aggódástól, mi lesz ha észreve-
szik, és meg kell magyarázni, hogy miért. Nem tudod, mert amikor próbáltad, egy-
szer, régen — de akár százszor is nekikezdhettél —, beléd fojtották a szót, hogy ne 
nyavalyogj, keress egy életcélt, szeress, dolgozz, ne gondolkozz annyit. Nincs Isten, 
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mondták, csak te vagy, csak magadban bízhatsz. Nincs senki, magad istene lehetsz, 
ha tudsz. De nem tudsz. 

„Egy szép napon arra ébredtem, hogy szárnyam n őtt, és tudok repülni." 
Az életének tanulsága, a képeinek tanulsága... Utolsó festményéhez a domboldal 

derékig ér ő  füvébe állította a fest őállványt, éppen szemben a svábhegyi villával. 
Olyan távolságra helyezkedett el az épülett ől, hogy a részletek még jól kivehet őek 
legyenek, de az épület, a fest ő  szemében kell ően kicsire zsugorodva láttatni engedje 
a mögötte lév ő, egészen a horizontig terjed ő  várost. Leginkább a korai fényben 
festett, ami a villát hátulról világította meg, és vele szemben csak az árnyékos oldal 
látszott. Azokat festette, els ősorban az árnyékokat. Diófa és hárs állt balról, jobbról 
pedig az Erzsébet-híd fehérlett és a város, reggeli ködbe takartan. Szávát álmodott 
a Duna helyére, muzulmánokat, minareteket, apró házakat a paloták közé. „Minden 
észérvet elvet ő  szerelembe esve egyetlen dolog érdekelt: bizonyítani a másiknak. 
Sikerült. Mert hittem benne, hogy képes vagyok megcsinálni, ha egyszer nekifogok, 
ha elszánom magamat. A szerelem elmúlt, a cél megmaradt, a bizonyítás vágya már 
nem a másiknak szólt, önmagammal szemben volt fontos. Elszántam magamat és 
hittem benne. Most itt vagyok. Nyolcvan évesen. A világ van mögöttem, képek, tárla-
tok meghívói, egy album dagad a rólam szóló újságkivágásoktól. Nemsokára megha-
lok. Ne tiltakozz, nincs ebben semmi szörny ű . Es nem tudom, mit viszek magammal. 
Csak azt tudom, hogy mit hoztam: elszánásra és hitre való képességet. Ezt lenne jó 
átmenteni. Képeket más is festett. De azt, hogy én milyen áron, csakis én tudom. 
Boszniából indultam el, az anyám gyönyör ű , horvát lány volt, az apám kalandvágyó 
magyar. Most Amerika az otthonom. Az alapok? A képeimben a válasz. Akartam 
valamit, és hittem benne, hogy megcsinálom. Talán sikerült" 

Egyedül nem megy, egyedül mit ér... 
Lejárt az id őm, mondta. Ott álltunk a községháza ajtajában, és nem tudtam nem 

gondolni a néhai polgármesterünkre. A lejárt id ő  most csakis ilyen gondolatokat tud 
kiváltani belőlem. Mit írjak, kérdeztem rá sokadszor. Sokadszorra is ugyanazt felel-
te, amit legel őször. Arany alapok. Amit magaddal vinnél. A börtönbe, egy lakatlan 
szigetre, egy új házasságba. Viccnek szánva mondtam, hogy az a férjem lenne. 
Kés őbb, már a Vadász felé menet, aláfestve egyéb beszélgetésünket, ismét eszembe 
jutott, és nem is tűnt olyan nagyon viccesnek az önkéntelenül kimondott válasz. Mert 
én csak játszadozom, amíg az élet valós, k őkemény terheit ő  cipeli helyettem. Az 
első  arany tégla. Arany alapokhoz. Az emberi önfeláldozás titkát vinném magammal, 
amit még nem biztos, hogy megtaláltam. Vagy inkább a titok keresésének képessé-
gét? Mert ezt sem könnyen kaptam, évekbe került, mire megláttam a napnál világo-
sabb tényt: a titkot keresni kell, és megragadva mások elé tárni. Persze olyan ez, 
mintha az esteled ő  nyári kert árnyai között csak más szemének látható manókat, 
tündéreket próbálnék játékukban megzavarni, elcsípni, és magamhoz édesgetve 
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becipelni a valóságba. Úgysem hagynák magukat. És még ráadásul nem is látom őket, 
csak elhiszem, hogy vannak, mert olyan mondta, akinek hiszek. A hit képességét is 
vinném. Ezt sem találtam. Vagy ha találtam, kerestem, kerestem, beleszakadásig. Nem 
könnyű  megtanulni hinni. Hinni valakiben, Úgy könny ű  élni. Athárított felel ősség. 
Néha önállótlanságnak érzem. De miért éppen én lennék az, aki egy szál magában? 
Hinni. Onmagamban. Inkább úgy: abban hinni, hogy elérem, amit akarok. Elérem, 
hogy egyszer lesz er őm másra is. Az örökös magammal foglalkozás a gyengeség 
jele. Beismerése nem a mentségkeresést szolgálja. Inkább hatástalanítani a rémet. 
A kételkedést ezért semmiképp nem vinném magammal. Amit magammal hoztam? 
A meglátás képessége, a beleérzésé, a hinni tudásé. 

Jelek vagyunk mi is 
Az olvasás képessége: életképesség. Aranytégláim. Olvasni a gondolatokban, a 

tekintetekben. Olvasni a hangokat. Bárhová jutnék, ha mindent elfeledtetne velem 
egy különös betegség... az olvasás képességét szeretném mégis megtartani. Mert 
hiszen onnét indul minden. Tanulhatok lenni, a vis szajelzésekb ől erőt meríthetnék a 
hithez, a kézbe fogott k őből kiolvashatnám, jó alapul szolgál-e, vagy pedig a kereszt-
be futó repedés az utolsó pillanatban minden ráépítettet megsemmisít. A jeleket 
elolvasni kellene tudni... 

Az otthon lehetséges olvasata • 
Őszi délutánban kerékpároztam, a falu szokásos neszei, illatai között. Elhalad-

tam egy-egy nyitott ablak el őtt, a huzat kihozta a benti leveg őt, és az orromból az 
agyamba jutva régi emlékeimet ébresztette fel a sok-sok különböz ő  illat. Több élet 
lapjait olvastam egyszerre. Az udvar betonjára lecsapott vödör hangja, a betonke-
verő  csörgése, a hátsó udvarok fészereib ől, kóteraiból jövő  morzsolás, kukoricada-
rálás ciripel ő, morgó hangjai. Egyszerre voltam itt és ott. Gyereksivalkodás, 
muzsikaszó és „narodna" zene. Szómbaton másként csaholnak a kutyák is... Zongo-
rán gyakorolt valaki. Füvet kaszáltak, motoros f űkaszával, ami jellegzetes hangot és 
tömény zöldillatot jelentett. Szétfolytam különböz ő  szintekre. Id őt jelentett, viszony-
lagos békességet, gangon, teraszon, kerti padon, diófa alatt kiöntött pohár pálinkát, 
kávét, aminek kihűlését kiáltás el őzi meg: kész a kávé, gyere.... Ő sz van, és béke 
bennünk, ebéd után, három és hat között... 

Ezt, hogy élek, ezt menteném át... mi mást? 
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Netittia K. Froese 

Édes otthon 
Talált levél 

Peter Schmidt és Giselle Schmidt levele 
Frankenthalból Gaáll Dórának Nyárfásra 

Kedves Dorikám. Írni fogok, írtam. De, botsás meg: lasann az (öreg Ember). 
A Kérdésed volt, mi volt velünk a nehéz idöbe. Nem jo. 

Elvégesztem a polgári iskolád Nyárfáson és el kellett búcsúzni a jó Czermik Csa-
ládtól. Odahaza várt a Múnka a Földen és Száláson. Mikor bejüttek a Magyarok 
1941, magyar Család volt nálúnk a Száláson. Béres. Mijen jó volt, hogy jó tudtam a 
nyelvet. (A Doritól sokat tanúltam.) Jó Eveket voltak. Nagy Kár volt, mikor kezdet 
a Háború. 1942 70% fiatal emberek elmentek német Katonának. A Propaganda aszt 
mondta, aki nem megy német Katonának, Magyar Katona lesz. A Hodsági Levente 
Hadnagy, sokszor a házungba volt, aszt mondot hogy nem igaz. Haza maradtam. 
A Magyar Katonaságot nem kellett félni. Még 2 Év bírtam odahaza maradni. 19. 3. 
44 mikor bejüttek a német Csapatok az Országra, 21 éves voltam, elkellet menni 
német Katonának. Nem jó id ő  kezdett a Házba. Szomorú volt a Mutter, már érezte, 
hogy nem jó vége lesz. A Csapatúnk Romániba volt, a vége volt a bekerült Buda-
pesten. Megsebesült voltam a Várba. Mikor kiengedték, a Magyar Csapathoz kerül-
tem, Jó volt hogy tudtam a nyelvet. Milyen jó volt, hogy magyarokal mentem az orosz 
Fogságba, mert nem jó voltak az oroszok a németekel. (12. 2. 45) 8. 45 Sevastopol 
voltam. Júgoslav Polgárok, elhagyták. Elértem Romániát. A Lágerba kiváltoszták az 
orosz Tisztek Ki volt a német sz sz Csapatba: vissza oroszországra. Kés őbb hallot-
tam, hogy nem jó lett volna nekem Júgosláviába 1945. Mi történt Júgoslaviába? Nem 
jót hallottunk. 1948 szabad volt írni és a Családot keresni. Írtam a német vöröske-
reszthez. A Szerencsém volt, a vörös kereszt kitalálta a testvéremet, Gyurit, aki 
német országba volt. Nem jó volt a Gyurinak írás a hazánkról. Nagy Láger volt 20 
KIVI Zombortól, Gakovo, ot halt meg a Családung és viszsza Hodságra nem lehet. 
Szerbek most laknak a nagy német katolikús kösségbe. Nem jó volt a Hírek, de még 
is job időre kellett remélni. A. Fogság vége volt 1. 1. 50. A Gyurihoz kellett menni 
(Heidelberg). Gyuri is szegény volt. Egy Szobába lakott. Szabadság volt, de mit 
csinálni, mi lesz velünk? Ipart nem tanúltúnk és Földünk nem volt. Emlékszem, a 
sárvári Nagyanyám Nyárfáson kérdeszet: Péter mi leszöl? En: paraszt. Ugyesnek 
tartor a Nagyanya: Mester legyé, ne legyé Paraszt! 
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Hiányozot a Család. 27 éves voltam és dolgozni bírtam. Megesküdtem 23. 9. 50, 
egy Hodsági lányai (1926). Az els ő  gyermek meghalt (53). 1954 Született a fiú, 
Wilhelm, (EL Mester BBC, ABB) a házba lak. Négy év után születet a lányúnk, 
Amalia 1958. (Architekt). 2 Gyermeke van, fiú 12 éves, lány 10 éves. 40 KM 
Frankenthaltól laknak. — 

Kőművest tanúltam 1956 — 1960 építettem a szép, nagy házat: Frankenthal jó 
Városba, 50.000 lakója. Sok gyár. 4 katolikús templom. Nem messze a nagy város 
Lúdwigshafen (5 K1VI), Mannheim (10 K1VI), Heidelberg (25 KM). Jó volt a Munka. 
Valami Mester voltam, Gizinek nem kellet dolgozni. A házba volt, máma is sokat 
dolgozik a kerdbe. A Házhej: 550 m 2 . 

1986 elvégesztem a nagyob Múnkát. Kis Múnka a házba is volt, még máma is 
van. Szeretem a kis dolgot. Óregszünk, de jó máma az élet: 8 ohra felálni, olvasni 
az újságot, egy kis dolgot keresni. Lasan, lasan. Eszt az írást kezdetem 2 hét elöb. 
Szeretem írni magyarúl (próbálni). Kedves Dórikám! Tegnap megkaptam a levelet. 
Örömei olvastam mit írsz. Érdekes, amire Anti még emlékszik. Igazi, jó katholikús 
Anyúka volt. Sokat imátkozot a gyerekekel értünk. Köszönöm. Köszönöm a fényké-
peket is. Jó vagytok. Jó meglátni. Nagy kár, hogy már meghalt a Szepi. Mikor még 
nem túdtam magyarúl, szerbül beszélt velem. Anyúkának nem tetszet, magyarúl 
kellet tanúlni. De még is jó volt, mer az iskolába szerbül kellet beszélni. A Kr čma 
fiú Sztevoval is szerbül beszéltem. Sok kérdések még jönnek az eszembe, maid 
írni kell. 

Istennek köszönöm, hogy jó egeszségbe vagyúnk, amit magúgnak is kívánjúnk. 
Kedves Dorikám, sok szeret és csókot Frankenthalról. Puszi Ibi, Sándor és a 

többieknek is. 
Péter és Gizi 
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Rudaš Jutka 

Paul de Man és az irónia 
„Hogy valamely tárgyról jól írhassunk, kell hozzá, 
hogy már ne érdekeljen minket; ..." 

