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AZ UTOLSÓ KOCKA 

Regénybrikett XII. 

APRÓ ISTVÁN 

Ennyi szószaporítás után megérett a helyzet a dolgok végleges összeku-
szálására. Beszélhetnénk „kikristályosodásról", holmi végkövetkeztetések 
levonásáról, summázásáról is, de az el őzmények ismeretében és a követ-
kezmények (másképpen: a jöv ő) szokványos kifürkészhetetlensége tudatá-
ban merő  nagyképűség lenne. Maradjunk tehát a kavalkádnál, a kuszáltság-
nál, amelyben, különben is gyarló él ők lévén leginkább magunkra ismerhe-
tünk. 

„Gondold meg és igyál, 
Örökké a világ sem áll, 
De amíg áll és amíg él, 
Ront vagy javít, de nem henyél. " 

Isten egyenesen nekünk teremtette a z űrzavart, és csak azért próbálunk 
szakadatlanul rendet rakni benne, hogy a b őrünkön érezzük, még drámaib-
ban átéljük átkait és áldásait. Felvillantjuk tehát a mozaik asró, fényes koc-
káit még egyszer: egyik tenyerünkb ől a másikba pergetjük őket, mint meg-
szállott harácsoló kamrája mélyén aranypénzeit, majd gondosan visszazár-
juk őket a nagy vasalt ládába — véget vetünk a mesének. 

„Miféle aszfalt volt ez, amelyen idáig jöttem?" — ismételgette konokul 
egy távoli hang TB Tihamér virrasztástól zsibogó agyában. Virrasztott, éb-
ren várta a hajnalt, percekig bámult a sötét, semmit sem sugalló ablaküveg-
re. Meddő  virrasztás volt, semmi sem kényszerítette rá, még csak nem is 
töprengett, egyszer űen csak múlt az éj üresen, értelmetlenül. 

„Evek múltak el így" — préselt ki mégis egy fakó gondolatot meg-megbi-
csakló fejéb ő l. 

Meddő  évek? Talán. De vajon nem botorság-e ilyesmit állítani az, úgy 
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hírlik, megismételhetetlen ifjonti korról? Nem bűne-e vajon, amelyet meg-
gyónni sem kell, mert a bűnben amúgy is benne foglaltatik a büntetés, a 
visszahozhatatlanság ólomnehéz tudata, és nincsen feloldozás? Viszont mit 
kezdjen a templomtoronnyi mélységekb ől medúzaként felbukkanó es ős ta-
vaszokkal, régi sirámokkal és haragokkal, felszívódni, fakulni nem akaró 
szégyenekkel? 

„Máris? És mi lesz velem, ha megérem, hogy arra sem tudok majd visz-
szaemlékezni, mit ebédeltem, de átkozott ázottkutya-szagomra és arra a 
depressziós, lucskos újvidéki tavaszra még mindig rájár az agyam?" 

Végre derengeni kezdett az ablak, közeledett a reggel. Végre? Hiszen 
nem is várta. A lassan kibontakozó színtelen udvara maga téli csupaszságá-
ban még inkább ingerelte a medúzafej ű  egykori hangulatokat. TBT még 
mindig képtelen volt felállni és eltámolyogni az ágyig. Az asztali lámpát 
azért leoltotta. 

„Kösz, egész halom életre szóló tanácsom van már t ő led. Miért Pont té-
ged hallgassalak annyi ember közül? Mi a biztosítékom, hogy boldoggá 
tesznek a tanácsaid, amikor te magad boldogtalan vagy?" 

Ideges rándulása rekeszizomban, amely átterjed az összes végtagra, de 
még az arc izmaira is. Átkozott medúza! Nem innen, éppen innen indult az ös-
vény az aggodalmas kép ű  idegorvosig? Felfújt és mesterséges volt az a szenve-
dés, de igazi költő i mélységgel élte át. Van értelme megkérdezni, miért? 

— Mindig is túlságosan komolyan vetted önmagadat, fiú — mormogta 
hangosan, és egyre a vigasztalan udvart bámulta az ablakon át. — Amikor 
pedig mégsem, azt is a lehet ő  legrosszabbkor tetted. Ha akkor este te ülsz 
Béla helyett a karón, körülötted bóklásznak a fehér macskák, és nem vo-
nulsz el tüntet ően, rendíthetetlenül, ostoba szenvelgéssel megrakodva, ak-
kor minden másként lehetett volna. De te nem hitted, hogy annyira sokat 
jelenthetsz annak a lánynak, hogy csakugyan annyira fájni tudnak neki a 
szavaid, hogy elkerülhetetlenné lesz a rövidzárlat. (Lehet így hívnia ha-
lált?) Kéjelegtél a kemény szavakban, bántani, tépni akartál velük, valami 
apró elégtétel kedvéért, s akkor még magad se tudtad, hogyan fogod jóvá 
tenni, elsimítania sótlan színjátékot. Csak el tudnám felejteni, ki tudnám 
heverni, mint Béla a fehér macskákat! 

Tihamér bénultan ült, és magában beszélt, de úgy, mintha színpadon 
vagy tárgyalóteremben lenne, s figyel ő  hallgatóság lesné minden szavát. 
Egy póza sok közül. 

— Meddő  évek .. . 
„És nincs menekvés?" — kérdezte aggódva egy hirtelen felbukkanó me-

dúza, amelynek püffedt kerek feje valahogyan D. vonásaira emlékeztette. 
— De van! — vágta rá rögtön Tihamér, de ugyanabban a pillanatban elbi-

zonytalanodott. — Csak most éppen nem jut eszembe... 
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Nem jut eszedbe! — ujjongott a medúza. 
Nem jut eszembe — szögezte le TBT. 

Valónak pedig ezek a szavak és medúzák kicsiny töredékei annak a szó-
és medúzafolyamnak, amely maga vala a múlt. Mert közben nem csupán a 
nap jött fel, vigasztalan téli derengéssel elárasztva az udvart, hanem felbuk-
kant Nagy tanár néptárs, HF-ke, Vologya és ki tudja még, ki mindenki 
rossz medúzaalteregója, s a vizeny ős bestiák mind egyt ől egyig Tihamér 
lelkének legszisszenősebb pontjait vették célba, azokat csalánozták, szív-
ták, szipolyozták. 

— Menjetek a francba! — kiáltotta a lábasfej űeknek, mire bátortalanul ki-
nyílt az ajtó. 

Mit vétettünk? — hüledezett D. a marcona fogadtatásra, s be sem lépett 
egészen, barátn ője pedig csak a háta mögül kukucskálta szobába. 

Álmos vagyok. Megyek aludni — válaszolta Tihamér hasonló hangnem-
ben, mint az el őbb, és nem is próbálta megmagyaráznia félreértést. Az ajtó 
becsukódott. 

Ruhástul ágyba bújt, s majdnem azonnal elaludt. Az a majdnem azonban 
elegendő  volt egy medúzának, hogy félálomban még a fülébe duruzsoljon: 

„Nem lehetsz többé az, aki odaér az ajtóm elé (ahogyan minden ajtóval 
végződik ezen a világon), és az ajtó, az ajtók kinyílnak, mögöttük pedig 
pontosan előrelátott hatást vált ki a megérkezésed. Ezentúl csak olyan utas 
lehetsz, aki nem nyughat, vonatról vonatra száll, de egyetlen kilincsre sem 
teheti rá elgyötört kezét." 

Beszéljünk mégis arról, hogy mirő l is szólnak valójában ezek a valamifé-
le csirizzel és némi er őszakos nyomással összepréselt (regény)brikettkoc-
kák? Hogy végül lesz-e belő lük valami összefüggő  egész, jelen esetben re-
gény? Vajon a kételkedőknek higgyünk-e, akik kezdett ő l fogva a fejüket 
csóválják, vagy az óvatosaknak, akik a negyedénél vonták fel kérd őn a 
szemöldöküket, talán a mérsékelten optimistáknak, akik félúton kezdték 
vakarni a fülük tövét, esetleg a véges türelm űeknek, akik egészen a három-
negyedéig kitartottak, de aztán akkorát kajátottak az esztétikum végtelen 
univerzumába, hogy beleremegett a bet űktő l zsizsegő  éter, vagy a csak vég-
veszélyben lankadóknak adjunk hitelt, akik az utolsó Pont után ejtik ölük-
be kezüket, és azt rebesgetik „hülyeség", vagy mégis inkább a könny ű  lel-
kű , a kitárt lelkű , a nagylelkű , a kiváncsi lelkű  lelkeseknek, akik imigyen 
szóltak, üzentek, írtak, fenyeget őztek, követel őztek és átkozódtak „Még, 
még!" és időnként hozzátették: „Még!" Fogas kérdés? Ha igen, kár bíbe-
lődni vele, ha nem, minek. 

Szóval ez van, de nem kell okvetlenül szeretni. Brikettb ő l várat rakni 
mindenesetre nem érdemes, legfeljebb halom, rakás lehet bel őle. Ha to- 



256 	 HÍD 

vábbi kockákat dobunk hozzá, nagyobb rakás lesz, ennyi az egész. Ha ez 
bűn, Isten majd valószín űleg megbocsátja. A kockák alapanyaga és köt ő -
anyaga kockánként azonos, és ez fontos követelmény, mert ett ő l lesz a vég-
termék kőszénbrikett, szalmabrikett, szójaszárbrikkett vagy éppen re-
génybrikett. Vannak persze a felsoroltaknál furcsább brikettek is, így a le-
hangoló és a regénybrikettnél is prózaibb autóbrikett, amiket óriási er ősza-
kos présekkel csinálnak a kiszolgált járművekből, és egészen hétköznapiak, 
mint például a húsbrikett, de azt mifelénk fasírozottnak hívják. 

Hogy mirő l is szólnak? Tiszabácskunszentjászrévi Bódog Tihamér életé-
nek másfél évtizedér ő l, mondhatnák, de ő  maga azonnal szemrehányóan 
tiltakozik: „Nem egyszer űen időről meg életről van itt szó!" Akkor 
ugyanő  felnő tté válásáról? „Ugyan kérem, ki tudja mikor is válok én való-
ban felnő tté!" — legyint ingerülten az érintett. TBT és foghíjas nemzedéke 
gondolati, „eszmei" érésér ől? „Érés? Micsoda pökhendi, öntelt és üres szó! 
Az almáról meg a körtéről lehet tudni, amikor megért. A dinnyér ő l már ne-
hezebb ugyanezt biztosan megállapítani, a fejekr ől meg ne is beszéljünk. 
Különben meg attól függ, melyik végér ől nézzük a dolgot: ha az elviselhe-
tőség határáig ügybuzgó, a bunkóságig elkötelezett, a tennivágyástól ké-
külő  és épp serkenő  bajuszú, bugyuta kis pártkukacot, zsenge frázisfosó 
palántát vesszük szemügyre, akkor ehhez képest már az Els ő  Esztergomi 
Megállapodásról is leszögezhető , hogy érett, s őt mai szemmel nézve is 
konyhakész állapot. Meddő  találgatás ez az egész mir ő lszól-hercehurca. 
Hagyjanak inkább egy kicsit szónokolni. Szónokolni akarok!" 

— Uraim! Képzeljék el, mit érezhet az a regényh ős, aki kimaradt a re-
génybő l! Próbálják átérezni, ha csak egy pillanatra is a félresikerült álléte-
zés, az örökkévaló sosevoltság eme brutális céltalanságát... Talán a tojás 
sorsa közelíti meg leginkább ezt a lesújtó tragikumot, amikor durván félre-
lökik fölüle a tyúkot, kíméletlenül felütik, és a génjeibe kódolt kozmikus 
küldetés helyett rántottát csinálnak bel ő le. Én, Tiszabácskunszentjászrévi 
Bódog Tihamér, egy nagy szerencsétlen tojás vagyok! (Vagy van itt nálam 
nagyobb tojás?) — és ennél a szónál TB Tihamér két tenyerébe temette ar-
cát, mire a döbbent esendbe burkolózó hallgatóság egy pillanatra azt hitte, 
sír. De a regényh ősök nem akkor sírnak, amikor a hús-vér halandók hiszik. 
TB Tihamér váratlanul felszegte a fejét, és kíméletlenül eléjük vetette az 
igazság kissé állott, tikkadt, de azért meglehet ősen inas koncát: 

— Uraim! Onök nem tudják, ki vagyok én! Miközben azon tépel ődnek, 
minek is jöttek el ide, miért is nem maradtak otthon, a h űs falak védelmé-
ben, ahol a regényhősök is tisztességesen veszteg maradnak a poros polco-
kon, mindaddig, amíg önök kegyes jószántukból fel nem ütik a csendes 
könyveket (amit ől nem kell gyakran tartani), szóval eközben nem is sejtik, 
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hogy én tulajdonképpen egy regényh ős vagyok. (Csak hát mivel nem ke-
rültem bele a regénybe, sohasem írtam regényt.) 

TB Tihamér itt kicsit félszegen elmosolyodott, és a sorok között mozgo-
lódás támadt, itt-ott felvihogtak. „Megérezték a pillanatnyi gyengeséget" — 
gondolta TBT, és máris újra támadásba lendült. 

De azért van véleményem! Ez a föld most is éppen olyan lapos, és ép-
pen úgy nehezedik az égre, mint húsz meg száz meg ezer éve, hát minek tit-
kolózunk? Laposságunk történetét kellene megírni. Eddig a kiállás kín-
szenvedését próbáltam papírra vetni, a kiállás h ősi szépségét, az egyetlent, 
ami korszakokon át szepl ő telen emberi tulajdonság maradt. (Legalábbis 
így hittem sokáig, és nem voltam egyedül). Azóta viszont sokkal inkább hi-
szem: az árulás lélektanában kell elmerülni, hogy a világot m űködésében 
tetten érjük. A megalkuvás pszichológiája az, ami tétova cselekedeteink vég 
nélküli hallgatásaink, sunyi farokbehúzásaink kulcsa. Tévelygéseink törté-
nete a hiszékenység és a szellemi terror pólusai között kígyózik szüntelen. 
Egyetlen imbolygó mágnest űnk a kétely, ha lélekmarcangoló tépel ődések 
során már kiharcoltuk magunknak. (Es ha ez még a végs ő  ámítás, a nagy 
agymosás el ő tt sikerült.) A kétely torokszaggató lüktetése nélkül balga bá-
ránykák vagyunk: nyáj. Szelíd, barna szemeinkben pedig egyszerre már 
nem is a patak csacska fodrai tükröz ődnek, nem is a májusi rét zöld hullám-
zása, hanem szikkadni kiterített, bodor gereznáinkat csapkodja szél. És 
boldogok lehetünk, amíg e kép csupán borzongató látomás .. . 

A széksorok között ekkor tülekedés támadt, néhányan az útjukba kerül ő  
lábakat taposva siet ősen távoztak. Nyilván nem is hallották, amikor TB Ti-
hamér utánuk kiáltott: 

Mert mi tudjuk, hogy önök tudják: néhány zabba szabadult nemze-
dékkel könnyű  volt elhitetni, itt van már a Kánaán, de mi mások vagyunk! 

A csend helyreállt, csak éppen nem lehetett tudni, mit ől. A legkifinomul-
tabb regényfül sem tudta kihallani bel ő le, hogy vészjósló vagy éppen meg-
hunyászkodó-e ez a hallgatás. TBT nyelt egyet, de már nem volt viszako-
zás: 

Mi nem eltévedt lovasok vagyunk, minket eltérítettek. M űködökkel, 
földbe süppedt, hazug útjelz ő  táblákkal, sosemvolt ígéret földjeivel, nagy 
és kevély szavakkal, frissen költött örök igazságokkal. Es sok-sok (el)hall-
gatással óvtak minden derengést ő l. Nem is derengett semmi. Kapóra jöttek 
az első  neoncsövek — készséggel elhittük: ez a fény. 

TBT ekkor árnyakat látott mozdulni a fal mellett, és ugyanott valami 
megcsillant a félhomályban. Két lánccal öszekötött er ős vaskarika. TB Ti-
hamér védekez őn maga elé emelte er ősen reszket ő , de még szabad két ke-
zét. 

Kérem. Én tulajdonképpen kitalált személy vagyok. 
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Késő  volt azonban a visszakozás, az alkura való készség kései sugallása, 
csizmás léptek közeledtek. Már csak a jó isten vagy az író menthette meg. 
Ez utóbbi fanyalogva bár, de mégis szájába adta a következ ő  néhány mon-
datot: 

— Uraim! Én tudom, mi kell maguknak! Unnepélyesen megígérem, hogy 
békésen és ellenkezés nélkül h ősi halált halok egy következ ő  regényben! 

A hallgatóság megkönnyebbülten és lelkesen felugrált, csak úgy csattog-
tak a felcsapódó színházi székek és sz űnni nem akaró tapssal éltették a hal-
ni akarót. 

TBT jóindulatú, szerény mosollyal nézte és a kezével csitítgatta a tapsor-
kánból, az újra és újra beinduló ritmuskényszerb ő l szabadulni képtelen 
közönséget. Az árnyak a fal mellett megtorpantak, nyilván sziszegnek, és 
az ajkukat rágják, de nem csillogtatták már vaskos karpereceiket. Tihamér 
az órájára nézett, és észbe kapva felmarkolta a szószékr ő l szétdobált paksa-
métáit. Sietősen távozott a függöny mögötti oldalajtón, és egy sz űk, gyéren 
világított, vastag, süpped ő  szőnyeggel borított folyosón igyekezett tovább. 
Egy darabig még hallotta a vastapsot, aztán ráborult a föld alatti csend. 

— Észre sem vették, hogy egy régebbi, naftalinból el őszedett beszédet ol-
vastam fel! Hiszen azóta már szerepeltem is egy regényben! És persze nem 
haltam hősi halált... Noná, majd ezeknek! — heherészett elégedetten, és 
egyre rótta a véget érni sehogyan sem akaró folyosót. 