(Friedrich Schlegel) 

Könnyen eshetünk a fenti idézet csapdájába, amikor valami újat, ismeretlent fe-
dezünk fel olvasásunk során, ugyanis ez (az új, az ismeretlen feltárulása) a gondol-
kodás új módszereir ől tanúskodik. Dolgozatom tárgyául Paul de Man Az irónia fogalma 
című  tanulmányát választottam. A téma számomra annál inkább is roppant érdekes, 
mert egyrészt kedvenc íróm, Esterházy Péter szinte minden írásában zseniálisan él 
vele (az irónia retorikája a Harmonia caelestisben is óriási jelent őségű ) (gyakorlat), 
másrészt éppen olyan óriási érdekl ődéssel olvastam Paul de Mannak, az amerikai 
dekonstrukció egyik megalapítójának az irónia-elméletét is (teória). De Man tanul-
mányának címét Kierkegaardtól, a dán bölcsel őtől kölcsönözte, és mindjárt az ele-
jén leszögezi, hogy maga a cím is ironikus, hiszen az irónia nem egy fogalom. 
Kierkegaard Az irónia fogalmáról írott doktori értekezésében az, iróniát végtelen, 
abszolút negativitásként értelmezi. „A kierkegaard-i irónia szubjektuma — ellentét-
ben a német romantika, pontosabban Schlegel felfogásával — nem valamiféle elszige-
telt Én, aki a fikció szintjén szünteti meg a világ és önmaga közti feszültséget, hanem 
éppenséggel olyan egzisztecia, aki képes uralni e repetatív, önmagát gerjeszt ő  tudat-
mozgást."t Mégsem Kierkegaard lesz Paul de Man fejtegetésének f ő  célpontja, 
hanem a német Friedrich Schlegel, az irónia másik f ő  elmélkedője, aki az iróniáról 
a következ őket mondta: „Aki ezt nélkülözi (az iróniát), annak számára az irónia még 
a legrészletesebb vizsgálódás után is enigma marad." 2  Paul de Man e két tudóson 
kívül végigjárja az irónia-elméleteket (ezek több hullámban alakultak), míg eljut 
saját „irónia-fogalmához". 

Paul de Man. tanulmánya elején felteszi a kérdést, nevezetesen, ha az irónia 
fogalom, akkor az irónia definiciójának is lehetségesnek kell lennie. Ezt a tételezést 
e probléma történeti aspektusából nézi. Az iróniáról való teoretizálás h őskorát a 
német romantikában, a 19. század els ő  évtizedeiben látja, ugyanis szerinte ez az a 
korszak, amikor a legtöbb iróniaelmélet született. De Man megelmíti, hogy August 

Gulyás Gábor: Kierkegaard teste. GOND (Filozófiai esszéfolyóirat). 1999/18-19. 
2  Paul de Man: Az irónia fogakna. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford.: Katona - Gábor: 

Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 176. 
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Wilhelm Schlegel iróniáról szóló értekezése is képtelen volt meghatározni, hogy 
végül mi is az irónia. Továbbá megemlíti Hegelt, aki éppúgy „sikertelenül" írt az iró-
niáról. Ó volt ugyanis az, aki Solgerre panaszkodik, mondván, hogy látszólag ő  sem 
tudja, mir ől értekezik, amikor az iróniáról íi. Ezt a fonalat Kierkegaard követi, aki 
majd Hegelre hivatkozik, és őt kritizálja. Azzal vádolja, hogy „Hegelnek végered-
ményben nem túl sok mondanivalója akadt az iróniáról, s hogy ami az irónia kap-
csán írásban elhangzott, az lényegét tekintve mindig ugyanaz, és ez nem valami sok. 
Úgy látszik bonyolult az irónia meghatározása, mert egyrészt felölel minden trópust, 
másrészt viszont nehéz trópusként meghatározni. De Mannak is kételyei vannak efe-
lől, felteszi tehát a kérdést, vajon trópus-e az irónia, majd erre megkísérli a választ. 
Northrop Frye elméletéb ől indul ki, aki látszólag úgy véli, hogy az irónia trópus. 
0 azt írja, hogy az irónia a „szavak olyan mintázata, amely elfordul a direkt jelen-
téstől- vagy annak nyilvánvaló jelentését ől..."4  De Illan az elfordul szóban látja a 
poént, szerinte ez az elmozdulás a trópus. A trópus annyit tesz — mondja —, mint 
„fordulni", „és ez az elfordulás, ez az elhajlás a szó szerinti és az átvitt értelem 
között, a jelentésnek ez az elfordulása az, amit az irónia minden hagyományos meg-
határozása kétségkívül magában foglal, mint például »egyvalamit érteni, és mást mon-
dani«..."y E gondolatmenetnek az a konklúziója, hogy az irónia a trópusok trópusa 
(legalábbis annak t űnik), de e fogalom de Man szerint olyan tág, hogy magába fog-
lalná az összes trópust, és ez még nem a definició. 

De Man kifejti, hogy az irónia performatív funkcióval is rendelkezik (vigasztal, 
ígér, felment...), és általa egész sor olyan performatív nyelvi aktust lehet végbevin-
ni, amelyek nem tartoznak a tropologiai mez őbe, de ugyanakkor szorosan kapcso-
lódnak is hozzá. 

Hogy könnyebben meg tudja ragadni de Man az irónia definicióját, az iróniát az 
ironikus ember alapján közelíti meg. Szerinte a legtöbb iróniáról szóló diszkurzus is 
ezt az utat követi, így ő  is. Az ironikus ember olyan alakjában, mint ahogy ezt a 
görög és a hellenisztikus komédiában látjuk. Megkülönbözteti az irónia két típusát, 
az agyafúrt kópét és az ostoba fickót (eiron és alazon). Nagyon érdekesen szeme-
beállítja az irónia amerikai és német kriticizmusát. Azt mondja, hogy az alazon (az 
ostoba fickó) az irónia amerikai kriticizmusa, vele szemben az eiron (az agyafúrt 
kópé) az irónia német klasszicizmusa. Az amerikai oldalról Wayne Booth iróniáról 
szóló művét említi, aminek kiindulópontja egy gyakorlati kritikát érint ő  kérdés, az, 
hogy ez vajon ironikus-e? 0 arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet megálla-
pítani, ha az ember a kezébe vesz egy könyvet (vagy szöveget), hogy az vajon ironi- 

3 Uo. 
4  Uo. 177. 

Uo. 
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kus-e vagy sem. De Man szerint ez a kérdés lényegbevágó, hiszen fontos, hogy mi-
lyen jelzések, utalások vagy jegyek alapján határozhatjuk meg, hogy egyes szöveg 
ironikus-e vagy sem. Booth szerint a szöveg ironikus vagy nem ironikus voltát érin-
tő  döntés meghozatala egy filozófiai problémát is von maga után, ugyanis bármilyen 
döntést is hozunk, azt mindig megkérd őjelezhetjük. Eppen ez a gondolat (megálla-
pítás) lesz a továbbiakban de Man fejtegetéseinek kiindulópontja. 

Tanulmányában továbbra is Booth gondolatát boncolgatja, aki kétfajta iróniát 
különböztet meg; a stabil és a nem stabil iróniát. Booth azt állítja, hogy az ironikus 
szövegek olvasása során Újra felfedezzük, hogy miért kellett Kierkegaardnak 
»abszolút végtelen negativitás«-ként meghatározni az irónia fogalmát. „Ime az iró-
nia mint végtelen abszolút negativitás. Negativitás, mivel a tagadáson kívül nem tesz 
semmit; végtelen, mivel nem ezt vagy azt a jelenséget tagadja; abszolút, mivel az, 
aminek az erejénél fogva tagad, magasabb valami, ámde nincsen (...) Az irónia a 
szubjektivitás meghatározása. Az iróniában a szubjektum negatíve szabad; mert a 
valóság, melyt ől tartalmat kell kapnia, nem áll rendelkezésre (vorhanden), a szub-
jektum mentes a kötöttségekt ől, melyben az adott valóság a szubjektumot tartja, 
ráadásul negatív módon szabad, s mint ilyen lebeg, mert nincs ott semmi, ami tar-
taná." 6  Az irónia a kételyek egész sorát indítja el az elménkben, és nincs különö-
sebb ok arra, hogy a kételkedés végtelenbe viv ő  folyamatát bármikor is megszakítsuk. 
De Man értelmezése szerint e végtelen folyamatot nem az irónia, hanem az irónia 
megértésének vágya állítja meg. Ezért most arra a kérdésre keresi a válszt, hogy „hol 
kell megálljt parancsolnunk elsajátításának". Ebben segédkéznek Fridrich Schlegel 
A megértés lehetetlensége, Az érthetetlenségr ől, A megértés lehetetlenségének problémája című  
értekezései. Itt azt állapítja meg, hogyha az iróniát valóban köti a megértés lehetet-
lensége, akkor a booth-i program kudarcra van ítélve, mert, ha az irónia a megér-
tés iróniája, akkor az irónia semmiféle megértése sem lesz képes oly módon kontrol-
lálni vagy megállítani az íróniát, mint ahogy ezt Booh tervezi. Man azt mondja, hogy 
„az irónia problémája magáról a megértés lehet őségéről, az olvasás lehet őségéről, a 
szövegek olvashatóságáról, egy adott jelentést vagy jelentések egy öszetett körét vagy 
jelentések behatárolt többértelm űségét illető  döntés lehet őségéről szól, akkor belát-
hatjuk, hogy az irónia fölöttébb veszélyes dolog." 7  Booth egyébként érvelését a 18. 
századi angol regényirodalom gyakorlata köré szervezi, ismeri ugyan a német hagyo-
mányt, de nem akar vele foglalkozni, de Man meg azt hangsúlyozza ( ő  Amerikában 
élő  belga, anyanyelve a francia, elméleti-módszertani kérdésekre a francia, a német 
és az angol reflexiós közegben keresi a választ), ha az irónia problémája és elméle- 

6 Gulyás Gábor: Kierkegaard teste. GOND (Filozófiai esszéfolyóirat). 1999/18-19. 
Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford.: Katona Gábor. 
Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 180. 
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te iránt érdekl ődünk, akkor e probléma felfejtéséhez a német hagyományhoz kell 
fordulnunk (Frierdich Schlegel a legfontosabb, akinek m űveiben e probléma valódi 
kidolgozást nyer, Tieck, Novalis, Solger, Adam Nlüller , Kleist, Nietzsch...). 

Paul de Man nagyon szemléletesen be mutatja Schlegel Lucinda címet viselő  egyet-
len befejezett m űvének történetét, majd azt, hogy ennek az »Eine Reflexion« cím ű  
rövid kis fejezete milyen botrányt, mély felháborodást keltett Hegel, Kierkegaard. és 
a filozófusok közt általában. Ennek kapcsán bemutatja, hogy Schlegel kritikusai 
olyan módon hatástalanítják őt, hogy az iróniát három dologra vezetik vissza, s az 
iróniával így három egymással összefügg ő, egymástól függetleníthet ő  stratégia értel-
mében birkóznak meg: 

Az irónia esztétikai gyakorlat vagy m űvészi eszköz. „Az irónia tehát egy m ű -
vészi effektus, olyasmi, amit egy szöveg esztétikai okokból m űvel annak érdekében, 
hogy fokozza vagy változatossá tegye önön esztétikai varázsát. 8" Ily módon az iró-
nia lehet ővé teszi, hogy a szerz ő  szörnyűségeket állítson, hiszen ezt esztétikai eszkö-
zökkel teszi, és így megteremt valamiféle távolságot a szóban forgó dologtól. Az irónia 
ebben az esetben egy esztétikai trükk vagy „Kunstmittel". 

Az irónia visszavezetése az én mint reflektív strúktúra dialektikájára. „Az iró-
nia nyilvánvalóan az a távolság egy énen belül, az én megkett őződése, tükörszer ű  
struktúrák az énben, amelyekben az én bizonyos távolságtartással képes szemügyre. 
venni önmagát. Az irónia reflektív struktúrákat hoz létre, és leírható az én dialek-
tikája egyik mozzanatának értelmében." 9  

Az ironikus mozzanatok vagy ironikus szerkezetek beleillesztése a történelem 
dialektikájába. Ezzel főleg Hegel és Kierkegaard foglalkoztak. Itt az irónia a törté-
nelem dialektikájában nyer értelmezést. 

Paul de Man iróniáról való fejtegetését két Schlegel-töredék (a 37. és a 42. Lyceum 
Töredék) kapcsán mutatja be. 

A 37. Lyceum Töredékéhen Schlegel kérdése a jó írás mikéntjére irányul, arra, 
hogyan írjunk jól. A szövegben az önteremtés, önrombolás és az önkorlátozás vagy 
önmeghatározás terminusok igazolják azt, hogy itt valami többr ől van szó, mint 
csupán esztétikai szövegr ől. Az említett három filozófiai fogalmat Schlegel Fichtét ő l 
kölcsönözte, és ez egyben Fichte dialektikájának három mozzanata. De Man vélemé-
nye szerint téves az a felfogás, miszerint Fichte az én filozófusa, az az ember, aki 
kidolgozta az én mint abszolútum kategóriáját. „Fichte énfogalma önmagát tekintve 
nem dialektikus fogalom, hanem követelménye vagy feltétele minden dialektikus 
fejleménynek" 10  — írja de Man, majd kifejti, hogy az én Fichténél logikai kategória. 