Már fájni kezdett a bokája a süpped ő  szőnyegen való járástól, amikor 
halk, majd erősödő  zene ütötte meg a fülét. Hamarosan egy ajtóhoz érke-
zett, és lenyomta a kecses, fekv ő  S alakú bronzkilincset, és a keskeny, de 
legalább kétembernyi magas ajtószárny méltóságteljesen kinyílt. Valóság-
gal mellbe vágta a harsogó induló, amelyet szekrény nagyságú hangszórók 
bömböltek a zsúfolásig megtelt jókora teremben. TB Tihamér belépve 
díszes pódiumon találta magát, s mindjárt meglátta a kissé már hervadó 
rózsakoszorúkkal borított szószéket is. A papírjainak már alig jutott rajta 
hely. Tétovázás nélkül belevágott a közepébe: 

— Figyeljetek! Nem azért jöttem, hogy üres, elcsépelt szólamokkal untas-
salak benneteket, mint annyian tették el ő ttem, erő i a szószékrő l. Jó szék ez, jó 
szó kell hozzá, az együtt jó szószék, ez kell nekünk, és minden jó lesz! 

Elismerő  moraj, majd lelkes taps jelezte, hogy a kezd őhang nagyszerűen 
betalált. Tihamér csak most nézett végig rajtuk: ebben a teremben nem vol-
tak széksorok, a hallgatóság állt, szorosan egymáshoz présel ődött, és ha 
tapsolni akartak, lökdös ődniük kellett. Csupa frakkba öltözött, vakítóan 
fehér kézelős, ünnepélyes képű  úriember tülekedett odalenn. Egészen más 
társaság volt ez, mint az el őző  teremben üldögélő  tornacip ős, feslett far-
mernadrágos, zsíros, loboncos hajú gyülekezet, TBT mosolygott. „Csak 
tudni kell hozzájuk szólni. Eltalálni, mi imponál nekik." 
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No, ide figyeljetek, vigécek! Fontos bejelentenivalóm van. 
Az urak abbahagyták a lökdös ődést, és várakozón figyeltek. 

Szabad rágózni! 
Kitörő  lelkesedés fogadta a bejelentést, és menten élénk zsebben turká-

lás, papírcsörgés kezd ődött, s nem telt bele fél perc, a bajszos, monoklis ar-
cok elégedett, boldog kér ődzésbe merültek. Hangos csettegés, csámcsogás, 
nyálszürcsölés töltötte be a termet, s mindenfelé hanyagul szétpöckölt pa-
pírgolyócskák röpködtek, amelyeket a rágógumi celofánjából, sztaniolfóli-
ájából, színes burkolatából gyürkéitek az egybegy ű ltek. 

Az árulás mindig kisszerű  cselekedet, de a miénk itt többszörösen is 
kicsinyes, nyálas és szánnivaló! — sütötte el Tihamér, kipróbált mondatát, 
és a hatás most sem maradt el. Mindenfel ő l elismerő  csettintések, rágógu-
mihólyag-pukkanások jelezték a telitalálatot. 

Ezen rágódjanak egy darabig! — markolta fel ismét Tihamér a papírjait. 
— Később még visszajövök. 

„Az értelmiségi számára az a fontos, hogy legyen min csámcsognia... — 
motyogta elégedetten, miközben a nagy krémszín ű  és bordó eres márvány-
lapokkal kirakott folyosón tovasietett. — Izélek én majd nektek visszajön-
ni!" 

A teremben, ahová kisvártatva belépett, síri csönd és emberb űz ült. 
Ebédlőféle helyiség volt, kocka, billeg ő  asztalokkal, mind körül kényel-
metlen vaslábú székekkel. A széklábak fülsért ően sikoltottak minden moz-
dulatra a hanyagul felmosott, szemmel láthatóan néhol még zsíros m űkő  
padlón. Az asztaloknál pergamenb őrű , sovány, réveteg tekintetű  emberek 
ültek, túlnyomórészt férfiak, de azért akadt közöttük néhány kócos n ő  is. 
Szürke, b ő  vászonruhát viseltek és papucsot. El őttük az asztalon egy-két 
szál virág: rózsa vagy szegf ű  hevert, némelyek a fülük mellé rakták, a n ők 
kuszált hajukba tűzték őket. Tihamér nyomban felfedezte, hogy páran ba-
bérkoszorút viselnek. 

Itt nem volt szószék, az étkezde végében két összetolt asztal, m űanyag 
vizeskancsó és tálcán lefordított poharak jelezték a f őhelyet. Tihamér szo-
morú, meghatott képpel vonult át a termen, és leült a vizeskancsó mögé. 

Véreim! — kezdte fátyolos, remeg ő  hangon. — Tudom, hogy most jöt-
tök a patkányok közül. Tudom, hogy reggel még híg, zsizsikes löttyöt és 
penészes kenyeret ettetek, és azóta sem kaptatok rendes ebédet. Kérünk 
benneteket, csak még egy kicsit legyetek türelemmel. Oly sokáig vártunk 
rátok, epekedtünk, hogy ismét köztünk legyetek, hát most várjatok ti is 
egy kicsit az ebédre, hihi, ugyebár. No, kicsit vicceltem, ugye nem veszitek 
zokon. Számotokra különben is most talán fontosabba lelki, a szellemi 
táplálék, minta testi. Hiszen megszoktátok mára szenvedéseket, a nélkü-
lözést, a verést, a kikötéseket, körömszaggatásokat, az örökös kialvatlansá- 
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got, éhezést és megaláztatást. Nektek már nyilván meg se kottyan ez a kis 
várakozás, üldögélés ebben a — mi tagadás, barátságtalan és hideg — terem-
ben, hiszen kaptatok virágot, és íme, elhoztam nektek a meleg, őszinte, fel-
emelő  emberi szót, amit talán leginkább nélkülöztetek. Hiszen ma reggel, 
amikor kitárultak celláitok nyikorgó ajtói, amikor lehullottak bilincseitek, 
azt se tudtátok még, hová terelnek benneteket! Akasztás lesz, újabb kínval-
latás, tömegsírt ástok netán magatoknak, emberveszejt ő  bányamunka, kő -
törés, sörtűz, gázkamra? Nem tudtátok, de h ősi lelketek meg nem ingott, 
mentetek emelt fővel sorsotok elé. És íme a sorsotok: a szabadság, amelyért 
küzdöttetek és szenvedtetek helyettünk is, akik gyengének, gyávának bizo-
nyultunk, hogy veletek együtt kiálljunk a zsarnokság ellen. De lám, kivár-
tuk a napot, és lehullottak a láncok a ti kezetekr ő l és a mi szívünkrő l egy-
aránt! (Nemsokára az ebéd is készen lesz, ígérem.) 

Tihamér elhallgatott, s megtörölte izzadó homlokát. A kübliszag megül-
te a gyomrát, de h ősiesen mosolygott. A viaszsárga arcok mereven, kifeje-
zéstelenül néztek vissza rá. Valaki váratlanul énekelni kezdett, és szinte 
ugyanabban a pillanatban átvette a hangot az egész terem: 

„Föl, föl, ti rabjai a földnek..." 
Tihamér fölpattant, mint akit vipera csípett meg, s kétségbeesetten hado-

nászni kezdett: 
Nee! Ti nem azok vagytok! Ti nem azok a rabok vagytok! Hát nem ér-

titek, már elfelejtettétek? Nem énekelhetitek ezt. Hát kik zártak be titeket, 
az isten szerelmére?! Próbáljatok valami mást, mondjuk azt, hogy „Nehéz 
a rézágyú .. ."  

Tihamérnak csupán néhány taktust kellett elénekelnie, a kórus máris tel-
jes erővel felharsant: 

„Fölszántja a hegyet-völgyet ... !" 
Elképedve nézte őket. Kik ezek, politikai elítéltek vagy a Nagy Vörös 

Testvér MGTSZ vegyes kara? Esetleg elítélték az egész vegyes kart? Tiha-
mér kényszeredetten felállt, az ablakhoz oldalgott, és félrehúzta a füg-
gönyt. Szeme felragyogott, épp csak visszaugrott papírjaiért, és az ajtón, 
amit eddig a koszos függönyt ől észre sem vett, kilépett az erkélyre. Alant, 
ameddig csak a szeme ellátott, zsibongva hullámzotta tömeg. 

Hahó! — kiáltotta a.mikrofonokba lelkesen, és meglobogtatta papírjait. 
Hahóó! — zúgott vissza a tömeg, majd az óriási tér különböz ő  sarkai-

ban meg a környez ő  utcákban skandáló magvak alakultak, ahonnan külön-
böző  ritmusban szétterjedtek a ritmusok, el őbb kánont, majd dörgedelmes 
kakofóniát kiváltva — Ha-hó! Ha-ha-hó! Ha-hó! Ha-ha-hó! 

— Hehehe! — dörzsölte a kezét Tihamér afölötti örömében, hogy itt, a 
legnagyobb próbatételen is egyb ől megtalálta a megfelel ő  szót, a tömeg szí-
vének kulcsát. A mikrofonok és a hatalmas teljesítmény ű  erősítők azonban 
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ugyanabban a pillanatban a legtávolabbi zugokba is elröpítették Tihamér 
vérlázító kijelentését: Hehehe! A tömeg megrándult, mintha korbáccsal 
sújtottak volna végig rajta, majd felocsúdva elemi er ővel tört ki belő le a 
düh. 

Levelehehehe! — üvöltötte százezer torok, és joghurt- meg szalámirúd-
zuhatag árasztotta el az erkélyt, ahol az áruló szónok most már hiába hado-
nászott: 

Elvtársak, véreim, barátaim, testvéreim, várjatok! Hahó, persze, hogy 
hahó, a kutyahétszentségit! Várjatok, hahó vár... 

Egy negyedkilós szalámivég úgy találta homlokon, hogy a mikrofonzsi-
nórok közé szédült. 

Pedig én azt hittem, végre megtaláltam az igazi hivatásomat. Hogy 
született szónok vagyok — motyogta a joghurtban pancsikálva. Az erkély 
mellvédjének oltalmában szépen négykézláb visszamászott az étkezdébe. 
Útközben még zakója zsebébe gyömöszölt egy negyed rúd parizert. Oda-
bent nagy csámcsogás, böfögés fogadta, a pergamenkép űek megkapták az 
ebédet, valami híg löttyöt és száraz kenyeret ettek. Keresztültámolygott a 
termen, ki a márványköves folyosóra. A süpped ő  szőnyeggel borított föld 
alatti járatban el ő  akarta venni a parizert, de azt még valószín ű leg az étkez-
dében kilopták a zsebéb ő l. 

Megyek én vissza a regénybe! Hát hiányzik ez nekem? — találta meg a 
vigasztaló formulát TB Tihamér, és lehajtott f ővel bekopogott az író ajta-
ján. Az író éppen asztalára borulva aludt. 

Még szerencsém is van... — motyogta, és sietve beleolvasott a szanaszét 
heverő  kéziratlapokba. — Aha, itt jó lesz — suttogta elégedetten, és miel ő tt 
felszívódott volna az éppen készül ő  fejezet huszonharmadik bekezdésébe, 
még egy pillantást vetett a kicsavarodott nyakkal hortyogó íróra: — Meny-
nyit dolgozik ez a barom... 

Eljött az id ő , amikor az Esztergomi Megállapodás elnyerte végs ő  formá-
ját, lehető  legtökéletesebb megfogalmazását. Az egyeztet ő  tárgyalások 
színhelye ismételten a Duna, pontosabban annak egy kis szigete volt. (A 
kicsinységet itt egészen szó szerint kell érteni. A megáradt folyó b őszen ro-
hant a déli part mentén, és ugyancsak sodorta t ő le hat lépésre húzódó észa-
ki partnál is. Az orsó alakú kis föld hosszúsága mintegy húsz méter lehe-
tett, legmagasabb pontja pedig egy vén odvas f űzfa volt. A sziget flórája 
ezenkívül fűfélékbő l és egyéb jelentéktelen lágyszárúakból állt. 

Az állatvilágra főként az időszakos megjelenés, a fokozott migráció volt 
jellemző  — ebbe beleértve a tanácskozás részvev ő it is. A fa koronájában ma-
darak, mindenfelé rovarok, a talajban a megszokott alsóbbrend űek él-
tek. A sziget faunájába sorolhatók még talán a halak is, bár azok meglehe- 
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tősen erőszakos módon kerültek a f űzfa alá, horog és zsinór által kirángat-
va a Dunából.) 

Nos, összegezzük röviden, mire jutottunk az elmúlt évtizedben, me-
lyek voltak töprengéseink főbb állomásai — hangzott el halálos komolyság-
gal a tanácskozás nyitó beszédében, miközben a részvev ők túlnyomó több-
sége (egészen pontosan ketten) halat zsigerelt. 

Először ugyebár csupán rosszallásunk és elkeseredésünk fogalmazó-
dott meg mindannyiunkban a tökszorongató és bunkófavorizáló, azaz a 
kissé hivatalosan és, tegyük hozzá, a legenyhébben fogalmazva dogmatikus 
rendszerekkel szemben. Megállapítottuk, hogy ez az érzés általános vala-
mennyi általunk ismert cucilista országban, és a távolról ismertekb ől is 
ugyanilyen hírek érkeznek. A második lépésnél következett ugyebár a 
bökkenő , tudniillik hogy mit is szeretnénk valójában, ha ebb ő l a rémálom-
ból sikerülne felébredni. Megfeneklettünk, mint ezek a bodork ők itt a fű-
ben. Aztán elment ki-ki a maga országába tapasztalatot gy űjteni, azaz élni, 
ugyebár, mert más választása amúgy sem volt. Meg is rakodtunk tapaszta-
lattal úgy, hogy a legközelebbi találkozáskor nem is tudtuk hirtelenében, 
hogyan zúdítsuk egymás fejére a sok szart. Koncepciós perek, nemzetiségi 
elnyomás, asszimilációs iskolareformok, gazdasági nyomor, értelmiségelle-
nesség, betiltott könyvek és emberek, feketelisták, hazugságok égig ér ő  pa-
godái és feneketlen bugyrai, és így tovább, hadd ne soroljam a jól ismert fi-
nomságokat. Nem csoda hát, ha egyöntet űen azt kiáltottuk, mindegy 
mostmár, hogy ki és mi jön utánuk, de ez a gyülevész banda most már 
menjen, ahová való, a pokol legmélyebb fenekére, de azonnal! És íme most 
ismét összejöttünk, a tavaszi napfényben csillognak a bodork ők és a sze-
münk: tudjuk már, hogy mit akarunk. Igen, „demo"-val kezd ődik és „krá-
ciával" végz ődik. Ámen. 

Az elfogyasztott sült hal és az utánaöntött jóféle kékfrankos megnövelte 
a társaság ambícióit. 

— Alapítsunk országot! — indítványozta valaki, és máris hozzáláttak az új 
ország, egészen pontosan, szigetország alapokmányának a kidolgozásához. 
Jól is haladta dolog, egészen addig, míg Tihamér lelkesen be nem jelentet-
te: 

Én majd megszervezem a rend ő rséget és az államvédelmi szervezetet! 
Mivel szándékától sehogyan sem lehetett eltéríteni, egyöntet űen lemar-

házták, és az egész honalapítás dugába d ő lt. 
Úgyis baj lett volna a semlegesség deklarálásával — vigasztalódott egyi-

kük. 
Meg kicsi is ez a sziget — fédezte fel a másik, és a dolog el volt intézve. 
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Aztán eljött a megvalósulás hihetetlen id őszaka. Tiszabácskunszentjász-
révi Bódog Tihamér akármerre nézett (a határokon kívülre), mindenütt ko-
pogtatott a demokrácia. Közvetlen közelében viszont valahogy másféle 
szelek fújtak, a korábbiaknál is agyalágyultabb szólamokkal teltek meg a 
lapok, és a korábbiaknál is nagyobb bunkók kerültek a felhergelt tömegek 
élére. Persze ezt is demokráciának titulálták, és akik elhitték, meg is undo-
rodtak tő le. 

A régi, jól bevált módszerekkel még mindig meg lehet hülyíteni egész 
népeket — hüledezett Tihamér, amikor napról napra utálattal félredobta a 
mocsokkal teli lapokat. 

Figyelj csak — mondta neki D. egy csendes vasárnap délel ő tti sörözés 
alkalmával. — Nem kellene mégis megalapítani azt a szigetállamot? 

Honnan veszünk ágyúkat? Agyúk nélkül nem megy. 
Már miért ne menne? 

— Nézz körül, barátom, hát nem ismered ezt a világot? Hol vagyunk mi 
Európától? Talán soha nem estünk ennyire messzire a civilizált világtól. 
Nézd meg a térképet: ahol mi vagyunk, azt a lapot már be sem lehet gyö-
möszölni az atlaszba, nyúlik velünk a föld, és már-már nem is vagyunk a 
láthatáron. Örüljünk, apuskám, hogy még egyáltalán vagyunk, és nem 
szüntetnek meg vagy tiltanak be bennünket múltunkkal és gazosodó teme-
tő inkkel együtt. Orüljünk, amíg láthatjuk ezt a napot, és néha néha elme-
hetünk egy kicsit horgászni, ábrándozni valami csendes vízpartra, olyan 
víz mellé, amelybő l még nem döglöttek ki egészen a halak. 

— Jól van, öreg, láttalak már ilyennek — veregette meg a vállát D. — Tu-
dom, hogy mindig kihevered. Egy darabiga beleidet is magad után vonszo-
lod a porban, titokban meg már otthona nyereg alatt puhítod a húst. 

TBT mosolygott. „Hát persze, hogy puhítom. Ilyennek születtünk mi, 
valamennyien." 

Fennhangon pedig ezt mondta: 
— Kérünk még két sört! 
És ezek voltak utolsó szavai ebben a regényben. 

VÉGE 

(Egyelőre) 



LADIK KATALIN VERSEI 

HAPPENING 1969 

Erdély Miklós emlékének 

Kopasz benzineskannák a Keleti pályaudvaron, 
kicsordulnak bel ő le a hajnalok. 
Egy álomkóros fa Piros felh őket ereget 
a Szabadság téren épül ő  metró lövészárkaiban. 

A Duna parton egy UFO feltámadására sietünk, 
éneklő  teáskannák a májusi égen, 
ragyogó patkányokkal szárnyaink alatt, 
alufóliába csomagolt csillagokként egymásba zuhanunk 
szelíden, s a május elsejék azóta is elkerülnek. 

LÁTTAM A KUTYÁKAT 

Kiemelkednek a fagyos földb ő l, 
Öngyilkosok éjszakája ez. 
A jég alatt egy egész világ van, 
Teremtés elő tti pillanat. 

Láttam egy maszkot, mely földöntúli értelmet 
És tökéletes harmóniát sugárzott. 
Láttam a hegyeket, melyek nem hegyek már, 
S heggyé lesznek újra. 

Az ég kiszakad a földb ő l, 
Fehér ingben kutyák integetnek, 
A föld alatt felvonít az arc nélküli isten. 
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RÖGINA BARA MOCSÁR FACSÚCSAI 

Hosszú vonítása gőzölgő  nád húsa alól. 
Ragadós, nyálkás és éhes, akár a naplemente. 
A tűz belesegít a gyönyörbe. 
Leszopogatja lábujjait. 

A mocsár pillangós. 

Köröm a fák koronájában, 
húsa láng gyönyöreiben, 
vonítása lábujjakban. Korbács. 
Rogina bara jön, mocsár jön, facsúcsain! 

NYIRKOS ÉG, HIDEG VASALÓKKAL 

A ház fölött fekete tükörben 
Vasalók vonítanak. 

BEFAGYOTT, SÁRGA FOLYÓ 

Mintha zúzódás érte volna a holdat, 
kettészelt gyönyört tett a szánkba. 
Zúzmara olvadt fogaink között, 
megcsikordult a folyó, 
s egy jégtábla belénk döfött. 

NEM LÁTOD BENNEM A VÍZESÉST? 

Ó, idegenbe, s a kések alatt 
minden oldalról egyszerre látni téged ! 
Kinyitom az ajtót, és belépek rajtad. 
Hát nem ismersz meg engem? 
A te hosszú nyakad nyári poros út, 
mely izmosan belém torkollik, 
átok, vágyódás, fekete vízesés. 
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EZ AZ ÉVSZAK: SZEKRÉNY 

Ez a szekrény sötét, barna és nedves, 
mintha asszony volna, meleg. 
A gyönyör benne mély és hasít. 
A rovarok munkája volna ez? 
Selyemblúzom véres, 
és irtózatos csönd van bennem. 

Pókok másznak ki bel ő lem. 
Szőrös, meleg évszak van idebenn. 

A KÖLTŐ  KÖSZÖNTÉSE' 

Sápadtabb lesz az ég, ha senkise látja? 
Hamvas Béla 

Sötét kabátján hernyó, égi csillagtestek, 
szellemét marja láthatatlan éji vihar, 
reggel kétségbeesést zúdít a világra, 
teste tintája vörös, haja tintája szürke, lelke tintája sikoly. 

Ő  a tökéletes hernyó, a magányos isten, 
„aki önmagának teremtett világot, mivel senkinek itt 
a magasság és az isteni nem kell". 

Alatta kifeszített, diderg ő  Magyarország. 
A karácsonyi mozi után 
sápadt jegyese vörös ruhában várja, 
vörös jegyese sz őrös ruhában várja, 
kutyaarcú jegyese késsel várja, 
égnézni várja a Nagy T űzijáték birodalmában, 
hol kipusztult madárfajok tolla 
kavarog a vörös alkonyatban. 

S ő  jön, derűsen, csillagnézni imádság el őtt, 
szelleme tavában ég fürdik égben, 
férfi a férfiban, n ő  a nőben, férfi a nőben. 

A költ ő  Csoóri Sándor 60. születésnapjára 
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„Aki mindenhol Engem és mindent 
Bennem lát, számára Én sohasem 
veszek el, s ő  sem vész el szá-
momra soha." (?) 

Bhagavad-gitá 

BENCSIK GÁBOR 

Tudod, a szerencsétlen véletlenek számítóan hidegen, szinte alattomo-
san, de végül is nem tudtunk nélkül rázzák meg életünk törékeny virág-
kelyhét, az idő  múlásával újra- és újraismételve a véres merényletet, mind-
addig, amíg csak a szirmok maradnak, majd csupasz váz, melyben a szív 
ugyan ver, de a szemek már nem tudnak rácsodálkozni a világra. Áldatlan 
állapot ez: bels ő  határaink elvesztése, gyökértelenség, az ősi titkok vissza-
vonhatatlan feledése. De hát a véletlenek lehetnek szerencsések is: rejtélyes 
lángok, remélt fordulatok, teljesületlen kívánságok, amelyekb ő l nemcsak a 
kézzelfogható dolgok sokszorozzák biztonságunkat, hanem a láthatatla-
nok is, a körülírhatatlanok, melyekkel megérinthetjük önmagunkat, köze-
lebb kerülhetünk az idő tlenséghez. 

Hogy számomra az a felejthetetlen este szerencsés vagy épp szerencsét-
len fordulat volt, még ma sem tudom megítélni. 

Szerettem a kolostorban. A korai fölkelés zsongó mámorát, a tompa iz-
galmakat, a szigorúságot és a melletti szükségszer űen tenyész ő  csínytevé-
seket, az ebédeket, a folyosók hideg csendjét, az imákat és természetesen a 
kiválasztottság csalóka érzését. Persze hivatásom valódi lényegér ő l kezdet-
ben nem sokat tudtam; valahová tartoztam, és ez elég volt. 

Szombat este Ott térdeltem a kolostor hideg folyosójának végében, félho-
mályban, és a Szűz Mária-szobor előtt imádkoztam. Nem volt az imádság, 
hiszen gondolataim a növendékek körül jártak, akik csendben kanalazzák a 
forró levest az ebédl őben, nem néznek fel fatányérjaikból, minden figyel-
müket a vacsorának szentelik, és talán egy kis szánakozással gondolnak 
rám, a soros imádkozóra a folyosó végén. 

De azért nem voltam szomorú, mert szerettem a szobor el ő tt összetett 
kézzel a szent szavakat suttogni, felnézni rá, a szépséges asszonyra, a tisz-
tára, aki anyámra emlékeztetett. Es míg a kövezet kemény hidegsége szorí- 
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totta térdem és csontjaim, addig ő  megvédett, meghallgatott, és gyermeteg 
kívánságaimat magasabb körökhöz továbbította. 

Amint felemeltem a fejem, az oldalsó ablakon kipillantottam az udvarra, 
és láttam, hogy megnyílik a kolostor nagy kapuja. Egy alacsony növés ű , 
bajuszos ember lépett az es ő tő l áztatott kisútra, vezetve egy fiút, akinek 
hosszú, fekete haja hátul farokba volt fogva, és aki szemmel láthatólag sán-
tított. Megindultak a csúszós, a kertt ől magasabban fekvő , árokkal övezett 
úton. Ugyanakkor megpillantottam f őpapunkat, aki az ebédl ő  díszes bejá-
ratánál állt karját széttárva; széles mosollyal várta a vendégeket. Nyakában 
csillogott a kereszt. A vendégek pedig közeledtek: a férfi gyorsan lépdelt, 
és a fiú, bicegve, nem tudta őt követni; igyekezetében mindjobban az 
utacska széle felé csúszott, maga mögött hagyva a furcsa lábnyomokat: a 
jobb mindennapi, a bal viszont mélyebben a földbe süllyedve. 

Szemem sarkából rájuk figyeltem, és közben halkan suttogtam az imát: 
.Ábrahám, Izsák és Jákob leánya, Boldogságos Sz űz Mária! ... Lélekben 

elvándorolok hozzád Názáretbe, s ott egy alacsony házikóban talállak Té-
ged, csendes áhítat és elmélkedésben ... a sánta fiú egészen az út szélére ke-
rült, a jobbal befelé tartott, a bal viszont állandóan oldalra csúszott... s bá-
mulom szűzi tisztaságodat, alázatosságodat és a megelégedésedet s egy ne-
mes léleknek fellegtelen békéjét. Mily boldog vagy te minden alázatosságod 
és szegénységed mellett; miután malaszttal vagy teljes s az Ur Isten van ve-
led. Örvendj! A fölséges Isten szemével tekint reád, mint választott szolgá-
jára... ekkor már egészen az ablakhoz hajoltam, leheletemt ő l bepárásodott 
az üveg, így elmosódva láttam a fiú lassú csúszását ... nyeltem egyet ... a 
Szentlélek reád ömleszti minden áldását, s a szint angyalok vigadoznak, 
szemlélvén fenséges erényeidet... Neked azon szép el őnyöd van Évának 
minden leányai felett, hogy valamint a mennyországban ... le fog csúszni .. . 
dicső ítsenek minden mennyi szellemek, úgy a földön is magasztalni fognak 
minden nemzetségek... a férfi hátrafordult, sürget ően rápillantotta fiúra, 
hogy siessen már, s az kétségbeesetten próbált el őrébb jutni ... fogadd szí-
vünkből fakadt üdvözletünket és szerencsekívánatainkat a legnagyobb és 
legfőbb méltóságodhoz, mellyel ki lettél tüntetve... a fiú bal lába nagyot 
csúszott, az egyensúly felborult... mert az Isten fiának anyjául választattál. 
Légy üdvözölve, oh áldott szent Sz űz, most és örökkön örökké ... A fiú az 
árokba fordult. 

Gondolhatod; aznap este nehezen fogadtam álmot az ágyamba, ideges, 
ingerült voltam, magam se tudván, miért. Amíg a többiek halkan vihorász-
tak a takaró alatt, megtárgyalták a sáros csuhájú, biceg ő , új papnövendék 
riadt viselkedését, én a megérkezésre gondoltam, a tehetetlen mozdulatra, 
és valami megmagyarázhatatlantól félve eszel ősen ismételgettem az idézetet 
a takaróm szélébe, egészen addig, amíg az csupa nyál nem lett: 
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„Az Isten nem adhatta nagyobb bizonyítékát szeretetének, mellyel hoz-
zánk viseltetik, annál, hogy emberré lett." 

Amilyen indokolatlanul hiszünk a természet s természetünk ősi szelídsé-
gében, amilyen reménytelen igénnyel a teljességre építjük nap mint nap le-
omló gondolati világunk falait, olyképp szinte tárgytalan bizalommal von-
zódtunk, a legfiatalabb növendékt ő l a legidő sebbig, ahhoz a méretre jelen-
téktelen olajfestményhez, amely a közös tanulószoba falán lógott, közvet-
lenül a fekete cserépkályha mellett. A képet, mint már mondottam, érthe-
tetlen közszeretet és tisztelet vette körül, és mindenki egy kicsit szentkép-
nek hitte, ismeretlen eredet űnek, jelentőségtől terhes orákulumnak. 

A kép a fiatal Józsefet ábrázolta, amint meztelen fels ő testtel ül a kút ká-
váján, és kissé réveteg, talán elmélyült szemekkel nézi a holdat. 

Bármikor rápillantottunk, máris kellemetlen borzongás futott végig tag-
jainkon, a kép továbbmozdult bennünk: már láttuk Jákobot, a Név ismer ő -
jét, amint lassan közeleg, és közben keményen megdorgálja fiát a szokatlan 
élvezetért, majd megbocsátóan magához öleli. És láttuk az ifjút Ráchel cso-
dálatos ruhájában, láttuk az álmodozó Józsefet, aki elmeséli testvéreinek 
legintimebb vágyait Istenr ő l, a tökéletességről, kiválasztottságáról, mely-
nek élvezőjévé akar válni. És láttuk, amint a sötét, visító patkányokkal teli, 
nedves kútban, ahová irigy testvérei vezették, éri el a tudást: Isten nemcsak 
az övé, nem kisajátítható, mindenkié, mert nem benne van Ő , hanem ő  lé-
legzik Benne. 

De nemcsak emiatt szerettük a festményt, a finom pasztellszíneket, ha-
nem inkább valami alaktalan misztérium miatt, amit a kép er ősen árasztott 
vékony rétegeib ő l, valami miatt, ami ősi titok lehetett, megnyugvást adó, 
megtisztító, és amir ő l később már oly sok jelzővel beszélhettünk; Örömte-
li, Független, Jelenlev ő , Idő tlen, Egész, Megvalósuló, Anyagtalan, Válto-
zatlan, Tökéletes, Mozdulatlan. 

Négy óra felé dugtam be kopaszra nyírt fejem a terem ajtaján, hogy meg-
nézzem: az asztalon van-e az imakönyvem. Akkor láttam meg a Sántát, 
amint nyugodtan odamegy a képhez, nézi egy ideig, majd kapkodó igyeke-
zettel leakasztja a szögr ő l, ügyetlenül ruhája alá rejti, és elindul kifelé. A 
falhoz lapultam, és így elkerültem a találkozást. Nemsokára teljesítettem 
júdási kötelességem. 

Még aznap este megtalálták nála a képet, otthoni kacatjai között ő rizget-
te, és mikor felelősségre vonták, őrjöngeni kezdett, dobálta magát, szitko-
zódott, és követelte, hogy adják vissza a festményt, ahogy ő  mondta: „Ad-
játok vissza a Rejtelmest, összetöröm, ha az enyém nem lehet, másé se le-
gyen!" Társaimban felháborodás gyúlt ki, és megvallom, bennem is: hogy-
hogy ő , hogyhogy neki, miért csak ő  birtokolja, miért csak ő  legyen részese 
a rejtelmesnek? 
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Ezek voltak az elkülönülés és kiközösítés els ő  hajtásai, a gyűlölet mag-
vai, amely mögött valami jogos félelem és irigység lapult, hisz mindenki 
érezte: a Sánta valóban közelebb álla képhez, valóban többet tud róla, és 
minden bizonnyal több joga van hozzá. De ezt senki sem mondta ki, és 
mindenki megelégedetten vette tudomásul a büntetést: egy hét elzárás két-
napi koplalással. 

A harmadik napon én vittem be a Sántának a szegényes reggelit. Benn 
koromsötét volt és büdös. A kamra kövezete nedves, dohos szagot árasz-
tott, és mintha patkányok motoszkálását hallottam volna a sarokból. Gyer-
tyát gyújtottam. Törökülésben ült, háttal nekem, látszólag nyugodtan. Azt 
vártam, hogy ráront a tányérra, de ő  meg sem mozdult. Valami rettentő  in-
gerlő t, visszataszítót éreztem viselkedésében, és utálattal a kolostorban leg-
nagyobb sértésnek számító vádat sziszegtem háta közepébe: 

—Tán azért loptad el a képet, mert a szépséges József megmozgatta kus-
hadó, ferde ösztöneidet? 

Nem válaszolt. Nem tartotta érdemesnek egy ilyen övön aluli ütésre vá-
laszolni, vagy épp gyengéjén találta a kérdés? Nem tudom. 

Nem vagy éhes? — provokáltam tovább. 
Ekkor felállt, megfordult, és kicsit imbolyogva elindult felém. Egészen 

közel jött, és villogó, tágra nyílt, szinte ő rült szemeit rám meresztette, a ke-
zeivel hadonászni kezdett, és ordított: 

Ti mind ostobák vagytok, nem tudtok semmit. Nem érdemlitek meg a 
Rejtelmest, nem ismeritek a szentírás lényegét, elvesztek a jelképek felszí-
nén, még azt sem értitek, hogy a koplalás csak segít nekem törekvésemben. 

Megfordult, szaporán bicegni kezdett a nedves kamrában, a patkánylyu-
kakat elkerülve, majd kissé lecsillapodva megállt. Hozzátette: 

Legalábbis segítenie kellene. Arra mindenesetre jó volt ez a két nap, 
hogy megértsem: ha nem is érdemlitek meg a Rejtelmest, nekem még sincs 
jogom azt eltulajdonítani elő letek. A tiétek is. Talán segítségetekre is lesz, 
ha majd megvilágosodnak el ő ttetek az összefüggések. 

Abban az évben, amikor a királya városunk melletti erd őben hosszú, 
hajtók százainak hangjától terhes és mégis eredménytelen vadászaton bizo-
nyítgatta hatalmának sokrét űségét, a fekete halál, a pestis már belopózott a 
város szűk utcáiba is, és kötelességtudóan gy űjtötte be a tartozásokat, 
egyenlítette ki a Mérleget, hagyott síri csendet maga után, melyb ő l semmi 
új késztetés nem fakadt, csak fájdalom és pusztulás. 

A csapás feltehetőleg keletről tört a gyanútlan polgárokra, minden bi-
zonnyal átutazó keresked ők hozták magukkal, kik kés őbb megfizettek 
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minden elhallgatott adósságukért, de sajnos önz ő  módon magukkal hurcol-
va a halálba számtalan szorgos embert városunkból, akik magukat és kö-
zösségüket m űveltnek, keresztényi erkölcsben élenjáróknak tartva tehetet-
lenül, lesújtva álltak az elharapózó dögvész és a vele karöltve fellobbanó fa-
natizmus, mágia tüzével szemben. 

Az unicornis üldözésének az éve volt ez, a monda nyomán, mely szerint 
az egyetlen elixír a döghalál ellen az unicornis szarvából ő rölt fehér por, 
melyet vörösborral egyetemben kell fogyasztani. Az egyszarvú ugyan nem 
létezett, de ez nem gátolt sokakat abban, hogy csoportos vadászatokat 
szervezzenek elejtésére, heroikus kivonulással a városból, és szégyenteljes, 
zsákmány nélküli visszatéréssel oda. 