Uo. 184. 
9  Uo. 
1 " Uo. 187. 
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Fichte az énr ől nem tapasztalati vagy fenomenológiai értelemben beszél, hanem a 
nyelv egy tulajdonsága értelmében. De Man következtetése így hangzik: „Fichte 
szerint az én eredetileg nyelvi posztulátum. A nyelv radikálisan és abszolút módon 
tételezi az ént, a szubjektumot, mint olyant." 11  „Ez a nyelv posztuláló képessége, a 
nyelv képessége . arra, hogy setzen, ahogy a német mondja. Ez a katakrézis, vagyis a 
nyelv képessége arra, hogy katakrézis azaz helytelen használat, képzavar útján meg-
nevezzen bármit, de a dolgok megnevezésének és ilyen módon történ ő  tételezésének 
érdekében a nyelv hajlandó posztulálni." 12  Ebből levezethet ő, hogy ha a nyelv íly 
módon képes ént posztulálni, akkor az én tagadására is képes. Fichte azt írja, hogy 
az én által az ellentételezés is tételezve van, és „korlátozni, meghatározni annyit tesz, 
mint nem teljesen, hanem csak részben felfüggeszteni az (én és nemén) valóságát 
tagadás által." 13  Létrejönnek az ítéleti aktusok, amelyek Fichte szerint annyit tesz-
nek, hogy megnézzük, a létez ők miben egyeznek egymással, illetve miben különböz-
nek egymástól. De Man gondolatát úgy szövi tovább, hogy megállapítja, mi szerint 
bontakoznak ki az ítéletek. Két minta szerint bontakoznak ki; vagy szintetikus vagy 
pedig analitikus ítéletekr ől van szó. Az els ő  ítéletek olyanok, amelyekben kijelent-
jük, hogy az egyik dolog olyan, mint a másik, de mégis szükséges, hogy legalább egy 
tulajdonság tekintetében különbözzenek egymástól, tehát ez az ítélet különbségeket 
feltételez akkor, amikor egy hasonlóságról teszünk kijelentést. Az analitikus, vagy a 
negatív ítélet a fentinek a fordítottja; itt kijelentjük, hogy az egyik dolog nem olyan, 
mint a másik. Látható, magyarázza de Man, hogy ebben a rendszerben minden szin-
tetikus ítélet egyben mindig egy analitikus ítéletet is feltételez. Itt arról van szó, hogy 
a létez őkben elkülönített tulajdonságok összevissza vándorolnak a különböz ő  léte-
zők között, s az összes ítélet vagy ítél ői aktus alapja e tulajdonságok vándorlása. Eb-
ből kifolyólag határozza meg Paul de ll'Ian a metafora, a trópusok strúktúráját. Ezt 
írja: „...a tulajdonságok elkülönítése és vándorlása, az a mód, ahogyan a létez ők 
tulajdonságokat cserélgetnek egymás között a róluk szóló ítéletekben végbemen ő  
összehasonlítások során — ez nem más, mint a metafora struktúrája, a trópusok struk-
túrája." 14  Tulajdonképpen a fentiekben leírt mozgás, a tulajdonságok vándorlása nem 
más, mint a trópusok vándorlása a tudás rendszerén belül. 

Fichte szerint minden ítélet, a szintetikus és az analitikus is ugyanakkor thetikus 
ítéletet is hordoz magában. „Ez egy olyan ítélet, amelyben a létez ő  nem hasonlítta-
tik valami máshoz, hanem önmagára vonatkozik, tehát egy reflektív ítélet." 15  Ennek 

11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 189. 

Uo. 190. 
15 Uo. 
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a paradigmája az „(En) vagyok", amelyben az ember a saját létezését állítja, s ahol 
a szubjektum léte nyer kijelentést. Paul de Man az említett gondolat példájául „az 
ember szabad" állítást veszi, amit lehetetlen szintetikus és analitikus ítéletnek tekin-
teni. Ez thetikus ítélet, mely szerint a szabadság aszimptótaként (nem célhoz ér ő ) 
strukturált. „Az embernek végtelenül közel kell jutnia az önmagában elérhetetlen 
szabadsághoz." 16  Ezt az absztrakciót de Man szerint át lehet fordítani egy konkré-
tabb tapasztalatba is, bár a kiindulóponton e mozzanat nem a tapasztalat volt 
nála, hanem egy nyelvi aktus. Igy ír err ől: „Az összehasonlító ítéletek létrejöttének 
pillanatától kezd ődően lehet ővé válik az én tulajdonságairól szóló beszéd, s ez 
tapasztalatnak tűnhet; lehetővé válik az énr ől tapasztalat értelmében beszélni. Szük-
séges óvintézkedésekkel ez az absztrakció bizonyos mértékig átfordítható tapaszta-
lati kategóriákba, és ez az én felfogható valamilyen ember által megközelített fölöttes 
vagy transzcendentális énként, egy végtelenül aktív, végtelenül elasztikus (...) énként, 
amely minden egyedi tapasztalat fölött áll, s amely felé minden egyedi én folyton 
úton van." 17  Paul de Mannak azért volt szükséges részletesen bemutatni (kifejteni) 
a fenti rendszert, mert ezzel kimutatta a trópuselméletet, metaforaelméletet, ugyan-
is a tulajdonságoknak az ítélet aktusában megragadott vándorlása úgy van struk-
túrálva, mint egy metafora vagy trópus, tehát tulajdonságok helyettesítésén alapul. 
Ez a rendszer nem csupán tropologikus, hanem performatív is egyben, hiszen itt a 
tételezés aktusa, az eredeti katakrézis megy végbe. Fichte a fenti folyamatot kicsit 
másképp, szisztematikusabban fejtette ki. Története olyan, mint egy narratívum-
elmélet. 0 felállít egy koherens rendszert, amelyben a rendszer és a rendszer for-
mája között tökéletes egység uralkodik, s e rendszert egy narratív szál mentén bontja 
ki. Nála az összehasonlítás és a megkülönböztetés története, a tulajdonságok cseré-
jének története, a fordulat, amelynek során az én önmagára vonatkozik, és a végte-
len én projekciója, mindez egy koherens negatív narratívum. Ebben az összetetten . 

negatív narratívumban az én sohasem képes eljutni önmaga ismeretéhez, az én 
önmagáról szóló, reflexív ítéletei sem stabil ítéletek. Paul de Man megállapítja, hogy 
a fichtei rendszer súlyos negativitást hordoz magában. Schlegel azt mondja, hogy 
Fichtenél a rendszer a tropológia, „valamint e rendszer által létrehozandó narratív 
szál a tropologikus narratívum arabeszkje. S amit az arabeszk elmesél, amit el őad, 
az a trópusok anamorfózisa, átalakulása trópusok egy olyan rendszerévé, amelyhez 
megfelelő  tapasztalatként a saját tapasztalatai fölött álló én tapasztalata kapcso-
lódik." 18  

16 Uo. 191. 
17  Uo. 192. 
18 Uo. 193. 
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A második Töredékben (42. Lyceum) Schlegel leírja a filozófiában és a költészet-
ben megnyilvánuló ént. A schlegeli töredék nagy hangsúlyt helyez az én negativ-
itására, ez a negativitás a mindennel szembeni távolságtartás, azaz távolságtartás az 
énnel és az író saját művével szemben is, a radikális elkülönülés saját munkájától. 

Paul de Man a schlegeli szövegb ől kiemelte a buffo szót, amit úgy értelmez, mint 
amit a költészet küls őleges jelentésében megjelenít, mert a bels ő  hang (Stimmung) 
úgyis megtalálható (bels őleg) a költészetben. A buffo nem más, mint a narratív illú-
zió megtörése, az aparté, a közönségnek való kiszólás, amelynek segítségével a törté-
net illúziója megtörik. Egyszer űen ez a „kiesni a szerepb ől"-t jelenti. Tehát ez a 
megszakítás, a megtörés, amelyre a retorikában a parabasis szó felel meg. „A parabázis 
egy diszkurzus megszakítása a retorikai regiszter átváltásával." 19  De létezik e reto-
rikai fogásra egy másik szó is, az anacoluthon, amely inkább a trópusok vagy a kör-
mondatok szintaktikai mintázatainak vonatkozásában használható, „ahol is a bizo-
nyos elvárásokat ébreszt ő  mondat szintaxisa hirtelen megtörik, és ahelyett, hogy az 
olvasó a mondat szintaxisa által sugallt szerkezetet kapná, valami egészen más bon-
takozik ki, egy törés a minta szintaktikai elvárásaiban." 2° 

De Man szerint ez a buffo, egy parabázis vagy anakoluton, a narratív fonal, az 
arabeszk vagy a Fichte által legöngyölített szál megszakítása. Schlegel viszont azt 
mondja, hogy a parabázis még nem elég, hiszen az irónia nem pusztán megszakítás. 
Az irónia Schlegel szerint „permanens parabázis", hiszen minden ponton érvénye-
sül, ugyanis az irónia mindent áthat, a narratívum bármely ponton megszakítható. 
A parabázis minden pillanatban képes megtörténni, minden pillanatban végbemehet 
a megszakítás, amelyben a narratív diszkurzust olyan hivatkozások szakítják meg, 
amelyek valami egészen másra vonatkoznak, egy olyan valamire, aminek semmi kö-
ze sincs a szöveghez. „A bels ő  hangulatot (Stimmung) ez alapvetően megtöri, megsza-
kítja ugyanolyan módon, ahogyan a szövegben leírt bels ő  hangulatot teljességgel 
megszakítja a küls ő  forma, ami a buffo, a parabázis, a megszakítás formája, a nar-
ratív fonál felfejtésének formája." 21  Es ez a narratív fonál a tropológiai rendszerb ől 
kobontakozó struktúra. Paul de Man végkövetkeztetése, és ezzel az irónia meghatá-
rozása: az irónia a trópusok allegóriájának pemanens bázisa. „A trópusok allegóri-
ája saját narratív koherenciával, önálló rendszerszer űséggel rendelkezik, és az irónia 
ezt a koherenciát, ezt a rendszer űséget szakítja meg és bolygatja fel." 22  Ebből 
következik, hogy minden iróniaelmélet egyszersmind minden narratív teória érvény- 

19 Uo. 195. 
20  Uo. 
21 Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford.: Katona Gábor. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 196. 
22 Uo. 197. 

160 



telenítése, de érdekes az, hogy az irónia fogalma mindig a narratív teóriák vonatko-
zásában bukkan fel. 

A fenti folyamat néhány eljárását nagyszer űen példázza Esterházy Péter Harmó-
nia caelestis című  regényének több számozott mondata is. Az említett Esterházy-szö-
veg 32., az „Edesapám ingóságainak magyar nyelv ű  lajstroma..." kezdetű  számozott 
mondatában érvényesül talán legjobban a fenti megállapítás mint olyan. Izelít őiil 
idézek egy részt: „Egy öreg-gyönggyel prémezett lengyel süveg, az mellyel 5 boglár, 
az hármán egy-egy rubint, a kelteib ől kiesvén; két vertigál, ó szakadozott. Egy 
fejér, sűrűn fűzött és testszén ő  dupla tafotával béllelt paplan, az mely Báthori 
István királé volt. Egy más, aranyos virágú török paplan, vörös atlacz, zöld tafotá-
val béllett. Ciosta decima. Vagyon ebben egy sz őrrel és kék selemmel varrott asztal-
ra való. Item, egy doboz még bontatlan Munkás cigaretta. Fekete virágos kamuka aranyos 
rojttal, hintóra való superlát, 12 darabbal. (...) Diófából csinált, fiókos, rakott láda; 
vagyon ebben ex lapide serpentino 10 csésze, 9 tányér, 10 tál, gemkapocs...(...) Az 
másik asztalon. Viselt csatos aktatáska, zsírban fénl ő, hasas akar egy áldott állapotban való 
eb. Ot öreg persiai selmes szőnyeg. 9 egy asztalra való persiai sz őnyeg, selmes...."33  

Ezek után felmerül a kérdés, hogy milyen nyelvi elem ad keretet a pacabázis-
nak. De Man Schlegel autentikus nyelv (Reelle Sprache) elméletére hivatkozik, aki ezt 
a nyelvet a mítoszokban látta megtestesülni. Szerinte a romantikus költészet elmés-
sége a mitológiához hasonlít, mindkett őnek a szerkezete ugyanaz. „Az arabeszk az 
emberi képzelet legősibb és legeredetibb formája" 24  — írja Schlegel. Majd kifejti a 
naivitás három változatát; a különleges, az abszúrd és a kifinomult vagy a szenti-
mentális naivitást, amely megfelel a romantikának tekintett felfogásnak, mely szerint 
a romantika játékos fantázia. A három terminust gyorsan újrafogalmazza, helyettük 
három másik fogalmat helyez; a tévedést, az őrületet és az együgy ű  ostobaságot, ami 
szerinte minden költészet eredete. Ebb ől következik, hogy az autentikus nyelv a 
káosz (a tévedés, őrültség és ostobaság) nyelve. Ide illik Goethe idézete, mely sze-
rint „a szavak gyakrabban jobban megértik egymást, mint azok, akik őket hasz-
nálják." 25  Paul de Man nagyon érdekes és szimpatikus példával illusztrálja az idé-
zetet. Azt mondja, hogy el őfordulhat, hogy egy filozófiai értekezés helyett egy nemi 
közösülés szalad ki tolla alól. 

Schlegel a 42. Lyceum töredékében kifejti, hogy nincs narráció reflexió nélkül, 
nincs narráció dialektika nélkül, s az irónia épp ezt a dialektikus és reflexív jelle-
get, vagyis a trópusokat bontja fel, ezt rombolja szét. 