A népet nemcsak a pestis aggasztotta, hanem a rossz termés is, amely 
éhínséggel fenyegetett, és amelynek hatását a kolostorban is megéreztük. 
Azon az őszön érkezett a városba, vásárosokkal együtt egy indiai aszkéta, 
akit később csak a „keleti bölcs" néven emlegettek a suttogó öregasszo-
nyok. Egy hétig maradtak a vásárosok, és furcsamód akkor harapózott el 
legjobban a kór. A családapák kétségbeesetten keresték a kiutat, a mene-
külést, az emberek legtöbbjét, kik a várost a legkulturáltabb, legkereszté-
nyibb helynek tartották Európában és épp europizmusukra voltak büsz-
kék, most indokolatlan babonákba keveredtek, démonokhoz imádkoztak, 
titkos áldozatokat mutattak be, sötét praktikákat alkalmaztak, csak hogy 
elűzzék a bajt. Gyógyulást és megel őzést kerestek, de mindenekel ő tt okot 
és bűnöst, felelőst a történtekért, akinek elpusztításával visszahúzódik 
minden csapás, a betegek felépülnek, megindul az élet, és a következ ő  év 
őszére már bő  termés integet feléjük a földekr ő l. 

És megtalálták a b űnöst, gondolhatod, nem volt nehéz. Gyermeteg és 
mégis gyanakvó fantáziájuk szárnyra kapva a szaftos pletykáktól, igen ha-
mar, nagy elégültséggel állapodott meg az indiai jöttmenten, aki egy kihalt 
házban húzódott meg, esténként elvégezte lelkigyakorlatait, rendszeresen 
tisztálkodott, olvasott, és bár tudta a nyelvet, igencsak keveset beszélt, azt 
is mosolyogva tette. A vész egy-két nap alatt tornyosult a feje fölé, csende-
sen torlódott, halmozódott a vad indulat, megtorlásvágy, véréhség. A tra-
gédiát egy jelentéktelen dolog robbantotta ki, nevezetesen az, hogy az indi-
ai a szomszédok által felajánlott, levesben f őtt tehénhúst határozottan visz-
szautasította, s ő t „neveletlen" módon arra kérte a keresztény társaságot, 
hogy hagyják magára, meditálni szeretne. 

Ez a démoni kijelentés elég volt az utcán lomhán, vészjóslóan gy ű rűző  
tömeg elszabadítására, akik halálfélelmüket és fájdalmukat ordítozásba 
fojtva berontottak az omladozó házba, megkötözték a rémült, magyaráz-
kodó indiait, és kivonszolták az utcára, majd a f ő térre. Ott meztelenre vet-
kőztették, ruháit nagy t űzben elégették, és végül minden teketóriázás nél- 
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kül a tíz évvel ezelő tt ültetett és sokat ápolgatott indiai fügefa, a banjanfa 
ágaira felakasztották. Amikor a csuklyás ember, foglalkozására nézve hiva-
tásos bakó, kiugrott az „elítélt" lábai alól, a tömeg üdvrivalgásban tört ki. 
Ekkor értünk mi le, a Sánta és én, a városba, egy járókel ővel elbeszéltettük 
az eseményeket, aki lelkes kielégültséggel magyarázta el az esetet, és sut-
togva hozzátette: amikor a fügefa alá vezettük, az indiai elcsodálkozott, és 
megszólalt: sikerült megszabadulnom a banjanfa ágaitól, és most mégis raj-
ta halok meg. 

A Sánta rendkívül idegessé vált, és az ünnepl ő  tömegben csakhamar el is 
vesztettem. 

Nem sokáig időztem a városban, amely fölött a rengeteg t űzrakástól ki-
terjedt, csúnya, szürkésfekete füstfelh ő  komorkodott baljóslatúan; igye-
keztem vacsorára visszaérni a kolostorba, bár sejtvén, hogy az akasztott in-
diai látványa után valami felfordult bennem: nemcsak a nyugodtságom, ha-
nem a gyomrom is. 

Még mielő tt elértem volna a kolostort, olyan hányinger és gyengeség fo-
gott el, hogy le kellett ülnöm az út szélére pihenni. Ott ért utol a Sánta: már 
a kanyarban felismertem biceg ő , ziháló-dohogó alakját és a jellegzetes 
mozgást, amelyben mintha a világgal való elégedetlenség tükröz ődne. A 
nap már lebukott, szénaillat és tücsökzene tette feszültté a hangulatot. 
Mélységes felháborodás ült szemében, amib ől következtetve vártam, hogy 
káromolni kezdi az egész, tudatlan európai népet, nyavalyás moralitásun-
kat és tökéletlen, földhözragadt filozófiánkat. De nem err ő l kezdett beszél-
ni. Szenvedéllyel és mégis higgadtan formálta a szokatlan gondolatokat val-
lomássá az általánosságról és önmagáról: 

— Nem — mondta —, Isten bármilyen lehet, csak éppen erkölcsös nem. 
Hát miért akarjuk mi itta földön az erkölcsöt, ha fent sem kell? Miért han-
goztatjuk határozottan a hétköznapokban, és miért feledkezünk meg róla 
ilyenkor, amikor Istenhez közel állókat gyilkolunk meg vad dühvel? 

Egy ideig hallgatott, fűszálat tekergetett az ujja köré, majd gyorsan foly-
tatta, mint aki fél, hogy szavait ellophatják és el őbb kimondhatják: 

— Tudod, én már próbáltam egyszer megfaragni az Univerzális Formát, 
persze, nem sikerült. Te is tudod: az imádságok, meditálások révülete a leg-
tágabb örömmel tölti el szívünk, elvisz Hozzá, percekig csodálhatjuk, az 
Egész magvát, a Forrást, Leg ősibb-legmélyebb önmagunk. Csodálatos az, 
hogy Isten nem értelmezhető , csakis érezhető . Elmondhatatlan a kapcsolat 
teljessége és az azt követ ő  tisztaság, tökéletes kimozdíthatatlanság. Látod, 
ez mind jó és mind kell. Nektek elég is. De én csakhamar zavarttá válok, 
idegessé, valami sötét igény kezdi kaparászni agyam felszínét, lelketlen 
igény, arra, hogy formába öntsem a Formátlant, valahogy megfogjam a 
Megfoghatatlant. Mindazt meg kell valósítanom, amit imádságaimban lá- 
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tok és érzek, ugyanolyan tágasan és ugyanolyan er ővel. Elmondhatatlan, 
mennyire éles, követelőző , nyomasztó ez a vágy. Nem akarom közvetlenül 
megformálni, csak helyzetet szeretnék teremteni, állapotot, képet, amely-
bő l rejtett csillogással el ő -előbukkan. Éreztetni akarom, és mondd, miért 
ne sikerülne: annyi m űvésznek sikerült már?! Nem tántorít el az sem, hogy 
első  fafaragványom nevetséges torzó lett, bár be kell vallanom, hogy siker-
telenségem dühében felkoncoltam a kutyámat. Mindez még otthon történt. 

Ezt is meglepő  természetességgel mondta, ugyanolyannal, amilyennel el-
hallgatta a képlopást. 

Aztán elővett a táskájából egy kis b őrtasakot, kinyitotta, s egy papírsze-
letet húzott el ő , amely könyvjelz őre hasonlított. Egy idézet volt ráírva a mi 
nyelvünkön, amit együtt silabizáltunk ki a meggyújtott gyertya fényénél: 
„A három kötőerő tő l megtévesztett világ nem ismer Engem, aki a gunák 
felett állok, aki kimeríthetetlen vagyok. En vagyok a szertartás, az áldozat, 
az ősatyáknak szóló áldozás, a gyógyító f ű  és a transzcendentális mantra. 
Én vagyok a vaj, a tűz és a felajánlás." 

— Az indiai holmija ez, megmentettem a t űztő l — mondta, és visszatette a 
papírszeletet, lezárta a tasakot. Akkor vettük észre a tasak oldalára égetett, 
számunkra idegen jelet, amelyet buzgón másoltunk át jegyzeteinkbe, tit-
kon bízva varázserejében és hatalmában: 

Hajnalban értünk vissza a kolostorba, b űntudattal a késésért lelkünkben, 
hűs reggeli harmattal megfáradt lábunkon és álmatlan gondolatainkon. 

A tanulóévek áhítatos, újfent és mindig tisztább kezekkel befutott élet-
köre lassan elválasztotta egymástól a feltör ő  hajlandóságot és a szószékig 
érő  hivatást. Mint olajcseppek a vízen, úgy szóródtunk szét, elnémulva és 
mégis kemény akarattal az áttetsz ő  külső  és belső  lehetőség-útveszt ő  üveg-
palettáján. A sok növendék közül csak keveseknek egyezett meg szépen 
megszilárduló bels ő  természete a felrajzolt és jól betanított szent formák 
vonalával, csak néhányan érezték igazán magukénak ezt az életpályát. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy sokan kiléptek a rendb ő l, mindössze csak 
annyit, hogy a hivatásunk tanított, misztikus célja bennük leépült, és izgatóan 
színes önérdekekbe formálódott át. Csak hat-hét fiúra emlékszem, akik 
biztosan, tántoríthatatlan filozófiai lelkiismerettel és a keresésb ől felhul-
lámzó. konok életméltósággal és időnként felvillanó reményvesztett melan- 



274 	 HÍD 

kóliával a tagjaikban mozdultak az élettitkok felé. Ők voltak azok, kiknek 
szemében kinyíltak a lótuszvirágok, ők voltak azok, akik fölhevült, közlé-
keny pillanataikban, védtelenségre kárhoztatva magukat, elárulták mássá-
guk szerkezetét: „ ...nemcsak a valóságost, hanem a lehetségest is keres-
sük..." Persze a Sánta is köztük volt, de a kiválasztottak zárt társadalmán 
belül is furcsa magányt élvezett. Vegyes érzelmek sodródtak irányába, a vi-
szolygástól egészen az alázatosságig, és ő  valójában egyikrő l sem akart tud-
ni. Az önmegtartóztatás zavaros évei ő t is megviselték, mint mindenkit a 
kolostorban, és mégis ő  változott meg a legkevésbé: jellegzetes sántítása 
ugyanolyan ügyetlen és nevetésre ingerl ő  volt, mint annak idején, és meg-
tartotta lehetetlen szokását is; ha beszélt (és ezt ritkán tette), arca kivörösö-
dött, orrcimpái rezegni kezdtek, és mire befejezte a gondolatot, az egész 
teste olyan izgatottá vált, hogy szinte hallani lehetett gyors szívverését és 
sípoló légzését. A végső  nyomatékot hadonászással adta meg botrányos el-
képzeléseinek. Ha felemelte kezét, a b ő re beteges, vértelen fehérséggel ug-
rott elő  a fekete ruha alól. Legtöbbünk azonban mégis a Sánta szokatlanul 
nagy, idegesen kimeredő , nyughatatlan szemére emlékezhet, azokra a sze-
mekre, melyek bennem még ma is gyakran felnyílnak és fenyeget ően vár-
nak valamire. 

Egyesek nem vettek róla tudomást, míg mások szenvedélyesen gy ű löl-
ték, de ez nem is csoda, hisz komor szakadékokat, ködös távolságokat vont 
magasról kisejl ő  lénye köré, távolságokat, amelyek bizonyítékhiányos kö-
zegükbő l árasztották a jóindulatú elnézést, a kétked ő  elismerést és a súlyos 
gúnyt. De hogy ez a gúny veszítsen élességéb ő l, szárnyait önmagára is ki-
terjesztve ironikussá tette legkomolyabb gondolatait is, és minden monda-
tát kétértelművé. Bántó közömbösség és ugyanakkor elérzékenyülési haj-
lam jellemezte a patetikus élethelyzetek és közhelyek iránt: közeli barátai-
nak gondjai hidegen hagyták, de sírva fakadta járványok következményei-
rő l beszámoló hírek hallatán. Állandó elégedetlenség és titokzatosság szo-
rongott benne: figyelni kellett ritkán elejtett mondataira, allúzióira, hogy 
valamit megsejtsünk világképéb ő l, hogy csökkenjen a zavaró távolság. Ne-
héz titkokat hordott magában, többek között valami sejtést végzetér ő l is, 
amelyet megpróbált nem tudomásul venni. Természetének és gondolatai-
nak zavaró ellentétessége végül is olyan értetlenked ő , várakozó magatartást 
formálta környezetében, amely nagyon könnyen csapott át élveteg kár-
örvendésbe, mindannyiszor, amikor a „szellemi" lény gyarlóan emberi, 
földhöz ragadt akadályokba botlott, esetleg kezét lehúzta a testiség. Ilyen 
kielégülő , rosszakaratú nyugtázás vált érezhet ővé akkor is, amikor kide-
rült, hogy a Sánta néhányszor megszökött a kolostorból és több éjszakát is 
a városban töltött, kétes erkölcs ű  nők társaságában, vagy akkor, amikor 
köztudottá vált, hogy a Sánta tiltott, természettudományos könyveket 01- 



JÁRHATATLAN UTAK 	 275 

vas, ső t bonctannal is foglalkozik. Ő  maga volta végletes, romantikus el-
lentét a szerzetesi élet és a m űvészsors között. 

Most már joggal várod el, hogy visszakanyarodjam az el őzőekhez, és 
meghúzzam a várt párhuzamot az indiai halála és a történtek között, pedig 
ilyen párhuzam nem volt, és így oktalanság lenne bármit is belemagyarázni 
a múltba. Csak egyszer bukkant még fel ez a téma, a Sánta és köztem foly-
tatott beszélgetésben, azon a szép téli estén, amikor ő  szokatlan b őbeszé-
dűséggel bódította el érzékeim és emelt egy átgondoltságtól terhes világba. 
Az az istentelen felvilágosodás volt akkor kibontakozóban az országban, és 
mindenki Voltaire-ről beszélt. A folyosók tele voltak lázító suttogással, és 
a párnák alatt Ott lapította Candide. Jól emlékszem rá, amint ott állt az ab-
laknál, kibámult a téli tájra, és beszélt. 

Az európai és a keleti vallási érdekek valójában megnyugtató pontos-
sággal fedik egymást, végállomásuk ugyanaz. Nem így gondolod? 

De az eszközök talán mégiscsak mások? — válaszoltam. 
— Igen, de ez lényegtelen ... és most itt van ez a szerencsétlen Voltaire, 

aki azt hiszi, lámpást visz a sötétségbe. Nevetséges. Azt mondják: a vallás, 
a szentírás filozófiája kerékköt ő je a fejlődésnek, kiszolgálja a rendszereket, 
és megcsontosodottságával gátolja az egyéni szabadságot. Ez egysíkú értel-
mezése a dolgoknak, hisz épp a vallás az, ami a legradikálisabb, legembe-
ribb, ma is megvalósítatlan forradalommal kezd ődött, gondolj csak az Új-
szövetségre, Krisztusra. Az a forradalom, vagy épp Mózes útja népével a 
beteges Egyiptomból, a társadalmiságból Isten földje felé, a legmerészebb, 
leginkább az emberi lényegünket érint ő  istenközelség, feloldódás, elsze-
mélytelenedés szimbóluma volt, korántsem dogmatizmus. Épp az indivi-
duumot emelte a kozmikus szabadság felé, egészséges közösségi szálak 
mellett. A lényeg: a vallás nem mond le a változtatás igényér ő l, mondván: 
meg kell próbálni Istenhez közelebb vinni a társadalmat, meg kell tenni 
minden lehetségest, azért, hogy ez a világ jobbá, elviselhet őbbé váljon. De 
intelligens módon ugyancsak a vallás üzenete: tegyük túl magunkat mind-
azon az elkeseredettségbe hajszoló szenvedésen, ami abból fakad, hogy 
emberibbé akarjuk varázsolni földünket és egymást. Ne várjuk tetteink 
eredményét, alázatosan váljunk meg a visszahatásoktól, mindenféle kötött-
ségtől: ez a legnagyobb aszketizmus. Lényegében tehát megvéd az értel-
metlen, reménytelen fájdalmaktól, változtatásra ajánlva fel a változtathatót 
és elfogadva a változtathatatlant. A téves elméletek bizonytalanságát a val-
lás kétszínűségérő l még az is fokozza, hogy hangoztatóik elfelejtik elvá-
lasztani az egyházat a vallástól. Hisz a rendszerkiszolgálás, ami sokszor 
csak okos kompromisszumot jelent, visszahúzódást, nem a vallás, hanem 
az egyház bűne. 

Ilyeneket magyarázott a Sánta, én pedig csak hallgattam. Nem egy jóaka- 
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róm próbált még idejében visszarántani ebb ő l a lelketlen, szinte egyoldali 
barátságból, hogy egyéniségem veszélybe került. Azt mondták: 

Ördögi természet ez, tartózkodj t ő le! 
És én biztos eltökéltséggel védtem meg kétes viszonyunkat, mondván: 

Ugyan, Isten az Ordög-ötletével nem tette ellentmondásossá és szét-
esővé a dolgokat, hisz azok épp az ördöggel lehetnek csak teljesek, ezenkí-
vül Isten bebizonyította, hogy választási lehet őséget, szabadságot nyújt az 
embernek, vagyis önnön diktatórikusságát cáfolta meg. 

Ilyenkor furcsán néztek rám, és nagy nyomatékkal legyintettek: 
- Ó beszél belő led! 
Azokban az id őkben a Sánta minden szabad idejét olvasással töltötte. 

Festészettörténeti m űveket, alkotói életrajzokat, reprodukciókat tanulmá-
nyozott, és mindezt olyan hévvel tette, hogy néhányszor egészen szerte-
foszlott megszokott tartózkodása, életméltósága, és lelkes beavatottsággal 
magyarázta nekem a festészet helyét, célját és eszközeit. Négy teljes évig 
sodródott a színek révületében, minden másról megfeledkezve, olyannyira, 
hogy nem átallt világi festőkkel órákig vitatkozni, és nem szégyellt aktokat 
rejtegetni szekrényében. Meglep ően tehetséges volt, és a fiók aljáról el őka-
part kamaszkori tusrajzok kifejezett formai hajlamról árulkodtak. Most 
már természetesen többet akart, mint csupán testi jelenlétet ... 

A negyedik év végén fokozott titkolózással és bennfentességgel kezdett 
felvázolni egy nagyméretű  olajfestményt, amelynek hófehér vászna úgy állt 
a szétterpesztett falábakon, mint egy kihívása négyévi munka méltó, halha-
tatlanságot sejtet ő  befejezésére. Az esti imák után vonult vissza dolgozni, 
azon szent fohászok és felemel ő  alázatosságok után, amelyek mindenkinek 
az arcára friss tisztaságot és elégedettséget varázsoltak. Ő  is kipirult arccal, 
csillogó szemekkel állt fel az oltár el ő l, és nyugodt mosolygással indult el 
a szobája felé. De míg a többiek most már egészen az álmok megérkezéséig, 
az elalvás tejszer ű  ízletességéig meg őrizték kimozdíthatatlanságukat, addig 
ő  már fokozódó ingerültséggel és szétszórtsággal, szinte fájdalmas törek-
véssel a mozdulataiban járkálta vászon el őtt, hogy nemsokára megálljon 
elő tte, kezébe vegye az ecsetet és a palettát, és etetni kezdje a kérlelhetetlen 
éhséget. Idegő rlő  részletességgel dolgozott, egy-egy terület kialakítása után 
visszalépve a vászontól véreres szemeit rámeresztette az összefolyó színek-
re, és nagyot sóhajtott. Ha jól emlékszem, másfél évig tombolt benne a 
szakadatlan alkotásvágy, másfél évig kellett megbújnom a vászon mögött, 
és hallgatnom nehéz sóhajait és elvétve elejtett mondatait. Kedves köteles-
ségemet teljesítettem ilyenkor, szótlanul merültem el a szoba sötét sarká-
ban, vagy épp bántó kérdésekkel igyekeztem jellemerejének magvához fér-
kőzni. Sokszor panaszkodtam, keser ű  szívvel, a világ és az emberek rossz-
indulatáról, a háborúkról, a kegyetlenségekr ő l, az önzésrő l, amire ő  rend- 
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szerint olyan választ adott, hogy a szép és a jó újból és újból megismétli ön-
magát, más és más formákban ugyan, de mindig megnyilatkozik, ugyan-
úgy, mint a rossz és a fájdalmas. Rajtunk múlik, hogy melyiket tartjuk fi-
gyelemreméltónak, melyiket mélyítjük el az átérezhet őségig. Gyakran tá-
madta szeretetelvűségemet, azt állítva, hogy a tiszteleten alapuló viszony 
sokkal egészségesebb és termékenyebb, mint a hatalmaskodó szeretet. A 
végzetes helyzetek mindig a szenvedélyességb ő l származnak, az együttélés 
szempontjából tehát kifejezetten károsak. A társadalmi lét legjobb összefo-
gója a nyugodt, távolságtartó szemlél ődő  humanizmus, a szenvedélyt per-
sze mégis tisztelni kell, mert az emeli az egyént ismeretlen állapotok felé. 
Éppen ezért nem szeretem — mondta —, mikor az emberek a humanizmus 
nevében elutasítják a legizgalmasabb szellemi kalandokat. Ugyancsak zava-
ró ellentét az, hogy a jóság csak a gyakorlatiatlanságban tudja magát meg-
őrizni. De elhagyva a mélységeket, hamarosan kiderül, hogy az egyetlen 
szellemi kincs, ami a valóságban is útmutató lehet, a humanizmus. A való-
ság — ismételgette — sokszor halálosan kétségbe ejt bennünket, de számta-
lanszor éppen ez a buta, sajnálatraméltó valóság szól közbe végzetes tette-
inknél, melyek önmagunk ellen irányulnak. Sose feledkezz meg err ő l — sut-
togta —, tisztelni és segíteni kell egymást, de az egyénen, rajtunk kívül csak 
a viszonylagosság van. A megsemmisülés lappangó háttérzenéjének átérzé-
sekor egy-két percre közelivé válhat a hit; önmagunkban semmiképp, csak-
is mások által, másokban élünk. Gyenge, a magány üdít ő  mélységeitő l a 
szívet melengettet ő  közösségi érzésbe menekít ő  erkölcsközpontú tudatki-
esések ezek. Illúziók. Már az is elég szomorú — folytatta —, hogy mindig 
nyomot akarunk hagyni egymásban, és ezért minden eszközt megraga-
dunk. És, mintha elfelejtette volna el őbbi mondatait, összefüggés nélkül 
szólt: életelv tehát megismerni a rosszat és utána mindig kimondani a jót. 
Érezhetően meleg dolgokat mondott, és szerencsére nem volt rá érvényes 
az a tapasztalatom, hogy az igazságok nagy része csak arra szolgál, hogy 
megindokolja tetteinket. Mert, ugye, viselkedése homlokegyenest ellentét-
ben állt szavaival, és félrelépéseit, g őgösségét, mint minden nagy szellem, 
számtalanszor magyarázta félre, és mindig felmentette önmagát, gátlás nél-
kül kihasználva fels őbbrendűségét és fondorlatosságát. A kett ősség azért ő t 
is megviselte, hiszen nem tudott kibújni a szabály alól: lelkünknek mindig 
azt a részét érezzük er ősebbnek, amely ellen épp elkövettünk valamit. 
Ezért és még sok más miatt a festéssel igen lassan haladt, és er őnléte is rom-
lott. A kezdetben elemi er ővel felszabaduló tettvágy visszavonhatatlanul 
csökkenni kezdett, és sokszor leptem meg szobájában, amint tétlenül, ide-
gesen a falat bámulja. Csak kés őbb értettem meg, hogy valójában inni kez-
dett ekkor; titokban, félve a leleplezést ő l, kortyolgatta a városban szerzett 
vörösbort. A festés azért mégiscsak folyt tovább, és voltak pillanatok, ami- 
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kor rövid idő re ismét jókedvűvé és beszédessé vált, szorgosan kiverte a fes-
téket. Ilyenkor gyakran beszélt a m űvészetrő l. Gyű lölte azt a felfogást, mi-
szerint a művészet önfenntartó, önmeghosszabbító ösztön, valójában ha-
lálfélelem. A művészet és az imádság — mondta — az egyetlen, amelyb ő l ké-
pesek vagyunk megsejteni a totalitást, csak bennük tudjuk feloldani az el-
lentéteket. A m űvészetnek, a műnek önmagában is meg kell állnia; a ser-
kentő  valóságélmény csak kezd ő  impulzus lehet. Ilyen értelemben van csak 
a szellem az anyaghoz kötve. A m űvészet végs ő  feladata, hogy emlékeztes-
sen bennünket belső  méretünk végtelenségére, önmegvalósításunk számta-
lan lehetőségére, a nem szokványos értelemben vett Istenre és Egyre, az 
„ítéletnélküliség" nagyszer ű  állapotára. 

A képen pedig egy folyó kanyarodott, szépen megfestett tájjal és egy 
hosszú hajú emberkével a vízparton, aki arcának tükörképét bámulja a fel-
színen. Nem tudom, ki volt ő ; talán az az általános figura, akir ő l a Sánta azt 
mondta: gondolkodó az az ember, aki elvesztette a biztonságát... Az alak 
lehet, hogy ez volt, de a kép egészen mást akart érzékeltetni, azt, amir ő l 
azon a hosszú éjszakán beszélt az indiai halála után. 

Jól tudtam, mi ez, és azt is, hogy ez csak akarat és igény maradt, hisz 
minden jól ki volt dolgozva, és mégis valami hiányzott, épp az, amit a Sánta 
keresett: a csillogás, a széles rejtelmek, az isteni mosoly. Láttam és éreztem 
ezt, és ezért igyekeztem vigasztalni ő t, persze nem nyers, burkolatlan mó-
don: 

Ha Isten elfeledkezett bens ő je lényegérő l, esetleg eleve öntudatlan, ak-
kor egyértelmű , hogy rajtunk, embereken keresztül ismeri meg önmagát. 
Gondolkodókat teremt, akik keserves hajszában élik fel maradék tartalékai-
kat, rúgják fel közösségi helyzetüket és jutnak az ő rület, az öngyilkosság vagy 
bármely más széls őség árnyékába. Talán így is kell lennie: az igazán lényeges 
dolgok riasztóan szokatlanok és extrémek. Talán nekünk kell rendszerbe fog-
nunk a világot, mert Isten már nem képes rá. Ehhez a szörny ű  munkához 
azonban szívét adja, aminek valódiságát ritka, letisztuló percek bizonyítják. 

O gúnyosan rám nézett, és lebiggyesztett ajakkal mondta: 
Isten öntudatlan: ez a legnagyobb képtelenség, amit az utóbbi id őben 

hallottam! És különben is: ha bármely életérzést, felfogást, szellemi bizo-
nyosságot általánosítani akarunk, tehát megfogalmazunk, azonnal érvényes 
lesz ránk is a „miszticizáló varázsló" vád, hiszen a „megoldások" megfo-
galmazása eleve szubjektíven korlátozott és egyénien titkos, bármennyire 
is törekszik minden dolog egy pontba való összegy űjtésére. 

Sértve válaszoltam: 
Én mégis felteszem életem és adottságaim a bens ő  bizonyosságok mi-

nél elérhetőbb megnyilatkoztatására, mert csak ez hozhat megnyugvást 
számomra. 
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Váratlan fordulattal mondta, hogy ő  is, hisz Isten nem természetfeletti, 
hanem épp a legsötétebb, leg ősibb ösztönszerűségünknek a medre, amely-
nek aljára kötelességünk lemerülni. 

Mire a másfél év letelt, a kép elkészült, és nehézkesen figyelte, kifeszítve 
a keretre, a szoba melankolikus hangulatát és a le-fel sétáló alkotóját. A 
Sántában csakhamar megkötött az eddig igencsak képlékeny gyanú, hogy 
elképzelése nem tud megvalósulni és az ötéves lelkesedés és hit visszavon-
hatatlanul eltűnik a semmibe. Itt volt egy kép, amely álmosan várta sorsát; 
egy hangulat, egy forma, és semmi több. A veszteség és a feleslegesség érzé-
se Olyan elkeseredettségbe láncolta meg a Sántát, amelynek élvezhet ő ségig 
való elmélyítésében már csak a részegség segíthetett. Boros korsókat csem-
pészett fel a szobájába, esténként senkit sem engedett magához, a reggeli 
imákra másnaposan, néha pedig tántorogva jött, és a most már felvizezett 
mondatai mellő l csak úgy dő lt a borszag. Ezt már mindenki elviselhetetlen-
nek, méltatlannak tartotta, úgyhogy legtöbbünk eltávolítását várta. Egy es-
te, mikor imához készül ődtünk, arról beszélgetve, hogy vajon hol lehet a 
Sánta, ő  váratlanul rontott a terembe, elkezdett kiabálni, szitkozódni, fel-
döntött egy szobrot, és egészen közel érve rémült csoportunkhoz, sikerült 
jó néhányunkat megütnie. 

Aztán mintha elfáradt volna, leült az oltár elé, és nemsokára öklendezni 
kezdett. Mire kimenekültünk a teremb ől, lehányta az imaszéket. 

Másnap már nem volt a kolostorban. 

Fölszeghettük fejünket. Az alárendeltség nyomasztó, de szükségszer ű , 
fáradhatatlan örvénye a mélyb ő l a felszínre emelte önformálásunk láthatat-
lan karjait, és mi félszegen, a horizont látványától ittasan kezdtünk el bo-
torkálni az ismeretlen tájakon. 

Beláthatatlanul magas hegyek lábánál dideregtünk, összebújva, boldogan 
találgatva a másnapokról, vagy épp gúnyos délibábokkal gazdag, forró ho-
mokpusztákon tántorogtunk szomjasan és az egyedüllétt ől felriasztott, to-
lakodó ölelésvággyal és emberszeretettel vállunkon a kicsiny oázis felé, 
ahol, ismét egymásra találva, leülhettünk a kút köré, és kéz a kézben adhat-
tunk hálát Istennek, hogy ilyen nagy földet engedett látni a fenséges biro-
dalmából... Pedig csak az történt, hogy elhagytuk a kolostort, és ki-ki el-
indult a számára kijelölt vidék felé, hogy Ott szolgálja közös ügyünket, és 
talán csak én képzeltem el egy mesés találkozást, amelyre valójában soha-
sem került sor. 

Egy tengerparti városkába kerültem, olyan helyre, amelyr ől az emléke-
zet csak a hajókötelek érdességét, nagydarab matrózok furcsa tekintetét és 
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az örökös szelet őrzi meg rekvizitumai között. A templomban csak kiszik-
kadt, görnyedt öregek és vénasszonyok ültek, akik csendben gubbasztot-
tak a padokban, gyakran megfeledkezve az imákat és könyörgéseket bezá-
ró Ámenrő l. Itt kaptam meg, hat év után, a Sánta hosszú levelét, amely 
csendben lapuló húrokat feszített meg bennem, és a szélrózsa minden irá-
nyába szétszórta törékeny biztonságomat. Nem tagadott: a levél azzal kez-
dődött, hogy két hosszú évig eltiltás és felügyelet alatt állt, és most már biz-
tosan tudja, hogy soha többé nem vesz magához (itt egy furcsa jelz őt hasz-
nált) erjesztett italokat. Meglep ő  józansággal íródott ez a levél, már-már a 
kiábrándultság pislogott bel ő le. Beszélt a környezetr ő l, az emberekrő l, tá-
voli céljairól, közös múltunkról, és mintegy mellékesen megjegyezte, hogy 
két éve már írással foglalkozik, helyesebben költészettel, amely számára 
mindig is vonzó törekvés volt. Idézhetem egy sorát a levélnek, amely jelen-
tőségcsökkentő  célzattal zárójelezve állt a száraz, tényközl ő  gondolatok 
között: ,,... mert világot teremteni és vállalni azt... ez Isten..." Sejtettem, 
hogy mire vonatkozik ez, de nehezen tudtam kibékülni a ténnyel, hogy 
ismét próbálkozik, ismét föléli a cérnavékony korlátokat, t űzre veti ön-
magát. 

A levélben úgy búcsúzott, hogy egy esztend ő  leforgása után elküldi hoz-
zám verseit, talán már kinyomtatva, s majd ő  is elutazik hozzám egy ízes 
beszélgetésre. 

A jelzett idő  letelte után azonban csak egy rövid levelet kaptam felügye-
lőjétől, aki arról tájékoztatott, hogy kedves barátom ismét ivásra adta a fe-
jét, eladdig, hogy lelkipásztori teend ő it képtelen már végezni, és mivel ő  
nem hajlandó tovább leplezni a szégyent és változtatni sem tud a függ ősé-
gen, hát elküldi hozzám, próbáljak javítani állapotán, hiszen mégiscsak a 
legközelebbi ismerője vagyok. 

Rossz előérzettel vártam a telet, amikor a jéghideg tengervíz egészen a 
templom kapujáig emelkedik, és amikor minden bizonnyal megérkezik ta-
nácstalan barátjához a biceg ő  szerzetes. 

Éjjel érkezett, nem is tudtam róla: az alvástól megsokasodott fáradtság-
gal a tagjaimban nyitottam be reggel a könyvtárszobába, és az asztal felé 
pillantva megláttam a Sántát, amint csukott szemmel, kitárt karokkal és fél-
rebillent fejjel fekszik a székben. A szobában émelyít ő , savanykás szag volt 
érezhető , amely tő le eredt, ett ől a beesett arcú, puffadt hasú részegt ő l, akit 
egykor kis közösségünk szentként tisztelt. Jól tudtam, hogy mindez mene-
külés és elfordulása kudarc tudatától, ami a sikertelen versek miatt akasz-
kodott meg most már sérülékeny természetén. A verseket sohasem láttam, 
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nem tudom, mirő l szólhattak és miképp, de azt már rossz tapasztalatból 
sejtettem, hogy mihez. És épp ez volta hiány: Valakihez szóltak, és nem 
Valakit adtak. 

Váratlanul felnyitotta szemét, elmosolyodott, és ironikusan mondta ki 
azt a mondatot, amit csak kés őbb értettem meg, mert akkor még nem tud-
tam, hogy hallott els ő  és, most már bizonnyal mondhatom, utolsó eltéve-
lyedésemrő l egy asszonnyal: 

— Az igazi, önzetlen szerelem tökéletlen, földi változata az istenvágynak. 
Olyan, mintha egy kavicsot száz lábnyira szeretnénk elhajítani, és csak öt-
venre sikerül. De — folytatta, azzal a gondolattal, amelynek általánosítható-
ságáról szintén csak kés őbb győződtem meg — egyik út sem tökéletes, tehát 
bármelyik megfelel. És hogy vagy? 

Aztán kiszámíthatatlan fordulattal Olyan szép és tiszta id ők következtek, 
amelyekre nagyon szívesen emlékszem vissza. A borokat elfeledte, fel-
épült, és gyönyörű  délutánok rajzolódtak ki, hosszú sétákkal, elmélyed ő  
szótlansággal a vízparton; feledhetetlen esti imák, közös mozdulatlanságok 
az üres templomban, ahol ismét megláthattam kimerült arcán a legsúlyo-
sabb boldogságot, a legszélesebb sodrást, a felmutathatatlan bizonyítékot a 
Lehetőség létére. 