23  Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Magvet ő , Budapest, 2000, 46-49. 
24 Uo. 198. 
25 Uo. 199. 
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Walter Benjamin is, aki tökéletesen átlátta a parabázis negatív, romboló hatal-
mát, úgy fogalmaz, hogy az irónia megszakítás, kiábrándulás. A forma radikális és 
teljes lerombolását „kritikai aktus"-nak nevezi, amely analízis, demisztifikálás útján 
rombolja le a formát. A Harmonia elbeszél ője is hasonlóképp vélekedik: „Elvezettel 
cincáltam szét az életemet, szedtem darabokra, akár egy legóépítményt vagy öltöz-
tethet ő  babát, s a darabokat ide-oda hajigáltam, nagyítottam, kicsinyítettem, eltün-
tettem őket, a megtörténteket kevertem a képzelet szülötteivel, a képzeletet valóság-
nak tekintenem, a tényeket pedig kifundáltam, és fordítva, őszinte vallomásokat 
helyeztem velejéig hazug keretbe, és a füllentéseket ellen őrizhetően megtörtént ese-
ményekkel párnáztam." 26  Amikor a műben látszólag minden elveszett, éppen akkor 
áll a mű  a helyére (tehát a m űvet ennek rombolása által hozzuk létre), ugyanis a 
radikális rombolás a dialektika egyik mozzanata, és ez Benjamin megfogalmazásá-
ban azé a dialektikáé, amelyet „az abszolút felé tartó fejl ődési folyamat történeti 
dialektikájaként értelmezünk." 27  Az irónia a radikális tagadás, amely a m ű  lerom-
bolása által megnyilvánítja azt az abszolútot (ez az eszme, a végtelen abszolút), amely 
felé a mű  halad. Kierkegaard is így értelmezi az iróniát. Nála a szókráteszi irónia 
érvényes, amely „mindig az empirikus Én rovására jön létre, vagyis mindig adott 
egy másik Én is, amely csak az inautentikussá lett empirikus En inautentikusságát 
hordozó nyelvi, formájában létezik. Az ironikus szubjektum tehát megkett ősődik: 
az empirikus En helyet biztosít egy tisztán „nyelvi" Ennek is" 28  Görögül az irónia 

csalást jelent, ezért nem véletlenül mondja Kierkegaard, hogy ez a moralitás prob-
lémája. 

Paul de Man említett tanulmányában az olvasás mikéntjére is rámutat, azaz úgy 
olvasni, hogy megértsük, miként olvasunk. Vajon kimeríti-e a szöveg azt az alkalmat, 
ami megszülte? A sokféleség, a sokrétűség több értelmet hoz létre egy-egy szövegben, 
de a szöveg mégis fenntartja els őbbségét, hogy többet tud, mint amit mi tudhatunk. 
Az interpretáció a dekonstrukciós elmélet szerint (Derrida) nem más, mint a szöveg 
szuplementuma. A szöveg függ az interpretációtól és az interpretáció hasonló mér-
tékben függ a szövegt ől — vallja de Man. Az értelmezés, parafrázis a megértés szino-
nimája, „hiszen ha megértünk valamit, akkor egy bizonyos szempontból bizonyossá-
got szerzünk fel őle, de megértésünk spektrumából éppen az marad ki, amit valaki, 
az interpretátor nem ért. A megértés peremén ott vannak a nem megértés elfojtott 
eseményei. A dekonstrukció nem azt állítja, hogy abba kell hagyni a megértést, ha-
nem azt, hogy csinálni kell, de úgy, hogy mindig figyelni kell a megértés szuplemen- 

26 Esterházy Péter: Harmonia caelestis. Magvet ő , Budapest, 2000, 633. 
27 Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford.: Katona Gábor. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 201. 
28  Gulyás Gábor: Kierkegaard teste. GOND (Filozófiai esszéfolyóirat). 1999/18-19. 
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tumára, kiegészítésére, arra, ami nem megértésként kimarad bel őle."29  Ez nagyon 
nehész, hiszen, ha valamit megértettünk, akkor úgy gondoljuk, hogy nem maradt ki 
belőle semmi. De azt szeretné a dekonstrukció, hogy minden értelmezés, ami már 
elérte a célt, még nagyon messze lenne (van) a céltól, vagyis, hogy minden olvasat 
létrejötte létrehozza azt a gyanút, hogy ez az olvasat valamit elrejt. Itt említend ő  
meg az apória, ami nem más, mint a „feltehet ő-e err ől még kérdés". Az olvasás le-
hetetlenségét jelenti az olvasás allegóriája, hiszen az olvasás minden vonatkozásban 
nem merítheti ki a szöveget. Továbbá a dekonstrukció szerint a nyelvi elmélet az, 
ami nincsen megfontolva. A nyelv mind a jelet, mind a trópust... meggondolandóvá 
teszi. A dekonstrukció elve az, hogy a nyelv elméletét az esztétika részévé kell ten-
ni. A nyelvnek figuratív ereje van, és az, aki a nyelvben ezt a tényez ő t nem veszi 
észre, az minden tényezőt ignorál. „Nem lehet kétség afel ől, hogy mi az a nyelvben, 
ami homályossá és félrevezet ővé teszi: ez nem más, mint a nyelv igen tág értelem-
ben vett figuratív ereje. Ez a hatalom magába foglalja a nyelv csábító és félreve-
zető  használatának lehetőségét a meggy őzés diskurzusaiban, valamint olyan inter-
textuális trópusokban, mint az allúzió, ahol a szövegek között helyettesítések és 
ismétlések összetett játéka zajlik." 3o 

Osszefoglalásként azt lehetne mondani, hogy Paul de Man bámulatosan olvasott, 
sokat tudó gondolkodó, tanulmányának nyelve nehézkes (mint általában a filozófu-
soké), szinte minden egyes mondata megérdemelne egy egész tanulmányra való 
kifejtést is. Neki sikerült meghatároznia az „irónia fogalmát"; ezt ő  nem tropológiai 
kérdésként látja, hanem a szubjektív létezés formációjában. Ezért az irónia „az a 
lezárhatatlan retorikus láncolat, amelyben ott lév ő  szubjektív sose jelenik meg 
eredeti mivoltában, hanem mindig olvasatok ironikus leképezésein keresztül létezik, 
ironikus átírások sűrű, végtelen számú sorozatában rejt őzik."31  

Való igaz, hogy nagyon sok elmélet született az iróniával kapcsolatban, a téma-
kör eléggé foglalkoztatja a filozófusokat, esztétákat, irodalomelméletírókat, ugyanak-
kor számos író, költ ő  alkalmazza az iróniát m űveiben. A posztmodern irodalomban 
még nagyobb az irónia iránti el őszeretet, az önfeloldás, ahol az én elveszíti magát a 
nyelv. játékában. Az ironikus technika jellemz ő  a bevezetőben említett Esterházy-m ű-
vekre is, ahol néha el őfordul, hogy azt az olvasó (f őleg a külföldi) nem is hajlandó 
tudomásul venni, hiszen az irónia a hangulatok széles skáláját foglalja magába (az 
öngúnyt, a csipkel ődő  vagy a szelíd iróniát...). A Harmoniát átjáró irónia fényében 

29 Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Osiris Kiadó, 1997. 427. 
3° Paul de Man: Az irónia fogalma. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford. : Katona Gábor. 

Osiris Kiadó, Budapest, 2000. 9. 
33 Bókay Antal: Egy befejezetlen történet végszava. In. Paul de Man: Esztétikai ideológia. Ford. Ka-

tona Gábor. Janus/Osiris, Budapest, 2000. 234. 
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többször meg lehet kérdezni, komolyan veend ők-e egyes kijelentései, mint például 
ez: „Olyan törzsb ől származom, amely sír, ha örül, s nevet, ha fáj neki valami? 
Soha nem vagyok olyan jókedv ű  és tréfás, mint amikor boldogtalan vagyok." 32  

Postscriptum: „Anyám nem akart el őre ülni, apám ült a rend őr mellé, én meg 
az apám ölébe. Máig érzem a Csepel teherautó szagát, a Diesél-olajét. (Ez nekem az, 
ami Proustnak a madeleine-darabka íze a teában.)" 33 
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Fekete J. József 

„A nincs-hova-menés száz gondolata" 
Gulyás László: A másik nap. Grafoprodukt. Szabadka, 2001 

„Ha az ember írni akar, akkor ír Az egyetlen módja, 
hogy az ember megtanuljon írni, az, hogy nekikezd. 
Ez viszont nem lenne valami szerencsés megközelítés 
az agysebészettel kapcsolatban." 

(John D. lllacdonald) 

Mottónk azt sugallja, hogy írni elvileg mindenki tud, s innét, a bet űvetés önki-
fejező  lehet őségének eleve adottságától az íróságig a gyakorlat kalauzolja a kell ő  
türelemmel és határtalan önkritikával rendelkez ő  személyt. Ezzel, az ösztönösségre 
alapuló ténykedéssel szemben akadnak olyan tevékenységek, amelyek tanulásból táp-
lálkoznak, ráadásul elsajátításuk foka azonnal mérhet ő, szemben a vers vagy novel-
la megírásával, amelynek eredménye különböz ő  ízlésrendszerekben különböz ő  
értékfokozatot érhet el. A dolgok azonban korántsem ilyen egyértelm űek és veszély-
telenek. A világ jónak tűnő  szövedéke ugyanis olykor riasztó hirtelenséggel kibom-
lik, összekuszálódik és a szavakat formáló bels ő  kés egy pillanatban már nem az 
anyagot alakítja, hanem a gazdáját sebzi meg. Akinek sok kése van, el őbb-utóbb 
megsebzi magát vagy másokat — tartja a mondás, amelynek igazságát olyan veszély-
telennek tűnő  kés-birtokosok tragédiája bizonyítja, amelyeket Sylvia Plath, vagy 
felénk inkább József Attila jelképes sorsával szoktunk szemléltetnie. A kreatív 
emberek a közhiedelem szerint hosszú élet űek, ám ezt is csak néhány valódi példa. 
támasztja alá — sokkal gyakoribbak a korai kiégések, befelé zárkózással, depresszió-
ba süllyedéssel megszakított m űvész-sorsok. 

Intés szempontjából idejegyzek néhány nevet a m űvészet áldozatainak sorából: Thomas Chatterton 
(1.752 — 1770) angol költő , 28 évesen arzénnal vetett véget életének; Marina Ivanovna Cvetajeva 
(1892-1941) orosz költ ő , 49 évesen felakasztotta magát; Braiiko Copi ć  (1915-1984) hatvankilenc 
évesen ugrott le egy belgrádi hídról; Alekszandr Alekszandrovics Fagyajev (1901-1956) orosz író 
agyonlő tte magát; akárcsak Ernest Hemingway (1898-1961) vagy Heinrich von Kleist (1777-1811) 
német költő , drámaíró, aki szeret őjét is magával vitte a halálba; Arthur Köstler (1905-1983) 
a feleségével együtt lett öngyilkos; Jack London (1876— 1916) angol regényíró negyven évesen, 
Vlagyimir Majakovszkij (1893-1930) szovjet költ ő  harminchét esztend ősen vetett véget életének; 
Georg Trakl (1887-1914) életét a kokain oltotta ki 27 éves korában. 
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Ez a „korán kezdtem / és korán abbahagytam / (vagy félbemaradtam?)" sorsfor-
mula látszik megvalósulni Gulyás László költ ői pályájában, amit egyetlen vékony, 
prózai írásokkal elegyített kötetben tárt az olvasó elé a költ ő  ugyancsak szűkszavú 
testvére, Gulyás József. Kétszázötven példányban, százhetvenöt oldalon sorjázó 
versek, naplójegyzetek, tárcák — ennyi az életm ű  sommája, s ami az egészben a 
legelborzasztóbb — a könyv, A másik nap egy él ő  szerző  összes versét és más írásait 
tartalmazza, tehát a közreadó szerint el őbb zárult le az életm ű , mint az életrajz; a 
késnek mindegy, hogy kit vág meg — a szerz ő  kora gyermekkorától lobogó költ ői 
indulata ugyanis Gulyás László esetében is befelé lobbant, s belül perzselt fel min-
dent, kiégette az iszonyú elvágyódás motorját. Az ösztönös tehetséggel induló költ ő  
életműve — egyszeri vagy többszöri indulatos verségetése következtében is — b ő  két 
óra alatt átolvasható. Ezek azok a versek, prózai futamok, amelyekhez a költ ő  még 
az „idegházban" is ragaszkodott, egy „Meg őrizni" jelzés ű  füzetben magával hordoz-
ván őket, „holtak közt, akik még élnek" (G. Masa József). Mintha ezt a sors-elren-
deltséget jósolta volna meg alig tizennégy éves korában írt, jellegzetesen 
kamasz-spleenes költeményében: ,Valaki kijár hozzám / a temet őbe, / látom, pedig 
még élek". 