Akkoriban sokat emlegette a toltékokat, és nemegyszer elmondta, hogy 
a toltékok bölcselete, sajnos, nem annyira a megnyugvást, a megállapodást 
szolgálja, mint a buddhizmus vagy a brahmanizmus, inkább a „teljes lá-
tást". Bár a Nirvána és a Naguál, a Maja és a Tonal fogalma ugyanazt jelöli, 
mégsem teljesen ugyanazt az állapotot kölcsönzik. Az el őbbi egy pontba 
gyűjti az ellentéteket, a világot, míg az utóbbi átértelmezi és kitágítja azt. 
Az előbbi pontosan megrajzolja az utat és a tetteket, az utóbbi a „szíven 
keresztül" vezeti, és így szélesíti azt. Természetesen nem értékkülönbség-
rő l van szó a két lehetőség között, csupán minőségi eltérésrő l: az egyik 
„megállapodik", míg a másik „örök utas". 

De hát nem tartott sokáig mindez: rémülten láttam meg a Sántát egy 
péntek éjszaka, amint gyilkos kíváncsissággal próbálgatja az akkordokat a 
templom háromsoros orgonáján. Es most már felesleges elismételni, amit 
valószínű leg te is sejtesz: hosszú id őszak következett, tanulással, olvasással, 
kottaírással és rengeteg gyakorlással, valamint a fejem fölé többször is elharso-
gott mondattal, miszerint a zene a legéteribb minden m űvészet között. Képes 
volt éjszakákat ücsörögni az orgona el ő tt, sőt néha nappal is sokáig gyakorolt, 
és így megzavarta a prédikációkat. Három évig tartott ez a kényelmetlen álla-
pot, és a viszonyunk igencsak megromlott. O nem vett tudomást rólam, én Pe-
dig megkeményedett, feln ő ttes hiúságból nem közeledtem hozzá. Aztán egy-
szer csak, egy ködös napon, elt űnt a Sánta, és többórás dühödt kereséssel akad-
tam csak rá, a parti sziklák között, hullarészegen. Csak ennyit mondott: 
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— Uresek az akkordjaim, és üresek a szólamok... 
Akkor széthullott bennem valami, megállt egy titkolt remény, egy ki 

nem mondott kívánság, és aznap este magányos borozgatásba kezdtem, 
amely szomorú kényszeredettséggel indult, majd önfeledt vadságba tor-
kollt. 

Reggel elviselhetetlen másnapossággal ébredtem: undorodtam önma-
gamtól, a bortól, az emlékekt ő l, a jövő tő l és a jelentő l: belém ivódott a fáj-
dalom, hogy ilyen mélyre süllyedtem, elvesztettem legjobb barátom, hogy 
végül is kegyetlen és értelmetlen a világ, hogy csak szenvedés van és sötét-
ség, 

Es akkor, a nehéz bársonyfüggönyök közt besz űrődő  fény közelében, 
lassan felizzott a leveg ő , és kirajzolódott a lángoló kör, és annak döbbene-
tes világa, ahová engem keresztre feszítve emeltek be síró szerzetesek, meg-
dicsőülve, minden fájdalom nélkül, végtelen boldogsággal. Ismeretlen és 
mégis valahonnan megsejtett föld tárult szemem elé, csillagokkal a földön, 
elmondhatatlanul tiszta melegséggel, amely nyugodtan áradt fából, vízb ő l 
és földbő l. Elfeledtetett velem mindent, és mégis mindenre emlékeztetett; 
nevetésre húzta ajkaim, megállította szívem, elcsendesítette bennem a két-
kedő t, és én elkezdhettem Elni. És lassan ők is megérkeztek: láttam a ló-
tuszvirágot, amint teljes pompájában, örömre tárulva belép az ég ő  körbe, 
és láttam a harcosokat, akik észrevétlenül surrantak el a sas mellett, fárad-
tan beesve a körbe, és láttam az életvágytól rég elszakadt „kis" és „nagy" 
szekereket, amint behajtanak a körbe, csillogó örökmozgó kerekeik meg-
állnak, és láttam Mekkáról és Ka'báról megfeledkezett, Iszráfil harsonáját 
sem halló embereket, és láttam a Jang és Jin kiegészülését hirdet ő  öregeket, 
akiknek szívében Sang-ti, T'ien és Tao megvalósult. 

Mindannyian ott voltunk a lángoló körben. 
Még aznap eldöntöttem, hogy elhagyom ezt a várost, itt hagyom a részeg 

szerzetest, akihez már csak az undor köt. 
Este volt, és én indulás el ő tt még el akartam köszönni t ő le, hogy fájó em-

léket vigyek magammal, és hogy elmondjam neki, csak egy dolog biztos a 
számomra: nem kell rendszert építeni Isten köré, meg kell tanulni ő t át-
érezni. A templomban találtam meg, az orgonánál: nem játszott, csak ült és 
bámult a gyertyalángba. Hideg szorított minden tárgyat és lélegz ő t a temp-
lomban, koromsötét volt — Olyan ijeszt ően csendes és mély sötétség —, csak 
a gyertya pislákolt. Ures, messze réved ő  szemekkel mondta: 

— Már imádkozni sem tudok, nem érzek semmit, távol kerültem t ő le. Ó, 
hol vannak azok a percek, amikor titkos kis sarkokban, sötét kutak fenekén, 
árnyékos vizek mélyén, bens őnk legtávolabbi, kitapinthatatlan, recseg ő  hatá-
rain megtaláljuk önmagunkat, mikor hirtelen minden a helyére kerül, minden 
jó és rossz részünkké válik, és gerincünkön végigfut a kristálytiszta boldogság. 



JÁRHATATLAN UTAK 	 283 

Nagyot húzott a borból, és azzal a visszautasító, európai-kételked ő  vi-
gasztalhatatlansággal, amely csak azt tartja okosnak, ami fájdalmas és vég-
zetes, folytatta: 

— Látod, töprengve járjuk körül a magába visszaforduló utat, kerülget-
jük, ostromoljuk a titkos magot, a repedéseken kisz ű rődő  fényt, de soha-
sem válhatunk vele eggyé. Mint Mozart Requiemje — és leütött egy akkor-
dot. — Vajon nem arra vagyunk-e ítélve, hogy fájdalmasan kiáltsunk a fény 
felé, törekedjünk, zuhanjunk, és emelkedjünk, de sohase érjük el? 

Gyűlölettel a szívemben rohantam ki a templomból, magam mögött 
hagyva ezt az elátkozott Prométheuszt, és megköszönve Istennek, hogy 
nem sulykolt belém olyan igényeket, amilyenek a romlásba döntötték ba-
rátom. Szaladni kezdtem, és lassan földerül ő  indulattal kiabáltam bele az 
éjszakába: 

— Én egyszerű  ember vagyok, nem túl okos, és mégis ismerlek és tudlak 
Téged, örömmel töltesz el, megnyugtatsz és felemelsz, hát legyen hála né-
ked, és legyen minden emberi ima édes gyümölcs szádnak. 

Itt véget is éra történet, látom, már feljött a hold, és nemsokára pihenni 
térünk. Látod, kedves tanítványom, nem tudok többet mondani, talán túl 
öreg vagyok már és nem elég éles a pillantásom, hogy felfedje ezen igaz tör-
ténet összefüggéseit és jelképeit, de te talán könnyebben éred el, fiatal haj-
lékonyságoddal, a szálakat. 

Most menj aludni, feküdj ágyadba, fújd el a gyertyát, de ne fojtsd el a ka-
nócot, hadd füstölögjön még egy ideig, és mikor a kesernyés illat betölti a 
csendet, akkor nyugodtan engedd magadhoz rég kiismert, nyitott tenyer ű  
szolgálóidat: az álmokat. 



KÉSZ REGÉNY 

(V.) 

BRASNYÓISTVÁN 

Még az a szerencse, hogy nem kerestem el ő  a pecsétnyomó magammal 
hozott táskájából a gumibélyegz őt, és nem ütöttem oda látatlanból arra a 
papírra, miként elképzelésem sugallta, mintegy kézjegyemmel látva el, aka-
ratlanul is szentesítve azt, ami rajta áll, hogy itt meg ott ez meg az valami 
mendemonda alapján azonosnak talált valakivel, e helyen, a legföls őbb fo-
kán, ahová én még el sem jutottam. Ám ezután, ahogy az asztal másik felé-
ről a papírokra pillantottam, mégis váratlan nyugalom áradt széjjel ben-
nem, mintha ismételten tudatosodna bens őmben a batyu tartalma, és most 
közelről sem tűnt annyira hidegnek, mert az imént már-már hatalmába ke-
rített az elképedés, miszerint itt egyszer űen rám hibáztak, a véletlen túltette 
magát rajtam: 

Ho-hó! — kacagtam tovább, els ősorban a rám ruházott Boros Kázmér 
nevezetemen. — Az a papír ott mind egy szálig üres, meg annyira gy űrött is, 
hogy ilyet egy ember legföljebb a klozetra vinne magával! Ezen nem írhat 
énrólam semmit sem, az egészet alighanem maga agyalta ki az imént a sö-
tétben! 

Ezen könnyen segíthetünk! — kezdte el mártogatnia kígyónyelv ű  tollát 
a tintatartóba. — Különb adatokat találok én magának annál, amilyeneket az 
esze akár álmában is kiadhatna! 

Csak hogy azok nem lesznek hitelesek! Mert én egyáltalán nem vagyok 
hiteles! — tartottam ki vessz őparipám mellett. — Hitelt adna maga az én je-
lenségemnek? Kezességet vállalna értem? No, látja! Akár keresztül is húz-
hatja a papírját... — vágtam ki magamat a pecsétlile számmal, mintha csu-
pán erre való lenne. 

De Úrfi akkor is az én emberem! — szökkent föl a helyéb ől, talán hogy 
így szeppentsen meg. 

Bánom is én! Rajta maga nem foghat ki! Béke van, vagy nem? Tévesek 
lennének az értesüléseim? 
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Aki útban van, most megy egy id őre! Ne is próbáljon meg beszélni az 
érdekében. 

Dehogy próbálok! Ez különben is puszta elmélet: az ő  érdeke. Még 
hogy Boros Kázmér! — jutott eszembe iménti megnevezésem, és most sem 
állhattam meg nevetés nélkül. — Keresik maguk ezt az embert, vagy mi a 
szándékuk vele? 

Ez a valaki, kérem szépen, sz ő rén-szálán eltűnt. Ez világlik ki a szám-
adatokból, és ez közelr ő l sem tréfadolog. 

Biztosan világgá ment. Faképnél hagyta magukat, megelégelte a társa-
ságukat. Az lenne a leghelyesebb, ha én is így tennék. Egyáltalán, ki nem 
ment még el innen? Föl is út, le is út... Itt valami tönkre van téve. Itt hama-
rosan már csak egy láthatatlan fajta lakozik, akár az éjszakai ördögmalmon. 

Még hogy engem soroljon be katonának, itt, a sötétben vagy e félhomá-
lyos lámpafénynél, akár valami regrutát! Ugyanakkor viszont érdekelt vol-
na a mundér, csupán azért, hogy abban mutatkozhassak, tehát a számomra 
is meglepő  gyakorlatiasság kerekedett fölül bennem egy pillanatra, mintha 
máris átéreztem volna, hogy mit jelent a mundér becsülete! Nos, ha most 
rajtam lett volna... 

Mintha a Félnadrág után hajított borospalackba zárt állítólagos üzenetr ő l 
Olvastam volna eddig a tudományomat, ahogy a szél fúj be a palack nyakán 
a feltört pecsét gallérja mögé, akkora beleéléssel mérlegeltem ezeket a kí-
vülem és eddig kizárólag a megkerülésemmel zajló történéseket, az én bels ő  
pályám ugyanis, amelyhez minduntalan tartanom kellett magamat, kimon-
dottan más irányba kanyarodott, és irányíthatatlan volt, bármiféle próbál-
kozásaim ellenére is ennek bizonyult, nem volt közösségi irányvétele: ám 
itt most egyszeriben úgy tűnt, keresztúthoz érkeztem, elkerülhetetlenül 
sodródott szembe velem ez az irodahelyiség, a környez ő  világ kényes igaz-
gatásának kiindulópontja, vagyis hogy itt mehet végbe, minden eszefogyott 
ötlet eszméb ő l történő  testet öltése, és ha úgy hozza a sora, mundéros ka-
tonák ugrálnak ki az éjszaka közepén az ablakon, miután belülr ő l közös 
erővel leverték a rácsot. 

Ám vajon hova szaladhatnának ebben a vakítóan fehérre meszelt, félhalott 
éjszakában, mintha tyúknyomokat követnének a már rég elolvadt havon — 
ez lehetett az egyetlen pont, ez acéltalanság, amelyen az irodista látomása 
fönnakadhatott, akár valami kopár faágon, illetve a tamariszkuszok ágán, 
melyek az utóbbi években, mivel senki sem nyeste a bokraikat, mily kísér-
tetiesen elburjánzottak közben a kert mezsgyéjén! Szinte biztosra merném 
venni, hogy annak idején Úrfi is ezeknek a tövében állapodhatott meg a 
hosszú futása után, mert néha egy sárga szakadékot vagy partot emlegetett, 
hogy onnan származik, vezet is addig valami messze kocsiút, de a meredek 
partoldalon már nem tud fölkapaszkodni, bár régebben voltak, akik ön- 
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fejűségükben ezt nem vették tudomásul, és elszántan nekihajtottak, majd 
csak amikor már odajutottak, hogy sem lent, sem fönt nem voltak, hanem 
valahol épp a feleúton, akkor kaptak észbe, hogy az valami nem mindenna-
pos dolog, amibe belevágtak, de onnan már nem volt oly zökken őmentes 
dolog visszafordulniuk, tehát fölborultak, kitörték a lábukat meg folyat-
ták a vérüket, biztosan az id ők kezdete óta így volt ez, amióta ismerik a ke-
reket meg a fogatot, és szép számban sokkalta kutyábbul is járhattak, mint 
manapság, mert a domb meredek oldala még most is tele van csontszilánk-
kal, ső t, hasznavehetetlen, rozsdás pénzérmét is találni néha, ami azt jelen-
ti, hogy az erő lködéstől talán a pénzeszacskójuk is kihasadt; odaföntr ő l 
mindig erős szél fúj, és Urfi egy szeles reggelen hatalmasra, még a tulajdon 
fejénél is nagyobbra fújt egy disznóhólyagot, és amikor már tele volt húgy-
szagú levegővel, bekötötte, hogy lássa, mi lehet a tanulság egy efféle, soha-
sem látott terjedelmű  disznóhólyagból, megtartja-e vajon egy ember sú-
lyát, anélkül hogy szétpukkanna: ütögette meg dobálta a leveg őbe, és ami-
lyen együgyű  lélek volt, még gyönyörködött is benne, rázta a füle mellett, 
hogy hall-e valami zörejt az alig-alig áttetsz ő  belsejéb ő l, amíg csak a szélfú-
vás ki nem ragadta a kezéb ő l, s a földhöz verdesve sodorni nem kezdte, ám 
hah! Úrfi sem hagyta magát, nyargalta nyomában, és néha már-már sike-
rült elkapnia, de ekkora hólyag megint magasra fölszökkent az orra el ő tt, 
és hányszor, de hányszor megismétl ődött ez, ő  meg csak rohanta légáram-
lat hosszán, akár egy szeles folyosón, számára immár ismeretlen irányba, 
amerre sohasem járt, állandóan csak a disznóhólyagot tartva szem el őtt, 
egészen addig, amíg csak ide nem ért, mert.itt elenyészett a szeme el ől, széj-
jelrepedt vagy fölszállta holdvilág helyébe, abban a ver őfényes, csípős és 
szeles időben, mert egyszeriben mást nem látott maga el ő tt, ami a hólyagra 
emlékeztette volna, a hold után ugrálni és kapkodni meg már restellt, mert 
mire hasonlított volna az? A szél azonban id őközben megfordult, a vissza-
út meg egészen elkeveredett a fejében, hiába is követte volna a szélfúvás irá-
nyát, máshoz viszont nem tudott igazodni, mivel a szemét egész id ő  alatt a 
hólyagon tartotta, úgyhogy a legjobbnak látta, ha itt marad — ezt többször 
is elmesélte, ez az eset volta származása, miszerint ő  egy olyan valaki, aki a 
szélfúvásból rohant el ő  váratlanul, ő  számot tud adni magáró, míg én? 

És neki honvágya is szokott lenni, mert tikon mindiga partoldalba vá-
gyódott, évekig egyetlen éjszaka sem múlt el anélkül, hogy ne álmodott 
volna vele, úgy beszélt róla, mint a hazájáról, míg én biztosan valami po-
csolyából keltem föl, kés ő  ősszel, amikor a latyak már b őrösödni és szálká-
sodni kezdett benne, egyszerre csak talpra szökkentem, hogy láttomra a 
környékben mind megbokrosodtak a lovak, és a kutyák behúzott farokkal, 
szűkölve menekültek a közelemb ő l: innen is lehet bennem ez az örökös va-
cogás és húzódozás, hogy a fényképem is csupán a papír egyik felét töltené 
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ki — ugratott olykor —, és csupa kellemetlen dologról tudok csak beszélni, 
és kizárólag azt veszem észre, amit különben egyáltalán nem kellene. 
Nagyjából ebben merült ki a lelki életünk, egészen eddig, a mai napig, 
amelyrő l már nem hiszem, hogy lett volna mondanivalója, mert nekem 
ugyan most már beszélhetne! Én itt már úgyszólván a végs ő  stádiumába ju-
tottam valaminek, ennek az itteni bélpoklosságnak, amelyre az id ős irodis-
ta kereste esetrő l esetre a gyógyírt azzal a kártékony tollával, valamiféle 
számrendszerb ő l építve föl állítólagos itteni világát, err ő l is külön elmélete 
lehetett, amely bizonyára többé-kevésbé már függetlenedett is t őle, kiala-
kítva a maga sajátos védelmi rendszerét: micsoda nagy sürgés-forgás mehe-
tett itt végbe éjszakánként a papírok lapjain, miközben a számsorok ren-
dezték oszlopaikat, és téves kimutatássá fejl ődtek föl, besorolva egy-egy 
mutatós baklövést is: most épp a berukkoltatás ideje érkezett el: ám nekem, 
amennyiben nincs nevem, senki sem állíthat ki katonai behívót — ki kézbe-
síthetne bármit is az egyszeri embernek? 