Gulyás László alig lépett életének tizenharmadik esztendejébe, amikor Kopeczky 
László és a 7 Nap felfedezte a hallgatag poétát, aki ösztönös örömmel és tehetséggel 
vetette magát az írott szóval történ ő  önkifejezés b űvöletébe, negyven évesen már 
belefásulta sz űkszavú vallomásaiba, a világot többé nem az elvágyódás ezerszálú 
fonataként érzékelte, hanem visszabukott a juhok utáni kullogás jóles ő  némaságába, 
a kórház egyedüllét nélküli magányába, ahol „füstöl, lehajtja fejét, hallgat. S mint 
régen, még a versek el őtt, Újra csupa titok, nem tudni kicsoda és mit gondol. Néha 
föllát, az udvaron meggyújt egy szénakazlat, beleugrik, máskor, ha oka van rá, szék-
kel bever egy ablakot, aztán újra hallgat, füstöl és néz maga elé vagy kifelé az 
ablakon. Hosszan néz, elnézi az értelmetlennek t űnő  külső  vonulást, a mozgó id őt, 
aztán elfordul, mert mindegy neki és ebben is igaza lehet és ilyenkor azt gondolhat-
ja? Talán nincs is már meg a világ, elpusztult, csak a kerítéssel körülvett épület áll 
még..." (G. Masa József) A költ ői pálya még ki se bontakozhatott az ifjú poéta el őtt, 
amikor már a hatvanas években hátat fordított mindazoknak, akik a szerkeszt ősé-
gekből segíteni szerették volna az írásban; a föllépések közönsége helyett magának 
írogatott, ritkán és keveset, majd a hetvenes évek legelején betegsége távolította el a r  

2  Az első  ilyen vers-szelekció nyomát egy 1958-as dátumú versben találjuk: „Elég volt kidobni eny-
nyi verset / egy gyereknek. // Papírok, ó, papírok, / életem szikkadt, kemény partja. // Épp 
máma vagyok / tizenhárom éves, tízhónapos.'" A következ ő  nagy verségetés emlékét egy 1970-ben 
írt vers őrzi: „Hol vagytok régi, / szomorú verseim? I Füst lett bel őletek, /szomorúság füstje. / 
Elégettem mindent, / ami szomorú volt I bennem és bennetek." 
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költészett ől, hogy 1984-85-ben még megírja a legszebb versének szánt hosszúversét, 
majd többé nem érdekelte igazán az írás, munkáinak sorsa se. Innen a közreadó 
bátorsága, hogy lezártnak tekintse az életm űvet, amely anélkül hullott ki a köztu-
datból, hogy élt volna az oda való beépülés kínálkozó lehet őségével — pedig olyan 
költők mellett (és segítségével) tehette volna ezt, mint Kopeczky László, Fehér 
Ferenc, Gulyás József. A köztudatba való kései (vissza)emelés során felfedezésként 
olvassuk A másik nap verseit. 

Mintha a paraszti ajak-összeszorítás mögöttr ől nagyon sok mondanivaló kívánna 
előtolulni, de amíg a ceruzát tartó kéz engedelmeskedik az agynak, a gondolatok 
sorokba rendez ődnek, minden kócosságukat elveszítik és végül a paraszti sz űksza-
vúság kimért keménységével koppannak, s miként a Ludasi-tóba hajított kavics 
lassacskán a teljes vízfelületet megmozgatja, úgy visszhangoznak egyre táguló moraj-
lással Gulyás László mondatai. 

Onkifejezését — versben, prózában, naplójegyzetekben egyaránt — a szikárság 
és a fegyelem jellemzi. Nem játszadozik a formával, hanem éppen ellenkez őleg, a 
szűkszavúságba tömöríti a belülr ől feszítő  érzelemmasszát, ami meglep ő  képekben 
és megdöbbent ő  ellenpontozásokban tárgyiasul. Már a gyermekfej jel írt versei is a 
felnő tt elmélyülést és elvonatkoztatást igényl ő, tragiku.s perspektívákat idéz ő  zár-
lattal érnek véget. Mérhetetlen őszinteség süt át a sorain, a letagadhatatlan gyer-
meki (de távolról se naiv) látószögnek a felismerésekt ől elsúlyosodó tágulása 
figyelhető  meg ver-seiben. „Oly rövid id ő  az öröm, / mosakodni se tudok addig." 
— írja 13 évesen, megcsillantva játékos, de a keser űség vonzásköréb ől szabadulni 
nem tudó logikáját, de ugyanakkor már szürrealista látomásosság is csontosodik 
versében: „Ej csillagdarabjai. / H űvös ragyogás. / Remeg a híd, / alattam víz, 
viszi / kabátgombjaimat." 

A költő  nem veszi fel a küzdelmet a folytonos elvágyódással szemben; versbéli 
helyzete általában mozdulatlan, mint az idézett versben is, áll, ül, esetleg fekszik, de 
folyton statikus helyzetb ől szemlélődik, a tekintetével befogott mozgás, a néma uta-
zás pedig következetesen a fény felé irányul, a fény pedig a boldogság reményét, s őt, 
e remény megvalósulásának bizonyosságát vetíti el őre. A költ ő  ezen mozdulatlan 
utazása a fény és a sötétség, a mozgás és a mozdulatlanság, 'a szólás és a némaság 
vonzó-taszító kett ősségei között történik. A dinamikusság és a statikusság állapota 
verseiben akár a boldogság és a boldogtalanság, a szabadság és a helyhez kötöttség, 
a közösség felé igyekvés és a magába zárkózás kett ősségeként jelenik meg: 

A sínek mell ől részeg ember 
rohanó vonatra tekint 
Az utazók utaznak — gondolja, 
csak arcok és vállak 
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s megint arcok és vállak. 
A vonat tovább robog. 
Vonatok, órák meg nem állnak. 

„Állok. Várok. Nézem, / hogyan őrlődnek le a napok / két lapos k ő  között." — 
fogalmazza meg saját mozdulatlanságra ítéltségének idegöl ő  morzsolását, majd két 
versszak után a cselekvés tev őleges aktivitásával nyomatékosítja a maga sziklaszilárd 
mozdulatlanságát: „Egy madár jön nyugat fel ől, / kelet felé megy, / keresi a világos-
ságot." A fény hiánya a némaságot, a magányt, a boldogtalanságot jelenti, és ez a 
kies terület nem a külvilág hangulatát hordozza, hanem belülr ől dermeszti a tájat: 
„holnap leszállok magamba, / ahol tél van, / mindig csönd../ Ó, nap, / a mosolygá-
sod oda nem ér el." A fény és a sötétség dualitása közepette válik a hold Gulyás 
László versében másik nappá, a másik, a fény helyett a sötétség, a zaj helyett a csend, 
a boldogság helyett a félelem, az élet helyett a halál uralta világ jelképévé. A sötét-
ség a félelem terepe, Gulyás versében éjjel a békáknak is csak csontvázuk van, úgy 
másznak a partra, a költ őnek meg ötvennyolc kilója, ami elegend ő  a meg nem 
haláshoz, de ahhoz már nem, hogy becsukja az éjszaka el őtt a kaput, a félelem a 
sötétség előrehaladtával birtokába veszi az egész világot: „ó e világ csupa vak / 
fekete liszt folyik / szemeim el őtt / orrom a sötétségbe / dugva járok / ó e világ 
csupa vak". A. hetvenes évek végér ől származó naplójegyzeteinek egyike mintha 
értelmezné a „nincs-hova-menés száz gondolata" ered őinek forrásvidékét, az elvá-
gyódás fölébe kereked ő  tehetetlen ragaszkodást, az útra kelés reménytelenségét: 
„Unom a magányt. Menni volna jó, mindig. Ám úgy vagyok ezzel is, mint amikor el ő -
veszek egy könyvet, olvasni kezdem, de sehogy se tudok eljutni a végére. Elolvasok 
néhány oldalt és leteszem..." 

Ez Gulyás László sorsa: belecsöppent a világba, ám az els ő  tapasztalatok után 
megrettent tőle, az egyszer űséget még a fény-sötétség, mozgás-mozdulatlanság 
viszonylatában feldolgozó értelem azonban megtorpant, mid őn az egyértelm ű  ket-
tősség sokjelentésű  összetettséggé szálazódott szét, s ett ől fogva inkább a világgal 
szembeni vakságot, a befelé fordulást választotta, miként az a kötet egyik legszug-
gesztívebb, ugyancsak kamaszkori költeményéb ől, talán az életm ű  kulcsversébő l 
kisejlik: 

Így hozott engem is 
Tegnap egy sovány, öreg 
macskát hozott, 
benn csücsült a zsákban, 
rejtette előle a tájat, 
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a fényességet, 
hogy ne tudjon hazamenni. 
Tán így hozott engem is 
át a mezőn., szemem 
betakarta ráncos kezével 
s éreztem, 
mint nagy, nehéz fát, 
úgy tett le. 
Es kinyitottam a szemem, 
oly furcsa volt 
a fény, a falak, 
a mélységek, magasságok. 
S csak álltam ott 
némán, mint a szobor: 

A kétpólusosságban való gondolkodás, a versformák használata feletti szabadság, 
-a köznyelv versbe és prózába emelése egyfajta naiv jelleget kölcsönöz ennek az 
életműnek, ha a naivitás alatt ösztönösséget, spontaneitást, őszinteséget értünk. 
Az életmű  hangsúlyos szociális felhangjai mellett a szövegeken átsüt ő  szeretetigény 
és a versben-gondolkodás keresetlenségének képekben való kiteljesülése teszi leny ű -
gözővé Gulyás László futamait. Külön érdekessége ennek a költészetnek, hogy az 
ifjúkori versek kamaszpózait képes esztétikailag hatásos formában kijátszani, majd 
röviddel kés őbb már az irónián át szemlélni a halál folyamatos jelenlétét, az elmú-
lás iszonyatát heroikus er ővel élményképpé transzponálni, bölcselkedés helyett 
egyszerű , paraszti természetességgel regisztrálni. Mintha ilyen emberek, ilyen költ ők 
életművének ismeretében szögezhette volna le Goethe, hogy a m űvészet nem mester-
ség, még csak nem is hivatás, hanem sors. Mintha az ilyen könyvek olvastán jegyez-
hette.volna föl Christoph Ransmayr az alábbiakat: „Az olvasás, a járás, az utazás 
és az írás port kavar, az elmúlt évek havát is felkavarja, ami aztán néhány szívdob-
banással kés őbb finoman visszaszáll, és mindazt, ami van, újjáalakítja és még látha-
tóbbá teszi, mint ahogy valaha is volt — vagy kegyesen eltakarja, rajtunk múlik." 

lVIi pedig nem vagyunk olyan gazdagok, hogy értékeinket a feledés pora alá 
temetetten feledjük. 
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Kiss Gusztáv 

A Milkó.hagyatékból -utazások 
Készülő  katalógusunkkal Milkó Izidor kéziratainak, levelezésének és személyé-

vel kapcsolatos dokumentumainak feltérképezésére teszünk kísérletet. A vajdasági 
magyar, ezen belül is a szabadkai magyar polgárság feltárására irányuló kutatások 
többször is felvetették az utóbbi években a Milkó-hagyaték feldolgozását, annak 
fontosságát és nélkülözhetetlenségét m űveődéstörténeténetiinkben. Katalógusunk 
munkálatai ez év tavaszán kezd ődtek, s a köz. - és a magángyűjteményekben fellel-
hető  dokumentum összegyűjtését tűzték ki célul. Írói hagyatékának jelent ős része — 
az újvidéki Magyar Tanszéken kívül — Szabadkán, Budapesten, Hágában és Bécsben 
található. Ezek közül az újvidéki Magyar Tanszék Milkó-hagyatékát sikerült mara-
déktalanul katalogizálnunk. 

Az anyagot - annak elrendezéséb ől és kézzel írott utalásaiból jól kivehet ően — 
eredetileg maga Milkó Izidor rendszerezte. Halála után a rendezett anyagot azonban 
több részre szakították, közben többször is átnézték és „átrendezték", megbontva 
ezzel sajátságos felépítését. Egyik célunk az eredeti állapot körvonalazása, a lehet ő -
ségekhez mérten annak rekonstruálása. Az újvidéki Tanszéken őrzött anyag még így 
töredékében is forrása, kiindulópontja lehet a további kutatásoknak, kiegészít ője a 
nyomtatásban megjelentetett műveknek. Elég csak a di. Szeli István válogatásában 
és gondozásában megjelentetett két kötet anyagára gondolni, milyen nagyban járult 
hozzá a Milkó-életmű  megértéséhez. Valószín ű , hogy az újvidéki anyag a ránkhagy-
ott örökség legnagyobb, talán legátfogóbb, legteljesebb része. 

A műveinek kéziratai, levelezései és jegyzetei gondolkodás- és alkotásmódjának 
azonban csupán egy aszpektusáról vallanak, ugyanis nem szabad megfeletkezni — az 
egy életen át hozzáértéssel gy űjtött — több mint tizenkétezer kötetet számláló könyv-
táráról. Írói opusa csak ezzel együtt lehet teljes. Sajnos, az elmúlt hetven évben 
ritkaságokkal teli könyvtára szintén több részre szakadt. 

Milkó Izidor utazásai és az azokról írott jegyzetek, beszámolók és levelek soka-
sága talán a legsikeresebb részét alkotják életének és életm űvének. Kosztolányi Dezs ő  
visszaemlékezésében egy lyceumi el őadáson szerzett élményekkel emeli ki mindezt: 
„Hallgattam szép, rövid mondatait, de kell ő  tárgyismeret híján nem tudtam őt követ-
ni. Inkább mozdulataira figyeltem, hangsúlyára, tartózkodó úriságára, mely mögött 
tudás, szeretet, izlés lappangott. Ezen a téli délutánon egy szegényes díszterem sötét 
csillárja alatt bennem is vágy gerjedt, hogy lássam a világot, megismerjek mindent, 
kiszabaduljak abból a börtönb ől, melybe születésem véletlene dobott. Akkor kezdtem 
érteni, mi az értelme annak, hogy ilyen emberek vannak egy vidéki városban ." 
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(Kalangya, 1934., 3. évf., 9. sz. 609-611 p). Választásunk a készül ő  katalógusból ezért 
az itáliai utazásai során papírra vetett élménybeszámolóira esett. 