Hogy nagy dobszóval, csinnadrattával állítana be értem a hajnal hasadtán 
a félkarú falusi kisbíró, körülvéve szájtátó, toprongyos gyerekekt ő l, néme-
lyiknek kétujjnyi hosszú zöld takony a bajusza — de ez most mellékes, mi-
vel inkább azt figyelik, milyen ügyesen pergeti fél keze ujjai közt a két dob-
verő t: hogy e dobpergés ütemére kísérik majd a bitó alá a szemük el ő tt re-
inkarnálódó egyszeri embert, aki a halottas háznál kelt meg a bekovászolt 
kenyértésztából. 

Most tamburálj, te, pimasz, abban a fehér harisnyádban! 
— Viszik a regrutát! — vísit a fülembe a gyerekhad. — Alig hogy kiváltotta 

magát a kemence parazsából, máris l ő távolságon belülre kerülte hideg haj-
nal hasadtán, meg a cimobárja is, az az Úrfi, aki épp ellenkez ő  irányba sza-
lad a kisvasút pályája hosszán, hármasával véve a talpfákat, mert túlságo-
san is közelre rakták le őket egymáshoz. Mintha segítségért futna a koro-
nafák alatt, mert az is bolond volt, aki ide koronafákat ültetett, vagy csu-
pán leduggatta egy tavaszon a rügyez ő  ágakat, hogy majd a sövény föl-
fogja a hófúvást: hát ebb ől aztán már nem lesz semmi, mert csupán az 
ujjnyi hosszú tövisek meredeznek, hó meg mostanra már sehol, ki látott 
már különben is olyat, hogy hó lepné be aKrisztus-koronát? — Ezt fölté-
telezni is kevélység kellene, amikor pedig az alázat lenne az egyedüli 
mérvadó, ezt idejekorán bele kell nevelni a lakosságba, növendék korá-
ban, de mily sajnálatos, hogy erre immár messzi földön sem akad vállal-
kozó —okító híján marad mindörökre a világ, és a sok oktalanja hiába is 
igyekszik most törvényt ülni valaki fölött, nem segíthet ezen forradalmi 
hév sem lendület, amikor a dolgok mögé vagy mélyére kellene látni, itt 
meg csupa sekélyes tükröz ődés, mintha lépten-nyomon kirántanák az 
ember alóla pokrócot. 
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Az irodistának volna talán némi tudománya ezen a téren, csakhogy ő  na-
gyon fukarul bánik vele, ám az is lehet, hogy már az egészr ő l megfeledke-
zett, csupán a virradatot várta, mert aki álmatlanságban szenved, könnyen 
prédájává lehet az éjszakai sötétségnek, vagy csupán a feledékenységét pó-
tolja ki vele, afféle folt hátán folt uniformis minden szándéka, mintha ket-
ten vágnának neki ugyannak az útnak, hogy majd menet közben emlékez-
tessék egymást arra, amire különben eddig még egyikük sem figyelt föl. 

Hogy most én egyedül majd meg tudnék birkózni ezzel a nagy csodával 
vagy kelepcével, amibe kerültem, miel ő tt sikerült volna önmagamat teljes 
mértékben azonosítanom! Valaki szakadatlanul rám telepszik, mintha rám 
szeretné ruházni a terhét, ezt kénytelen vagyok kezdett ő l fogva érezni, 
mert az irodistának is ez a kapadozása utánam, meg mindenütt másutt is 
túlságosan sokat foglalkoznak a nem létez ő  személyiségemmel, alibiként 
emlegetnek és mentségként hoznak föl, ám hiábavaló minden rám történ ő  
hivatkozás, légbő l kapott gyönge vigasz az, és, ó, mennyire er őtlen támasz, 
aligha tudom majd sokáig magamba fojtani a megjegyzést: Jaj, mennyire 
semmitmondóan érzem én magamat köztetek! Éjszaka lel őhelyei! Ahol 
kénytelen vagyok elszenvedni jótékonykodásotokat... Hiszen eddig még 
senkinek eszébe nem jutott volna, hogy a sarkamra állítson! — d ő lhetne be-
lőlem az elmúlt éjszaka a barázdákból fölhörpölt sötét víz, elárasztva az 
irodista papírjait, mert micsoda fegyver lenne az ellen a baljában bölcs ő -
ként ringatott itatóspapír? Azzal legföljebb a sáros lenyomatomat sikerülne 
elcsípnie, miként egy széjjellapított rovar vérének elenyész ő  foltját, ami 
semmiképpen sem jelentene kiteljesedést a számomra, mert mintha innen 
bámulnék az egykori, szélt ő l elragadott disznóhólyag után, ekkorra szinte 
Úrfi helyébő l, mivel az övé mostanra már megüresedett, hogy tovarohant a 
kisvasút vágánya között, mint aki elhullott cukorrépát keres, hogy hirtelen 
megtorpanva valaki vagy valami felé vagy után hajítsa, de a répa csak lepuf-
fanna a földre, és röppályájából semmi értelmeset sem lehetne kisütni: még 
ha az az állítólagos valaki lehajolna érte, mint akinek éppen kapóra jött, és 
farkincájánál fogva megragadná, hogy magával vigye — de semmi sem mutat 
iránta érdekl ődést, éppen sehonnan és senkinek sem hiányozhat, 
és még Úrfi sem csodálkozik ezen, legföljebb én magam, mindenesetre 
igyekszem megjegyezni a helyet, ahová hullott, hogy alkalomadtán majd 
arra kerüljek, és alaposabban szemügyre vegyem, hogy mi is volt ez tulaj-
donképpen, mi játszódott itt le, ami ennyire fölkeltette az érdekl ődésemet. 

— Az volt itt eredetileg — sújt le rám váratlanul az irodista megjegyzése —, 
hogy röpteret szerettek volna építtetni a tanítókkal, miel ő tt még egyáltalán 
a tudtukra adták volna, hogy miben is serénykednek, afféle meglepetés lett 
volna ez a számukra, habár lehetséges, hogy ez az egész pusztán mesebe-
széd. Ugy szerepelt állítólag a tervben, hogy ősszel megérkezik az els ő  re- 
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pülőgép, és a tanítók képvisel ő inek föltűzik a rohammunkás kitüntetése-
ket. De ebb ő l nem lett semmi, csupán a kifutópálya maradt meg az elkép-
zelésbő l, errefelé ugyan még átrepülni sem láttak repül őgépet, talán soha-
sem. 

Az biztos, hogy egy kissé félrees ő  hely — jegyeztem meg a rend kedvé-
ért, ahogy néztem a derengésben a rácson keresztül az elburjánzott tama-
riszkuszsövénytő l körülfogott kertet. — Sok id őbe telne, amíg repülőgéppel 
megtalálnák. 

Lehet, hogy csakugyan igazat mondott most, Meglehet, hogy föl is 
szálltak a géppel, csupán nem találták meg ezt a helyet a vadonatúj kifutó-
pályával. 

— Ettől tartanék én is, ha pilóta lennék, bár fogalmam sincs, milyen lehet 
itt a világ fölülnézett ő l. De azért egy ejt őernyőst mégis kiugraszthattak 
volna, ha nem is itt, akkor valahol a környéken. Az majdcsak idetalált vol-
na 

— Ha szerencséje van... — tűnődött el ezen a kés ő i ötletemen. — Egy ilyen 
ügyes fiú csakugyan elkápráztathatta volna e soha föl nem avatott repül ő tér 
egykori építő it. Mert mára már talán senki sem emlékszik közülünk arra, 
hogy egyáltalán épült-e itt valami. Aligha lehetne még egyszer egybegy űj-
teni őket! 

Pedig akkor csakugyan megérte volna nekik, ha megtudják, miért fára-
doztak — kezdtem rá a szenteskedést. 

Az volt itt a bökken ő  — kapott észbe végül az irodista —, hogy jobbnak 
látták, ha ez az egész dolog titokban marad! 

Akkor csakugyan elérték a céljukat! Mert mára, úgy gondolom, már 
azok sem igen tudhatnak róla, akik a titkot ő rizték. Egyszóval, elővigyáza-
tosságuk elérte célját. 

De ez akkor csakugyan komoly dolog volt! — rótt meg fölényesked ő  
hangvételemért. 

Az az egy biztos, hogy hozzánk mérve itt a világ valamennyi dolga na-
gyon komolynak számít. Értve alatta engem is meg magát is, él őket és hol-
takat, eltűnteket meg hazajárókat, habár sohasem kötötték senkinek sem az 
orrára. Mi lehetünk itt a legfőbb névtelen titok, amelynek mintha magunk 
sem szeretnénk rájönni a nyitjára.. . 

— Hogyhogy névtelen? Attól még, hogy magának nincsen neve, nekem 
azért lehet. Engem Parazsának hívnak, ihol az aláírásom, ni! 

Az semmi! — igyekeztem szíven ütni a megállapításommal. — Azt ma-
gam is akármikor odakanyarinthatnám! Szeretné látni a kézírásomat? — len-
gettem meg lelki szemei el őtt ezt a lehetőséget. — Akkor akár össze is vet-
hetnénk, hogy ugyan melyikünké mondható sikerültebbnek... — mond-
tam, mert másképp lehetetlennek látszott kifogni rajta. Úgy tettem most, 
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mintha kimondottan az ő  helyére pályáznék, hülye alteregónak, aki majd 
végre kézbe veszi a dolgokat! 

— Az hamisítás lenne, nagyon nagy hamisítás! Az én kézjegyemet min-
denfelé pontosan ismerik. Hogy idegen kéz aláírásának vessem alá maga-
mat: ezt azért már senki sem várhatja t ő lem, bármennyire össze is meleged-
tünk itt, vagy hát fenét melegedtünk! Maga betört ide, világosan emlék-
szem, most meg már Ott tartunk, hogy helyettem szeretne aláirkálni. Ez 
azért mégsem gyerekjáték! 

Csak próbaképpen! Én úgy gondoltam, hogy ugyan miért ne tehet-
nénk egy próbát! 

Nem! Ez mindenképpen ki van zárva... 
— Teljesen üres papíron gondoltam. Maga leírja, én meg odaírnám alája a 

magam változatát. Es akkor egyb ől lenne mód összevetnünk, hogy vajon 
mire juthatnék én a maga helyébe, vagy, teszem azt, maga az enyémben .. . 

Csakhogy egyáltalán nem vágyom én a maga helyében lenni! Épp elég 
jó nekem ez a jelenlegi helyem! 

Közelrő l sem érti, hogy mit akarok mondani — érveltem tovább —, csu-
pán oda akarok kilyukadni, hogy lehetséges-e ezen a világon két azonos 
aláírás. 

Nem lehetséges. Mert nézze — mártogatta meg a hideg tintában tolla kí-
méletlenül kékellő , rézrozsdás nyelvét —: ezt a P-t maga azzal a maga kezé-
vel sohasem lenne képes leutánozni — és valóban, hajszálvékony, alig resz-
keteg kacskaringókat futtatott maga elé a gy ű rött papírra. — Nos, képes len-
ne? Mert különben nagy kár volna tovább szaporítanunk a szót. 

Biztosan sokat kellene gürcölnöm vele, hogy ennyire följavuljon a kéz-
írásom! — néztem el merengve azt a tökéletesebbre már nem is sikeredhetett 
P betűt. — Maga ezzel múlatta el eddig az összes idejét? Semmi egyéb mu-
latságot sem keresett magának? 

— Nem mindig voltam én ezen a helyen! Csakhogy most nincsen kedvem 
nekilátni egy se vége, se hossza visszaemlékezésnek, mert már eddig is ép-
pen eleget mondtam, talán ennyit sem kellett volna, mert maga könnyen 
kiszaladhat innen, éppen úgy, ahogyan jött is, és aztán holnap fordít egyet 
a köpönyegen. Mindenfélét beszélhet, mert azt már senki sem fogja ellen-
őrizni, valóban igazat is mond-e, és mindenféle híresztelésekkel hozakodik 
elő , meg mit tudom én — nyugtalankodott, mint aki tisztában van azzal, 
hogy a helybeli igazság más viszonyok között tökéletesen fedi az álhír fo-
galmát. —Még az a szerencse, hogy nemigen van esély arra, hogy ez komo-
lyabb helyre szivárogjon, mert innen egyetlen embert sem fognak bárhol is 
komolyan venni. 

Eppen ez az! — fogtam mosta szaván. — Mi itt egymás között minden-
tő l függetlenül felel ő tlenül ábrándozhatunk, senki sem fogja az ilyesmit 
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készpénznek venni. De azt a röptérr ő l csakugyan élethűen elő  tetszett adni, 
kár, hogy ez sohasem került igazán nyilvánosságra. Mostanra meg már 
alighanem senkit sem érdekelne: épp majd az a rövid útszakasz! Már az•is 
elég, ha az embernek keresztül kell vágnia rajta, nemhogy kapja magát, és 
végigmenjen a teljes hosszán... 

— No, annyit azért megsúghatok, hogy pontosan azért is maradtam én 
itt, hátha valakinek mégis eszébe jut... En még mindig várom azt az id ő t, 
amikor keresni kezdik, és én akkor végre beszámolhatok a valóságról. Mert 
ennek mégis meg kell lennie valahol fehéren fekete, hogy itt és itt, ekkor és 
ekkor fölépült ez a kifutópálya, és a meglétét mind a mai napig sikerült ti-
tokban tartani ... Valószín űleg én vagyok az utolsó, aki ezt a titkot még 
hűségesen ő rzi — fordult ábrándosra a hangja, s közben majd letépte a vala-
melyik falusi pribék által szabott kabátjáról a föls ő  gombot; pedig ki varrta 
volna vissza neki? Ilyen er ős érzelmi hatást gyakorolt rá a tanítók útjának 
puszta fölemlítése is, meg aztán mind az a sok hozzá f űződő  titok ... Ez 
valóságos tehertétel lehetett a számára annyi éven át! 

És most végre beállítottam én, akit nyugodtan akár idegen lénynek is te-
kinthetett, azzal a félig kisült és mésztejt ő l eláztatott fizimiskámmal, lega-
lábbis én ilyennek tartottam magamat, ez volta bels ő  imidzsem, ezen a vi-
déken meg különben sem igen ad a külsejére, Úrfinak például egyáltalán 
nem is volt tükre, ám ha most Parazsa Viktor csakugyan kiállította a behí-
vóját, szereznie kell majd legalább egy zsebtükröt a szereléséhez, jó lenne 
jelezni neki ezt a szándékot, amennyiben még nincs tisztában vele vagy 
egyáltalán fog valamit is rajta; a magam részér ő l könnyen túlteszem egyé-
niségemet az ilyesmin — idegen ablakon bebámulva is elborzadhatok a tu-
lajdon kinézetem fölött a falra akasztott fakó foncsorú tükrökben: nem 
sokban különbözik az egész attól, mintha revolverrel belel őttek volna a kö-
zepükbe, s ahogy a lövés füstje kacskaringózva épp oszlani kezd... Magam 
pedig összehúzott szemmel meredek arra, amit ott látok, mert arra a lát-
ványra sem lehet egyértelm űen azt mondani, hogy semmi lenne, nekem 
még mindig képes összeszorulni t ő le a szívem. 

Most itt azonban fönnakadva az egészen találomra odavetett nagy P be-
tűnek a hurkán, ahogyan a nyúl feje szorulna benn a t őrben, máris rövid 
tartamot jósolhattam az irodában való tartózkodásomnak, pedig még nem 
sikerült előhozakodnom sem a gumibélyegzővel, sem a fekete b őrtáska 
egyéb tartalmával, amelyr ő l tulajdonképpen fogalmam sem volt, mivel ak-
ként képzeltem, hogy majd az irodistával közösen hüledezünk fölötte, 
akármi is legyen az, ő  majd mindenesetre magyarázatot ad nekem egy-egy 
holmi rendeltetésér ő l, figyelembe véve mennyire kezd ő  vagyok e téren, s va-
lamiféle nyilvántartást is összeüt róluk, elkészíti a táska tartalmának szám-
bavételét, amire biztosan megtette volna az éjszakai óra, hajnalban pedig 
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egy-egy angyalszárnyat firkantottunk volna jobbról és balról a pecsét két 
szélére, saját kez ű  aláírásunkat, és akkor nyugodtan elolvashattam volna a 
pecsét szövegét is, s ezzel bizonyára teljes is lett volna intézményesítésem, 
nem is tudom, milyen név alatt: azt már majd kerestünk volna a vaskos, ré-
gi anyakönyvekben, száz esztend ővel vagy mit tudom én, mennyivel ko-
rábbról, nem annyira közszájon forgó nevet, s azt át lehetett volna hozni 
későbbi időpontba, napjainkba — hiszen már említettem születésem általam 
megérzett napját: és hát nem zajlott le csakugyan a világra jöttöm? Valami 
módon csak kezdetét vette létezésem! Akkor is, ha úgy áll a dolog, mintha 
a tulajdon halotti maszkomat tartanám magam elé vagy hordanám az arco-
mon, mint aki ilyesmivel akarja fölhívni magára a figyelmet, vagy éppen vé-
dekezni szándékozik vele valami — rontás vagy szemmelverés — ellen: innen 
is lehetett akkor láttomra az irodista meghökkenése, hogy ijedtében nem is 
jutott egyéb az eszébe, mint hogy elfújja a lámpát. 