(A dokumentumok, legyenek azok kéziratok vagy nyomtatványok, leírásánál az 
összes általunk ismert adatot közöljük. A hiány - például keltezés, újsácím stb. - 
pótlása folyamatban van.) 

LELŐHELY TÉMA CÍII ÉS JELLEMZŐK OLDAL 
 6 llb ÚTL. Itália [Töredékek]; kézirat 4 
 6 12b UTL. Itália Olaszországba és Párizsba azel őtt hazamantünk...]; kézirat. 1-2 16x9,5 
 8 Al ÚTL. Itália Nem újság a feminizmus; újságkivágás. 1-4 
 8 Al UTL. Itália [Cím nélkül]; újságkivágás. 1-7 

'. 8 Al UTL. Itália Shopping; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália Egy híres kurtizán; újságkivágás. 1-9 
 8 Al UTL. Itália [Cím nélkül]; újságkivágás. 1-6 
 8 Al UTL. Itália A legnagyobb város; újságkivágás. 1-7 
 8 Al UTL. Itália Ujságkivágás; a 8. kézzel írott. 1-8 
 10 3b ÚTL. Itália [Olaszok]; 	kézirat. 1-2 
 10 3b ÚTL. Itália [Klíma]; 	kézirat. 1-4 
 10 3b UTL. Itália Jegyzetek Itáliáról; kézirat. 1-31 
 10 3b ÚTL. Itália Jegyzetek Itáliaról. 1-6 
 10 9b UTL. Itália Jegyzetek Itáliaról; vegyes; kézirat. 
 10 llb UTL. Itália Speckter; kézirat. 1-9 
 16 - UTL. Itália A 16. borítékon kívül Itáliai jegyzetek vegyesen, 

rendszertelenül; kézirat. 
 10 4b UTL. Itália, Ancona Ancona; kézirat. 1-195 
 10 3b ÚTL. Itália, Byron Byron Olaszországban; kézirat. 1-2 
 8 Al UTL. Itália, Capri Tengeri betegség; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália, Capri Intermezzo; újságkivágás. 1=6 
 8 Al UTL. Itália, Capri A kék barlang; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália, Capri Capri; újságkivágás; a 6-7. kézzel írott. 1-7 
 8 Al UTL. Itália, Capri A kaprióták; újságkivágás; a 7-8. kézzel írott. 1-8 
 16 42b UTL. Itália, Capri [Capri szigetérő l szóló jegyzetek]; kézirat. 
 6 14b UTL. Itália, Cicero villája [Cicero villája]; kézirat. 1-3 2,5x9,5 
 16 43b ERT. Itália, Dorfineister Dormeister; magyar fest ő  olasz földön; kézirat. 1-14 7x10,5  
 8 Al UTL. Itália, Nápoly Nápolyi vizió; újságkivágás; a 6. oldal kézzel írott. 1-6 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly . 	[Séta Nápolyban...]; újságkivágás. 1-6 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly A Starace [kávéház Nápolyban]; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly Fagylalt; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly Légváltozás; újságkivágás; a 7. kézzel írott. 1-7 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly Coletta; újságkivágás; a 6. kézzel írott. 1-6 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly Addio, Napoli!; újságkivágás. 1-5 
 8 Al UTL. Itália, Nápoly A nápolyi vizió; újságkivágás; a 8. kézzel írott. 1-7 
 10 3b UTL. Itália, Nápoly Nápoly; kézirat. 1-3 
 1S PlOb UTL. Itália, Róma Római templomok 1-71 " 7x10, 
 1S UTL. Itália, Róma [Töredékek: Róma, Firenze]; kézirat. 7 
 6 12b UTL. Itália, Róma [Római templomok. Jegyzetek]; kézirat. 4 
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LELOHELY 	TEMA 	 CIM ES JELLEMZOK 	 OLDAL 
39. 6 14b UTL. Itália, Róma [Római különlegességek. Jegyzetek]; kézirat. 2 
40. 8 Al UTL. Itália, Róma [Cicerone. Római emlék]; újságkivágás. 1-4 
41. 10 3b UTL. Itália, Róma [Róma, Pompeji]; kézirat. 1-12 
42. 10 3b UTL. Itália, Róma Miscell; kézirat. 1-4 
43. 10 3b UTL. Itália, Róma Róma; kézirat. 1-5 
44. 10 3b UTL. Itália, Róma Róma; kézirat. 1-15 
45. 9 24 UTL. Itália, Róma Römisches Orphenm I [Milkó Izidor]; 

Budapeater Tagblatt. -11. évf., 340. sz., 1894. dec. 7. 1-3 
46. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Velencze és a prostitúció. Német, francia, 

magyar szöveg]; kézirat. 1-4 22x13,5 
47. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Miscell]; kézirat. 4 17x10 
48. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Festészet]; kézirat. 1 17x10 
49. 1S Plb ÚTL. Itália, Velence [Galilei]; kézirat. 1 21x11 
50. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Tiziano képek]; kézirat. 1 14x11 
51. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Gion. Bellini]; kézirat. 1 20x12,5 
52. 1$ Plb UTL. Itália, Velence [Töredékek]; kézirat. 16 
53. 15 Plb ÚTL. Itália, Velence [Töredékek]; kézirat. 	• 1 24x15 
54. 1S Plb UTL. Itália, Velence [A Kelet Velenczében]; kézirat. 1 11x13,5 
55. 15 Plb UTL. Itália, Velence [Lovak]; kézirat. 1 11x14 
56. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Klíma]; kézirat. 1 10x12,5 
57. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Velencze a legel őkelőbb városa volt a világnak...]; kézirat. 1-6 17x11 
58. 1S Plb ÚTL. Itália, Velence [Molmenti? - idézetek]; kézirat. 1 17x11 
59. 1S Plb UTL. Itália, Velence [A Nagy Kanális. Foscari]; kézirat. 2-6 22x13,5 
60. 15 Plb UTL. Itália, Velence S. Marco; kézirat. 1-3 15x9,5 
61. 1S Plb UTL. Itália, Velence Sz. Márk - Velencze díszpolgára; kézirat. 1-3 7,5x10,5 
62. 1S Plb UTL. Itália, Velence [Mme de Staél]; kézirat. 1-3 7,5x10,5 
63. 1S Plb UTL. Itália, Velence Velencze és a zsidók; kézirat. 1-3 22x13,5 
64. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Gondolák. „Bncmtoro"]; kézirat. 1-3 20x12,5 
65. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Foscari palota]; kézirat. 1-2 20x12,5 
66. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Velenczében lakni]; kézirat. 1-5 20x12,5 
67. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Rémtörténetek és rémhistóriák]; kézirat. 1-11 20x12,5 
68. 1$ P2b ÚTL. Itália, Velence [Velencze - k ővé lett rege]; kézirat.. 1-2 20x12,5 
69. 1$ P2b ÚTL. Itália, Velence [Szent Márk galambjai]; kézirat. . 	1 20x12,5 
70. 1S P2b UTL. Itália, Velence [A Nagy Kanális]; kézirat. 1-3 20x12,5 
71. 1S P2b ÚTL. Itália, Velence [S. Marco. A bazilika]; kézirat. 1 23x14,5 
72. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Szuperlativusok. A Doge-palota]; kézirat. 1 23x14,5 
73. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Marino Faliero]; kézirat. 1-4 22x15,5 
74. 1S P2b UTL. Itália, Velence [A velenczei evangéliom] 1-4 23x14 
75. 1$ P2b UTL. Itália, Velence [Töredékek. Német, francia, magyar nyelven]; 	kézirat. 32 
76. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Gondolások]; kézirat. 1-2 22,5x16 
77. 1S P2b ÚTL. Itália, Velence [S. Rocco]; kézirat. 1-3 23x14,5 
78. 1S P2b UTL. Itália, Velence [Tintoretto]; kézirat. 1-2 22x13 
79. 1S P3b ÚTL. Itália, Velence [Byron és Velencze]; kézirat. 1-31 14x11 
80. 1S P3b UTL. Itália, Velence [Byron Olaszországban]; kézirat. 1-3 20x12,5 
81. 1S P3b UTL. Itália, Velence [Töredékek Bayrmlról]; kézirat. 9 
82. 1S P3b UTL. Itália, Velence [Bayron]; kézirat. 1-2 14x11 
83. 1S P4b UTL. Itália, Velence [Nevelés-tanulás. Jegyzetek. Német, francia, magyar 

nyelven]; kézirat. 1-8 
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LELOHELY TÉMA  CÍM ÉS JELLEIYIZŐK OLDAL 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

1S 
1S 
1S 
15 
15 
15 
1S 

P5b 
P5b 
P5b 
P5b 
P5b 
P5b 
P6b 

ÚTL. 
UTL. 
UTL. 
UTL. 
ÚTL. 
ÚTL. 
ÚTL. 

Itália, Velence 
Itália, Velence 
Itália, Velence 
Itália, Velence 
Itália, Velence 
Itália, Velence 
Itália, Velence 

[Leopold Robert]; kézirat. 
[Idegenek Velenczében]; kézirat. 

[Idegenek Velenczében. Otto v. Trrch (1829-1831)]; kézirat. 
[E Hopkiirson Smith]; kézirat. 

[Lady Morgan]; kézirat. 
[Töredékek az Idegenek Velenczében c. témára]; 	kézirat. 

Dickens Velenczében; kézirat. 

1-6 
1-2 
1-3 
1-4 
1-2 

1-18 
1-4 

22x14 
4,5x11,5 
17x10,5 
12x10 
11x14 

17x11,5 
91. 15 P6b UTL.. Itália, Velence [Velenczér ő l - jegyzetek]; kézirat. 1-6 
92. 1S P7b UTL. Itália, Velence [A Sóhajok hídja]; kézirat. 1-2 14x11 
93. 1S P7b UTL. Itália, Velence [Idézetek, megállapítások, stb. Velenczér ő l]; 	kézirat. 1-14 
94. 8 Al UTL. Itália, Velence [Velenczei eset...]; újságkivágás. 1-8 
95. 8 Al UTL. Itália, Velence Magyarok Velenczében; újságkivágás. 1-8 
96. 8 Al UTL. Itália, Velence Veleuczei magyarok; újságkivágás. 1-7 
97. 8 Al UTL. Itália, Velence Holdvilág; újságkivágás. 1-7 
98. 8 Al UTL. Itália, Velence Az álomváros; újságkivágás. 1-7 
99. 8 Al UTL. Itália, Velence A Velencze rajongók; újságkivágás. 1-5 
100. 10 lb UTL. Itália, Velence Velencze irodalma; kézirat. 1-3 
101. 10 lb UTL. Itália, Velence A demokratikus Velencze; kézirat. 1-3 
102. 10 lb UTL. Itália, Velence Az arisztokratikus Velencze; kézirat. 1 
103. 10 lb ÚTL. Itália, Velence Milyen Velencze?; kézirat. 1-6 
104. 10 lb UTL. Itália. Velence Milyen Velencze?; kézirat 1-7 
105. 10 lb UTL. Itália, Velence [Anekdoták]; kézirat. 1 
106.10 lb UTL. Itália, Velence Nők; kézirat. 1-6 

 10 lb UTL. Itália, Velence Tragédia (Egy veleuczei családról); kézirat. 1-2 
 10 lb UTL. Itália, Velence [Családok]; kézirat. 1 
 10 lb UTL. Itália, Velence Marino Faliero; kézirat. 1 

11.0. 10 lb UTL. Itália, Velence Miscell (Jegyzetek); kézirat. 1 
Ill. 10 lb UTL. Itália, Velence Velencze [és Róma könyvtárai]; kézirat. 1-3 
112. 10 lb UTL. Itália, Velence Nicolai; kézirat. 1-4 
1.13. 10 2b UTL. Itália, Velence Velencze; kézirat. 1 
114. 10 2b UTL. Itália, Velence [Idézetek Velenczér ő l]; kézirat. 1-3 
L15.10 2b UTL. Itália, Velence Friderich Visher; kézirat. 1-4 
L1.6.10 2b UTL. Itália ;  Velence [Jegyzetek Velenczér ő l]; kézirat. 1-3 
[17. 10 2b UTL. Itália ;  Velence Szt. Márk; kézirat. 1-2 

 10 4b UTL. Itália, Velence Bevezetés; kézirat. 1-6 
 10 6b UTL. Itália, Velence Aretino és Velencze; kézirat. 1-10 

[20. 10 20b UTL. Itália, Velence [Jegyzetek Velenczér ő l]; kézirat 1-3 
L21. 16 7b UTL. Itália, Velence A régi dics őség; [és Vclenczéhez kapcsolható 

egyéb jegyzetek]; kézirat. 1-5 15,5x12 
[22. 16 21b ÚTL. Itália, Velence Velencze lioldvilágnál/Írta: Baedeker; a Pesti Napló 

eredeti tárcája. 
[23. 16 38b ÚTL. Itália, Velence [Velenczér ől szóló írások; Löw báró történetei]; kézirat. 1-16 16,5x11 
[24. 16 38b ÚTL. Itália, Velence [Velenczér ől szóló írások; Löw báró történetei]; kézirat. 1-7 22x14 
L25. 16 41b UTL. Itália, Velence [Velenczéről szóló jegyzetek]; kézirat. 
[26. 8 Al UTL. Itália, Velence Idegenek Velenczében; újságkivágás. 1-7 
L27. 8 Al UTL. Itália, Velence Idegenek Velenczében; újságkivágás. 1-1 
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Lovas Ildikó 

Aranyos történet 
Nem. szeretek semmilyen fémet, 
csak a tiszta és átlátszó anyagot. 

Az ötvenes évek els ő  felében már igen sok id őt fordíthattam arra, hogy magam-
mal törődjek. S meg is kívánta úgy a testem, mint a lelkem. Alig múltam harminc, 
de fogam nem volt már egy se. Halottat meg ezernél is többet. láttam. Jó, lehet: 
annyit nem. De ötszáznál többet mindenképpen. 1953. januárjában érkeztem haza. 
Furcsa érzés volt utcán menni, épületeket, házakat látni magam körül. És csend volt, 
az is nagyon furcsa volt, a szél hiányzott, az a kemény, kegyetlen tengeri szél. De 
nem akarok én err ől túl sokat mesélni, csak megemlítem, hogy megérthesse, miért 
fordítottam olyan sok id őt magamra. Majdnem elestem az utcán, hogy nem kellett 
egyensúlyt tartanom, mint a szigeten: a szélt ől, a váratlan gumibot ütést ől. Alig tud-
tam hazáig tapogatózni. 

A lakásban, a férjem kiugrott az ágyból, azt se tudta, megöleljen-e, higgyen-e a 
szemének, igen tartózkodó voltam. Hidegen viselkedtem, azt mondanám, távolságtar-
tóan. Nem engedtem, hogy megcsókoljon. Nem volt egyetlen fogam se. Megértette, azt. 
hiszem. Mégis maradt köztünk egy fehér sáv, hideg tartomány, amin már nem tud-
tunk átlépni egymáshoz. Szinte tökéletes volt a házasságunk, jól m űködött, de az a 
reggel, hogy elfordítottam t őle a fogatlan szám, nem múlt el közülünk. Mintha meg-
szegtem volna az ígéretemet, ilyesmit éreztem a viselkedéséb ől. De hogyan tehettem 
volna másként? S akkor még nem is gondoltam arra, csókolt-e más n őket, míg én a 
szigeten voltam. Kérdezni persze nem volt se akaratom, se merszem. A természet 
ellenében élni három évig? 

Azt, hogy árulásnak vette elfordulásom, abból gondolom, hogy többet nem hal-
lottam vizelni. A háború után, hogy összeházasodtunk, sokszor hallgatóztam, szinte 
megkívántam a testét, ahogy reggel zajos hangossággal távozott bel őle a méreganyag, 
a sok kávé, az el őző  napi zellersaláta. Annak illata sokáig betöltötte a fürd őszobát. 
Hamar rájöhetett, mit érzek, hisz hetente többször is visszahúztam a szobába, 
magamra, hogy kijött a fürd őszobából. Ez volt a mi legintimebb titkunk. Err ől a 
barátnőimnek se fecsegtem, mit is mondhattam volna: ha pisál a férjem, hát úgy 
megkívánom, hogy pillanatig se kell várnia? 

De ennek vége szakadt azon a januári reggelen, amikor elfordítottam t őle üres 
szám. Végigsimított a fejemen. Nem is tudtam addig, hogy annyi hajam kihullott. 
Csak az érzésb ől, az ujjaiból, amelyek szinte üresen siklottak a fejb őrömön. Renge-
teg hajam volt, úgyhogy ez így nem pontos, még mindig sok maradt, mondjuk 
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háromszor annyi, amennyi magának van, de a régihez képest, a régi mozdulathoz 
viszonyítva üresnek éreztem az ujjait. Nagyon sokkal kés őbb, amikor már neki szin-
te semmi haja nem maradt, harminc évvel kés őbb értettem meg, hogy ő  azt nem 
érezte, hogy neki kopasz is lehettem volna, mert szeretett. De félrehúztam a fejem. 
Ott álltunk egymással szemben a félhomályban, el őször láttuk egymást három év után 
és én előbb elfordultam, aztán a fejem is elhúztam. 

Mert ilyen hiú állat az asszony. 
A tetvek kikezdték a hónaljam és a szemérmem. A szigeten csak hetente egyszer 

mosakodhattunk, akkor is a tengerben. Többé nem n őtt vissza a sz őr olyan szép cso-
mókban, itt-ott hiányos, fehér foltok emlékeztettek a viszketésre, véres fájdalomra, 
amit a vakarózással okoztam magamnak. Erdekes. Hogy a priccsen vakarózással 
eltöltött éjszakák alatt hányszor gondoltam a férjem testére, kezének érintésére, csók-
jaira. De hányszor. S egyetlen egyszer se jutott eszembe, másként lesz majd, ha 
hazamegyek. Beleveszni, azt szerette, beleveszni a bolyhosságba, így mondta. De ami-
kor abból a félhomályos, kényszeredettre sikerült találkozásból végre este lett, nem 
tudtam úgy magamhoz engedni, mint azel őtt. Arra gondoltam, csalódott lesz. 

Azt hitte, alapvet ő  szokásaim változtak meg a szigeten, sok ilyen történetet lehe-
tett akkoriban hallani, persze nem a szigetr ől, hisz arról nem beszélhettünk senki-
nek, a ránk állítottak gondoskodtak arról, hogy egyetlen szóval se tegyünk említést 
a helyről, de erre most nem akarok kitérni. Sok olyan történetet lehetett hallani, 
hogy nők, akik egy ideig távol voltak a családjuktól, sok más n ő  társaságában töl-
töttek éveket, többé már nem lelik örömüket a házaséletben. Durvának, lélektelen-
nek találják.. Nem tudom, hogy így volt-e. Az persze tagadhatatlan, hogy nem lehetett 
volna kibírni az egymásnak nyújtott lágyság nélkül, de abban semmi emberi nem 
volt, nem jelentett többet annál, ahogyan a kutyák összebújnak januári éjszakákon. 
a kukák tövében. S éppen olyan is volt. A férjem viszont nem tudhatta ezt. Beszél-
ni pedig nem bírtam err ől. 

Nem sokkal hazaérkezésem után jutott eszembe, miután meglett a m űfogsorom, 
hogy amíg én a szigeten voltam, ő  mással lehetett. Nem volt bennem féltékenység, de 
talán rosszabb volt annál. Reggelente hányingerem volt, szinte érezni véltem a má-
sik nő  szagát. Azét, akinek tán a fogai közt maradt a vacsorából valami, mert nem 
veheti ki az összes fogát és csutakolhatja fényesre, tán vizeletcsöppek maradtak a 
bugyiján, mert nem ritkult meg a sz őrzete, tán csíp ős a hónalja is, de mégis: az a 
ribanc alatta sikongott, amíg én a köveket törtem. 

Es ez nem ment ki a fejemb ől. Erre gondoltam akkor is, amikor pedig minden 
szerelmemmel öleltem őt. Láttam a férjem égnek mered ő  fenekét a másik n ő  lepedő -
jén, láttam magam a leped ő  nélküli. priccsen, a k őtöréstől sunnyogó fájdalommal 
tagjaimban. 

Persze egyetlen szót se szóltam err ől. A férjem mintha irtózattal figyelt volna. 
Nem tudtam, hogy ő  is valami nővel lát engem. Ez legalább közös gondolatunk volt. 
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1960-ban ismertem meg Ilonkát, azt a szabadkai n őt, aki ugyanúgy Budapestr ől 
származott, mint én, s ugyanolyan furcsa körülmények között került el onnan, mint 
én Szarajevóból. Mondhatom, de ne beszéljen err ől, még megsérődhetnek az embe-
rek, azoknak a zsidóknak is nehéz volt, akik a táborok közelébe se kerültek. Abban 
az évben kezdett a férjem a Jugoszláv Lexikográfiai Intézetben dolgozni. Ilonka is 
ott dolgozott, ugyanolyan véletlenséggel került oda, mint a férjem. A postán várako-
zott, levelet szeretett volna küldeni Szabadkára, amelyben döntésre kényszeríti az 
állatorvost, aki miatt eljött Zágrábba, pontosabban akinek a felesége miatt, szóval 
jelentősége volt a levélnek, azonban a salter mögött ül ő  nő  meghirdette az ebédszü-
netet. Ilonka rendkívül jól beszélt horvátul, de hiába gy őzködte a n őt arról, hogy a 
levél feladásával nem várhat harminc percet, ezért dühösen elküldte a postai alkal-
mazottat az anyja picsájába. Ezt hallotta meg a sorban mögötte álló Krleža, s rend-
kívül megörült, hogy egy talpraesett magyar n ővel találkozhatott, mert éppen ilyen 
munkaerőt keresett. Rendkívül fontosnak tartotta, hogy mély és gyümölcsöz ő  legyen 
a kapcsolat Vajdasággal, amit nemes lélekkel csakis olyan munkatárssal tudott elkép-
zelni, aki a fels őhegyi iskolában is éppen olyan jól el tud beszélgetni a tanárokkal, 
mint másutt. Mondjuk Zsedniken. Ilyen ember volt. A maguk egyik eléggé híres gon-
dolkodója, Krleža szeretettel említi emlékirataiban, aki személyesen ismerte nem csak 
őt, hanem Titót is (akárcsak én), azt mondta róla, hogy Krleža mindig a lehetetlent 
próbálta megvalósítani. Ebben egyet kell értenem azzal a korombéli gondolkodóval, s 
azt is hozzá kell tennem, hogy a Jászi köréhez tartozó fiatalok egyszer űen nem ala-
kulhattak másmilyenné, s ha egyszer sikerült megmenekülniük a Monarchiában nyo-
masztó (nemzeti) öntudattól, akkor annak minden el őnyét kamatoztathatták. Az 
persze más kérdés, hogy mindig és mindenhol, mindenkor gyanakvással méregetik 
őket. S ha már itt tartok, akkor azt is meg akarom mondani magának, hogy miután 
elolvastam a Triesztr ől szóló szövegét (talán második levélvátásunkat követ ően), az 
jutott eszembe, hogy megemlíthette volna azt a trieszti történészt (1Vlagris?). Fontos, 
hogy az egymást ért ők tudjanak egymásról, látja, hogy levelével el őször jelentkezett 
nekem Szabadkáról, két dolog miatt álltam rá arra, hogy beszélgessünk: az egyik 
Ilonka, a közép-európai filmes szinte-lánya, a másik meg Kosztolányi, akit annyiszor 
és olyan méltatlanul meghurcoltak politikai nézetei miatt, de én éppen a férjem ba-
ráti körében végighallgatott baráti beszélgetésekb ől tudom, s higgye meg, akik még 
ismerték azokat, akikr ől beszéltek, azok szavában hinni lehet, szóval én t őlük 
tudom, hogy igenis létezett az a szellemi kapcsolat, ami nemes hit ű  lázadóvá tette 
ezeket az embereket. S az igazság, az igazságosság oly távol esik mindett ől. Ennek 
megértéséhez nekem egy szigeten kellett eltöltenem három évet. Hogy megértsem, mi 
különbözteti meg a forradalmárt a nemes hit ű  lázadótól, és a politikus gondolkodót 
az írótól. Nem mintha jelent ősége lenne az életem szempontjából. S nem mintha ezért 
küldtek volna oda. 
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Krleža meghívta az irodájába Ilonkát, s kérdéseket tett fel neki, mint nekem ő  
később elmesélte. Megfelelhettek a válaszai, mert munkát kapott az intézetben. De 
valami más is közrejátszott a munkahely megszerzésében, aminek aztán közvetetten, 
de hozzám is köze lett. Ilonka akkor jött vissza a tengerpartról, ahol az állatorvost 
akarta elfelejteni. Április vége volt. Krleža megkérdezte t őle, milyen volt. az  Adrián, 
mire Ilonka azt válaszolta: bosszantó. Egyfolytában, minden éjjel csattogott a füle-
müle, átkozott hím — tette hozzá Ilonka —, éppen azt nem engedte, ami a célom volt, 
hogy elfeledkezzek az összes kib... férfiról. Igen, mondta a nagy író, ezt magam is 
tapasztaltam. 

Talán olvasta az 1940-ben írt Nokturno u Crikvenici cím ű  szövegét, abban utal 
is erre: U daljini blista Senj, javljaju se prvi slavuji, noć  je. Talán azért is értette meg 
Ilonkát, ezt az igen szabados szájú inkább bácskai, mint pesti lányt, mert ő  maga is 
igen, szentimentális hangulatban töltötte ott az id ő t. A tengerparton gondolom. 

Es munkahelyet adott neki. Néhány nappal kés őbb hívatta a férjemet, aki szin-
tén ott kezdett dolgozni az intézetben. Néhány alkalommal magam is találkoztam 
Krlezával, de leginkább a férjem mesélt róla, sokat és hosszan beszélgettek, de ez 
most nem tartozik ide, hacsak annyiban nem, hogy ez hozott újra közel egymáshoz 
bennünket: figyelmesen hallgattam a történeteit. De ez már másmilyen volt. Igazá-
ból nem volt köze ahhoz az egységhez, testi és lelki azonossághoz, amit oly kevés 
házaspár tapasztalhat meg, s amit t őlünk elrabolt a sziget. 

De talán nem is a sziget, inkább az én hiúságom. 
Hiába, no, hiú állat az asszony. 
Iszonyatos féltékenység kínozott abban az id őszakban. Már nagyon megszoktam 

magam, szépnek is éreztem, azért alakulhatott így. A m űfogsorom nem kivehetőre 
cseréltettem, nagyon sokba került, de így legalább nem kellett azon izgulnom, hogy 
akármikor a hús után indulhat kifelé a számból. A hajam is fényes volt újra, s re-
mek frizurát találtam, vagy inkább a divat nekem, mintha a kommunizmus áldoza-
taivá vált asszonyok kihullott hajához alakult volna, de ezt így nem mondanám, mert 
megbántódhatnak sokan, f őleg az olyanok, akiknek fogalmuk sincs a szenvedésr ő l. 
És másban is megváltozott a divat. A fürd őruhában. Sokkal kisebbek lettek a bu-
gyik, s nem illett már láttatni azt, amit ől a férjem annak idején teljesen elveszítette 
az önuralmát, így értse, ahogy mondom. Majdnem tíz évvel azután a januári hajnal 
után elmentem a kozmetikushoz, s legyantáztattam a lábam. Egészen combt őig. 
Igy már nem volt nyoma a tetvek munkájának, meg is n őtt az önbizalmam. Es 
akkor hatalmába kerített a féltékenység. De annak aztán semmi köze nem volt 
ahhoz a hányingert okozó érzéshez, amit a sziget után évekig éreztem, a másik n ő  
szaga után kajtatva. 

Megöregedtem? Ezzel a kérdéssel kínoztam a férjemet nap nap után. Kellenék-e 
még valakinek, ha elválnánk? S lestem az arcát. Akkoriban már prosztata problé-
mái voltak, s újra hangosabban vizelt. S bennem lángra lobbant újra a régi vágy. 
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Magamra ugyan nem húzhattam, vagy igen, de több id ő  kellett volna. Ez nem jutott 
eszembe. Féltékeny lettem. Leskel ődtem utána. Igy ismertem meg Ilonkát. Osszeüt-
köztem vele az intézettel átellenben. Rögtön tudta, mi bajom van. Nem csoda, hi-
szen ő t is ugyanaz mardosta. Csak éppen. fordítva. Az állatorvost képzelte el a felesége 
karjaiban. Nagyon hamar összebarátkoztunk. Én nyugtatgattam, hogy nem valószí-
nű , amit elképzel, annyi év házasság után már nem. Ó pedig megesküdött, hogy a 
férjemnek senkije sincs. 

A férjemnek nem meséltem err ől a barátságról, mert nem tudtam volna magya-
rázatot adni arra az egyszer ű  kérdésre, mit kerestem korán reggel az intézettel 
átellenben. Mert azt, hogy Ilonkával való megismerkedésemr ől hazugságot kanyarít-
sak, eszembe se jutott. Nem tudok hazudni, talán emiatt nem is szeretek. 

Ilonka hazament Szabadkára és megszerezte az állatorvost. Amikor legközelebb 
Zágrábba jött, örömmel találkoztam vele, jól esett anyanyelvemen beszélgetni olyas-
valakivel, aki a legtöbbet tudta rólam. Mert neki mindent, de értse úgy, ahogy mon-
dom, éppen mindent elmeséltem. Ott ültünk kedvenc helyünkön a Tomislav park 
lépcs őin, amikor látva nem múló gyötr ődésem, féltékenységgel párosuló hódítási. pró-
bálkozásaim (nem mintha bárki is meghódítható lenne azzal, ha a válással riogatjuk, 
azzal kacérkodunk), azt ajánlotta, csináltassak magamnak aranyfogat, arra minden-
ki bukik, így bizonyosan az én férjem is újra behódol. 

Nem tudtam, hogy még szeretett. 
Kicsit idegenkedtem az ötlett ől., eszembe jutottak a szigeten eltöltött érek, és meg-

vallom más is: az a rengeteg... és annak ellenére, hogy az én rokonaimat nem oda 
hurcolták, mégis: abszurdnak, visszataszítónak találtam a javaslatot, akárha azokat 
dics őíteném, akik miatt kihullottak a fogaim. De Ilonka azt mondta, mindenki ezt 
csinálja, lecsiszoltatják szemfogukat a n ők és aranyból húzatnak rá koronát. Majd-
nem elájultam az undortól, de vonzott is az ötlet, azt hiszem, nem voltam teljesen 
magamnál. Csak arra tudtam gondolni, hogy a számban csillogó arany hozzám lán-
colja ismét a férjem, mint a gy űrű , igen, talán erre gondoltam: a szemfogam lesz 
újabb jegygyűrűnk. 

Talán vérszomjasak a n ők, nem? 
Vagy csak annyi történt, hogy túl sokat foglalkoztam a testemmel és a lelkemmel, 

eleinte úgy éreztem, megérdemlem: rengeteg halottat láttam, ötszáznál is többet, s 
hirtelen koszlott meg rajtam a szépség. Aztán meg már nem tudtam másként érezni. 
Ez maradt az életemb ől: hallgattam a férjem, aki Krlezával töltött idejér ől beszélt, 
s bár érteni véltem mondatait, követtem a gondolatait, valahogy mégis kevésnek érez-
tem magam. Máshová tartozott ő  és máshová én. Úgy éreztem. Amikor a nagy író 
eljött hozzánk, a főztömet dicsérte és nem társalgásomat. Vagy ha társalgásomért • 
bókolt, megjegyezte: milyen kár, hogy nem írsz te is. S már el is fordult t őlem, hogy 
drámatörténeti kérdésekr ől beszélgessen a férjemmel. 

Az aranyfog megoldásnak t űnt. 
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Szilveszter éjszaka szélesen mosolyogtam a férjemre. Éppen úgy, ahogy két. 
héttel el őbb Ilonka tanácsolta. Ereztem, ahogyan a számban feszül ő  fém versenyt 
villog a hajamba szórt fényes porral, a ruhakivágásom V alakja mentén ragyogó flit-
terekkel. 

Akár az a másik kurva, megérdemlitek egymást — semmi többet nem mondott a 
férjem se akkor, se kés őbb. Viszont a házasságunknak jót tett a számban végbevitt 
újítás, újra egymásra találtunk, s bár arra továbbra is ügyelt — amennyire betegsé-
ge engedte —, hogy reggeli vizelésének zajait ne ossza meg velem, a testemmel élén-
ken foglalkozott. 

Jó évek voltak. Amikor már semmi nem számított, néha kopaszodó fejére illesz-
tettem a kezem, és szerettem. Olyan er ősen, ahogyan csak azok szerethetnek, akik 
sok mindent csináltak végig együtt: háborút, börtönt, kiszolgáltatottságot, nélkülö-
zést. Mondtam is neki, hogy így szeretem. És azért, mert nem hagyott el, fogatlanul, 
tetvektől rágottan se. És azért, mert tetszett neki az aranyfogam, olyan kéjesen. 
hatott rá. 

Hiú állat az asszony, hiába. 
Azt mondta akkor; miközben rondán öreg, kopaszodó fején nyugtattam a kezem 

és szerelmet vallottam neki, hogy azt a kéjt az érdekl ődés váltotta ki bel őle: kíván-
csi volt, milyen lehet egy n őkhöz vonódó nővel. Mert amikor hazajöttem a szigetr ől, 
s elfordítottam t őle a szám, elhúztam a fejem, miközben a hajam simogatta, és este 
már nem úgy engedtem magamhoz, mint azel ő tt, eszébe se jutott, hogy szégyenb ől 
teszem. Nem látta, de ha látta, akkor se vette észre, hogy megritkult a hajam, nincs 
fogam, tetvek rágták hajlataimat. Szeretett. Viszont azt gondolta, én annyira hozzá-
szoktam a szigeten a n ői öleléshez, hogy már nincs ínyemre az ő  közeledése. De 
aztán elhessegette magától ezt a gondolatot, ami. — saját kínzó képzeletem árán 
tudom — lehetetlenség, ez volt köztünk az a fehér sáv, hideg tartomány. Viszont sok-
szor látott engem Ilonka társaságában, s nem tudta mire vélni (vagy nagyon is), hogy 
nem beszélek err ől a barátságról, nem hozom szóba azt, hogy az egyik munkatársá-
val. barátkozom. De még akkor is hessegette. Egészen addig, míg meg nem látott ben-
nünket a Tomislav park lépcs őin, egészen közelbújva egymáshoz, ahogyan Ilonka 
szájában matatok: megérintettem az ő  aranyfogát, mert. Ilonka, látva elborzadásom, 
azt hitte, az anyagtól idegenkedem, és er ősködött, érintsem meg. 

Ott álltunk, ő  már egészen közel a halálhoz, s együtt töltött egész életünk után 
kiderült, hogy távolabb nem élhettünk volna egymástól. És nincs másik életünk. 
Erre gondoltam, s elrémültem. , 

Te mocskos, perverz állat! — ezt mondtam neki akkor. Es iszonyú fájdalmat érez-
tem. Mert igaz, hogy soha nem mondtam el neki, de csak róla hittem, hogy megért-
hette volna a szigeten töltött évek alatt néha megtörtén ő  gyöngédségeket, a nyüszít ő  
állatot az asszonyokban. A férgekt ől nehéz testük szárnyalását. 

Es nincs tovább. Csak az a fehér sáv. 
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Beszédes István 

Napkitörés 
Kapkodni kellett az írással. Jöttek a fájdalmak, el őbb csak valahol messze, a 

látóhatáron túl ugyan, de már érezni lehetett, hogy menetelnek. Még ugyan meg sem 
remegett a föld, de tudott már fel őle a dohogó forró levegő, ugrásra készen a hely-
ben álló szél, és csak a kétséget ismételgette a várakozást kitölt ő  mantra: még min-
dig nem fáj, nem fáj még most sem. Elképzelésem szerint száraz d ű lőutakon haladtak. 
A port is láttam felemelkedni a gyalogmenet sarui nyomán. Ahogy a gejzírg őz kitör, 
itt-ott hirtelen széltölcsér kerekedett, s oszolt is el nyomban. 

Sietni kellett az evéssel is, kihasználni, hogy fájdalommentes még a harapás, a 
szétrágott falat könnyen megad a magát, zavartalan az ízlelés. Mert kés őbb minden 
kannibál-lakoma lesz. Mindegy ki, talán a legközelebbiek, a vérrokonok megmarása, 
és valami, ami annál is súlyosabb: önnön végtagjaink marcangolása, s őt mintha sa-
ját belsőnkbe harapnánk és magunkból rágnánk kifele, hogy akár egy ala7út végén 
hunyorgó tekintetet vethessünk a bizonyosra. Sörétek kopogtak az őrlőfoga ion, szólt 
a sortűz alá vett fogcimbalom. 

Sietni kellett az ivással is: meg ne égessen, vissza ne marjon a savanyú, az er ős, 
meg ne karcoljon a tömény, össze ne rántson a fanyar., s amíg tartalmát Jnegtartani 
ké-ies a gyomor — míg olyanná nem lett, mint egy régi, szitavékony sajtár: Es siettetni 
kelett a szeretkezést is, soha nem volt még annyira fél ő, hogy nem marad a testen egy 
ajaktapasztásra váró puhaságú b őrfelület sem, tenyérnyi leszállótere a csóknak. 

Kirajzolódtak aztán, amint a d ű lőutat teljesen beborító forró porban csoszogtak. 
Úgy közeledtek, ahogyan csak a járvány teheti. Fehérlettek a ver őfényben. Bolhával 
teli fehér sünök csillapíthatatlan viszketegsége. Hogy végül megváltásnak tetsszen a 
kutyaharapás. A testet beborította a va r, elvakította a szemet a beszakadt géz meg a 
fertő tlenítő  por. A cérnák kilógtak és keskeny vonalakat húztak a bokán felül ér ő  
porban, írást, amit nem volt aki megolvasson; cikornyát, göböt, a száradó genny nap-
fényen barnuló gyöngyöket sorakoztatott a varrato ira. A fájdalom volt mozgásuk 
motorja, minden mozdulathoz köt ődött egy kín, s ők meg nem pihentek egy pilla-
natra sem. Lehet, nem is egy sünsor menetelt, hanem egyetlen magányos, óriási med-
veszövő, amelyet, mint kínaiak a sárkányt, a baleseti sebészet válságos állapotú 
betegei mozgattak. Es a vitustánc, a béna szívre mért áramütések. Mankók, nikkel-
csillanású infúziós állványok integettek a kúszó, hömpölyg ő  fájdalomból. Aranyfé-
mes villanások j elezték a hús alatti protézisek helyzetét a szenvedés folyamának 
útján, a gaz lankadt két sorfala között. 

Vártam, amíg csak tartott ez a végtelenített feltámadásnap, hogy felém fordul 
majd a menetb ől egy arc, és megkérdezi, ugye, nem látni már a koronámat? Hogy 
aztán választ sem várva sodorja tovább a test vélhet ő  körvonalát meghaladó heg. 
Billegtek a beszúrt és gennypáncélon kicsorbult fecskend őtűk a viaszossá szilárdult 
anyagban. Mi lett volna, ha bekandikálok ott, ahol a sebpor, mint aszalt fügén a 
porcukor, lehorzsolódott, megvékonyult? 
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