Maradtam volna inkább odakinn, a süketpusztai kivilágított villanypóz-
nasornál, az olvadt ólomcsöppként megszilárdult fény burája alatt, ponto-
sabban már-már benne, elheverve a tavalyról maradt, hosszú szálú és kiszá-
radt, szőke füvön, mint afféle búvárharangban a tenger mélyén, és itt ked-
vemre gyű jthettem volna a tengeri füvet a mozdulatlan és a vártnál mégis 
áttetsz őbb feketeségben: ez pontosan föl tudtam idézni magamban, a töb-
bire meg már nem is voltam kíváncsi — valahogy így képzeltem magam elé 
majdani biztonságomat meg a hasznos munkát, amit végezni fogok, mint-
egy fölfüggesztve valahova, s amint kihunyna a mesterséges világítás, egy-
bő l el fogok enyészni, sz őrén-szálán nyomor vész, más szövegkörnyezet-
ben fogok megszólalni, jó hangosan, hogy aki csak a közelemben tartózko-
dik, akaratlanul is fölkapja a hangomra a fejét, s egy ideig kimeresztett 
szemmel füleljen, mintha maga sem volna egészen biztos abban, hogy mire 
is; ily módon egy s mást mindenesetre tollba mondhatnék majd napvilágnál 
az irodistának, de így csak hümmöghetek a ritkulni kezd ő  lámpavilágnál, 
csupán ilyesforma megjegyzéssel próbálkozva, akár valami magát ott fele-
dett látogató: 

Rajtunk fog ütni hamarosan ez a hajnal is; nem lenne jobb megpróbál-
koznunk az alvással? 

Mi eszébe nem jutna! — képedt el a lelke mélyéig kalligrafikusan papírra 
vetett P betűje fölött az irodista. — Hogy én a maga jelenlétében álomra 
hajtsam a fejemet? Amikor itt ezernyi bizalmas jelleg ű  dolog fölhalmozva 
áll! — tárta szét el ő ttünk oltalmazóan a kezét. — Ez itt mind-mind államti-
tok, ha nem tudta volna... 

Nem hiszem, hogy az állam annyira nemtör ődöm volna, hogy éppen e 
helyen halmozza föl a titkait, ilyen kiszolgált, reves fájú szekrényekben .. . 
Ide legföljebb már csak a kísértetek térnek be olykor, belefingania fapuska 
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csövébe... — fejtettem ki el ő tte maradék nézetemet, és megindultam kifelé 
a folyosón, amerről jöttem is, bár furcsállottam, hogy nem ugyanabba az 
irányba, mert az mintha a Föld forgásával együtt elfordult volna: minden-
képpen kellett, hogy legyen benne valami, mert különben miként alakulná-
nak ki az e világi labirintusok? — ez fordult meg els őként a fejemben, mi-
közben vittem magammal az elny ű tt, fekete b őrtáskát, a pecsétnyomótól 
szerzett útipoggyászomat, amelyre ugyan személyesen semmi szükségem 
sem lett volna, és csupán a látszat jogosított föl arra, hogy nekilássak vele 
házalni, bár azon kívül semmi módon sem adhattam volna könnyebben túl 
a tartalmán, ha mindenestül elhajítom vagy legalább kiborítom ott, a labi-
rintussá fajuló folyosó közepén, vagy legalább leend ő  államtitokként beha-
jítom Parazsa Viktor lakrészébe, ahol az ágyán a dunnája mintha álmában a 
másik oldalára fordult volna; de aztán mégis magammal vittem, mert hátha 
még megteszi pajzsként a következ ő  helyiségben fölhalmozott, hegyes vé-
gű  műszerek, eszközök és szerszámok ellen, amennyiben, az el ő ttem levő  
ajtó még mindig oda nyílott, mert nyílhatott akárhova, legföljebb olybá ve-
szem, hogy, íme, még egy ajtó, amelyet ismételten elvétettem, s ha százszor 
is indulnék neki, megint és újra elvéteném: ugyanis van, aki ilyennek szüle-
tik vagy ilyenné válik, s aztán ha ismételten megszületik, miként én ma-
gammal kapcsolatban ezt megéreztem, megint csak ilyen lesz. 

Jobb is lesz, ha most már csakugyan útnak ered! — hallottam magam 
mögött az irodista szónoklatát. —Egyáltalán nem is kellett volna ide jönnie! 
Mi a csodának tolta idea pofáját? 

Mindezek után ily olcsón tettem szert szinte törvényes úton a gumibé-
lyegzőre, a pecsétpárnára, valamint a pecsétnyomó táskájának teljes, bár 
elő ttem ismeretlen tartalmára, mert mindeddig még nem volt rá id őm, hogy 
alaposan föltúrjam. Az egészb ől csupán annak a látszata t űnt ki, hogy e 
hajnali órán immár félig-meddig hivatalos személyként iparkodom valaho-
va egy vak labirintusban, és dicséretemre válik, hogy bármiféle útmutató 
vagy útvezető  nélkül. 

Még szamárvezet ő t sem adtak mellé! — tehetne rám elmés észrevételt az 
a bizonyos Boros Kázmér, aki a számadatok tanúbizonysága szerint vala-
hol innentől kezdve hiányzik a világról, pontosabban ebb ő l a világból, aho-
vá ez a folyton váltakozó és átalakuló labirintus vezet, de úgy, hogy végig-
vonulva rajta az az embernek az érzése, miszerint egyenesen halad, csupán 
azt nem tudja, vajon hova, egyszóval a cél, az már eléggé idejétmúlt dolog 
lesz itt, ám meglehet, hogy pusztán magasabbrend ű , emberi elmével egy-
szerűen fölfoghatatlan: így legalább egyb ől világos, hogy miért nincsen 
senkinek sem kérdése, vagy mégis, van valakinek kérdése? 

Nekem! — bökök összeszorított mutató- és középs ő  ujjammal az ég 
felé, miután a táskát jobb kezemb ől áttettem a balba, hogy mégsem hívjam 



KÉSZ REGÉNY (V.) 	 295 

föl rá annyira a figyelmet. —Csupán egy kis id ő t szeretnék kérni, amíg Pon-
tosabban megfogalmazhatnám. Mert nem kimondottan vitatkozni akarnék, 
csupán tájékozódni. 

— Egyáltalán ki beszél itt? — hangzik vagy merül föl valahonnan az ellen-
kérdés, amely mintha máris a szeget szeggel szeretné kiütni, még jó, hogy 
idejekorán kinyilvánítja igényét. 

Sajnálom, hogy nem láthatjuk egymást — mondom a leveg őnek —, ám 
egy nevet mindenesetre fölajánlhatok, habár ez az egész úgy fest, mint ami-
kor az ember mindenáron nyerni szeretne, és végül is vakot dob. Nos, en-
nek az érzésnek a megkerülésével közlöm: Boros Kázmér. 

Akkor ez csak úgy letétben van? 
Nincs jobb vagy nincs más. Pusztán a kérdést szeretném ezen a néven 

föltenni, a válasz meg úgyis általánosabb lesz. 
Ha lesz... 

Nem tehettem mást, mint hogy elengedjem a fülem mellett, és akarato-
san kitartsak a névnél: —Mégis Boros Kázmér! — és már mint Boros Káz-
mér kezdtem el összevonni elképzeléseimet meg tapasztalataimat, csak-
hogy mi volt ez eddig? Csupa melléfogás, amely nem innen veszi a kezde-
tét, tehát a kezdetekhez kellene visszatérni, és testestül-lelkestül onnan fo-
galmazódni egy eredendően hosszú mondatba, amely azóta szinte meg sem 
is szakadt: végeláthatatlan, csörtög ő  lánca lélek bokáján elcsatangolás meg 
vízbefulás ellen, ám aztán az a borzasztó súlya el is temeti, mintha egyene-
sen malomkövet kötnének a nyakába — úgyhogy most ezzel a szabadsággal 
és jótékony irányítással! Tehát ziláltságomból visszarendez ődni egyetlen 
értelmes kérdésbe, amit végül akárkinek és bármilyen formában (itt els ő -
sorban a magaméra gondolok) föltehetek, csak hadd gondolkozzam. — 
Csak még egy perc türelmet! — kiáltom, mintha csupán az öltözékemet sze-
retném még úgy-ahogy rendbehozni. 

Mire lesz vonatkoztatható? — hallottam megint, szinte a tulajdon szám-
ból. 

Mi hogy mire? Ja, a kérdés? Azt még pontosan nem tudom. Leginkább 
alighanem arra, hogy lehetséges-e ez? — és nekiláttam kikapcsolni a pecsét-
nyomó táskáját. — Hogy én egyáltalán ebben a labirintusban, mintha tégla-
égető  belsejébe löktek volna... Bizonyos iratok tanúsága szerint — túrtam 
bele a táska mélyébe —, de innent ő l már nem is tudom tovább mondani, va-
lami kisegítő  kérdésre lenne szükségem .. . 

Akkor most tulajdonképpen ki kérdezzen? 
Nem is az rémiszt már — nyugszik meg kezem a táska mélyében, akár 

arra is lehetne gondolni, hogy bekapta valami, s e perct ő l kezdve fogalmam 
sincs, mitévő  legyek — hanem az a gömböly ű , amit itt találtam ... — szeret-
tem volna kirántania kezemet, ha az olyan könnyen ment volna. — Ez ré- 
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szemrő l most már valóban az illetéktelenség teteje...— és kezemmel együtt 
jött a táskából a dobtáras revolver is, és meg is hökkentem t ő le, akár valami 
komoly méretű  idegen nemi szerv látványától, hogy ez mit kereshet nálam 
ilyen váratlanul? Még formára vagy színre sem hasonlított semmi ismert 
dologra, gyorsan vissza is dugtam a táskába, s amilyen sietve csak tudtam, 
be is kapcsoltam: szerettem volna ráülni, de nem volt bátorságom kihívni 
magam ellen a végzetet. 

Egyszeriben nem is volt már semmilyen kérdésem sem, inkább örültem, 
hogy meg tudtam maradni úgyszólván észrevétlennek, minden, ami fölt ű -
nő  lett volna velem kapcsolatban, az ekkorra már biztosan elmeszel ődött, a 
pecsétnyomó bottal üthette a nyomomat, biztosan még nem is ébredhetett 
föl, és ha majd föl is ébred, képes lesz-e egyáltalán emlékezni rám? Hiszen 
— ez most ötlött föl bennem el őször — nem is lehet olyan könny ű  énrám 
emlékezni, mert, teszem azt, minek alapján? Még csak a szagom sem lehet 
valami elfogadható, egészen frissen meszelve, vagy egyáltalán, mi is történt 
énvelem? Mindössze annyi, mintha valaki rámnézett volna, és aztán az sem 
látott semmit. 

Hogy én ennyire vonzanám az idegen holmit? Ha még sokáig összevisz-
sza kajtatok itt, végül akárki nekiláthat turkálni bennem, akár valami szar-
kafészekben, vagy ami még rosszabb, szemeteskannában, hogy ugyan mit 
talál bennem? Ezt kellett volna máris elkerülnöm, ha mással nem is, már 
azzal, hogy egyáltalán nem hívom föl magamra a figyelmet, miként az ed-
digiek során valahányszor tettem, szinte kihívóan vagy tüntet ően, miként 
legutóbb is Parazsa Viktornál, habár fel ő le ugyan nyugodt lehetek, ez a tás-
ka neki egyáltalán nem hiányozhat, ám könnyen megeshet, miszerint majd 
hiányozni fog nekem, csak egyszer fölébredjen vagy magához térjen a pe-
csétnyomó, akivel a saját bevallása szerint is borzasztóan nehéz kijönni, és 
én már meg is próbáltam, mert honnan lenne akkor nálam a táskája — lóbál-
tam most szinte gondtalanul, mintha semmi jelent ősége sem lenne a szá-
momra, pedig csak a súlya mekkora lett hirtelen, miután már tudtam, hogy 
mit rejt magában, majd hirtelen abba is hagytam azt a nagy lóbálást meg 
szeleskedést, mielő tt még erősebben nekikoccantanám valaminek, mert ak-
kor kezdődne csak a haddelhadd a számomra, ha a pecsétnyomó pisztolya 
az én vigyázatlanságomból eldördülne: az ilyen súlyos fegyver golyója biz-
tosan keresztülvinné még a koporsófödelet is! És ezenkívül mennyi min-
den egyebet rejtegethet még el őlem ennek az iszáknak az örvényl ő  mélye, 
ha azt vesszük, miszerint én abból indultam ki, hogy egy gumibélyegz ő , 
egy pecsétpárna és néhány félig-meddig teligépelt papírlap van benne, ame-
lyeknek az aljára odakívánkozna a pecsét, és mostanra már kifejezetten egy 
lőfegyvernél tartok, de még közelr ől sem jutottam fölfedezéseim végére, 
pedig a következ őkben magamnak kell majd utánanéznem, hogy mi is a va- 
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lós helyzet velem meg ezzel az ötletszer űen, puszta fogódzóként fülön ra-
gadott táskával, valami viszony csak kell hogy legyen közöttünk, legalább 
kialakulófélben, mint afféle viszonylatok gyöngye: ha az éjszaka tudom, 
hogy fegyver van nálam, habozás nélkül ráfogtam volna az irodistára, vagy 
legalább belelövök a sötétbe, amikor jöttömre elfújta a lámpát: akkor az 
még mindig nyögdécselne valahol a vedlett festés ű  irodasarokban, én meg 
félelmemben legalább már messze járnék! Most meg még mindig a kivezet ő  
út gondolata foglalkoztat ebb ő l a frissen elébem torlódott, még fogalmilag 
sem föltárt labirintusból. És pecsétet sem kezdhetek el ütögetni, ahogy ha-
ladok benne, hogy mely helyeken is fordultam meg, mert kisvártatva már 
eléggé sokan a nyomomban lehetnének. 

Tán csak nem adok nekik értelmi impulzust, hogy serkentsem őket? Ki-
üssem téli álmuk dugóját a fülükbő l! 

Inkább akkor már golyót a fenekükbe, azt kaphatnak! 
Hogy mekkora vállalkozószeltem ütött egyb ő l rajtam... És hogy nyom-

ban ennyire magával ragadjon a heve! 
Mondja, kérem! Mondja, kérem! — fordulok f űhöz-fához egy, szerin-

tem kimondottan tetsz ő leges utcasarkon, téglahalomnál, mint tudom én: 
tart még a félhomály. — Szoktak itta téglagyári agyagbányában robbantani? 

Ez aztán a kérdés! Ez fészkel ődött bennem egészen eddig a pillanatig, és 
most, végre szerencsésen találkozott megfogalmazódása id őpontjának 
szükségességével! — Csak úgy t űnik, valami kis mismásolás, de azért, jóko-
ra feszítőereje lehet... 

Ugyan már! Mit képzel? Led őlne tő le az a rozoga kémény! Már vil-
lámhárító sincs rajta, nem akadna ember, aki fölmásszon rá, és a régit meg-
igazítsa — igazítják útba üres fantáziámat. — Valami másra számított netán? 

néznek rám, akár az ismeretlenre, vagy hát ki is állított olyasmit, hogy 
netán közülük való volnék? A kikerekedett, őszinte szemük azért megdöb-
bent: így egymáshoz sohasem lennének képesek szólni, hát még hozzám! 
Abban a régi valómban értem, amikor még nem voltam ennyire hivatalos, 
hogy ne mondjam, intézményes kép űre meszelve, hanem csak úgy vagyo-
gattam — most meg egyszeriben létem micsoda kiteljesedése! Mintha a ku-
tya farkához kötöttek volna nehezéknek, ösztökének és csak úgy vágnám a 
szemükbe az út porát, ahogy az elképedt állat nyargalna velem. — Vagy azt 
akarná mondani, hogy ezután majd robbantanak? 

Robbantanak! Robbantanak! — fontoskodtam fölvetett állal, s közben 
még remegtetve is kissé a fejem. — Rendbe lesz itt majd hozva egy s más. Itt 
már minden le van fektetve! — ütögettem óvatosan a kitömött táskám olda-
lát. — Megvan róla minden paksaméta. 

Itt eddig nyugalom volt... — tettek bátortalan megjegyzést, de aztán 
csak mutogattak félig fölemelt kézzel a leveg őben, mintha vissza szeretnék 
szívni. 
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— Ezután is az lesz! — meredtem a szemükbe. — Csak mostantól majd 
másként. Én mindenesetre ehhez tartanám magamat akárki más helyében! 
— nyugtattam meg őket, mintha mindannyiukat forró vízzel öntöttem vol-
na nyakon. — Bizony, bizony! 

Hát így kifeküdtem én a labirintus szélére! Akárcsak régebben, de most 
egészen más formában: szinte sírni lett volna kedvem e termel őerők láttán. 
— Megyek is már — mondtam nekik —, hadd lám, mire juthatok még a nap 
folyamán. 

Elindultam, de ők még bátortalanul mutogattak, hogy az ellenkez ő  
irányba kellene tartanom, hanem bátorsága egyiküknek sem volt, hogy 
szóvá is tegye, még az kellett volna! Bizonyára örültek is, hogy nem jó 
irányba haladok, hátha eltévedek vagy akármi más történik velem: azt nem 
voltak képesek fölérni ésszel, hogy máris el vagyok tévedve, eltévelyedve 
kerültem ide, és engem sokkalta jobban érdekelne a kiút az effajta pana-
szoknál: 

— Akkor most bed űl a kút! 
Mert én a labirintusom oldalát szerettem volna kirobbantgatni, végeste-

len végig, amíg csak szabad leveg őre nem jutok, persze, ha a pecsétnyomó 
táskájában van robbanóanyag, ám ha ennyire jól föl van szerelkezve, miért 
ne lenne, igaz, én még sohasem robbantottam, de föltételezem, hogy ahhoz 
nem kell valami nagy tudomány, hogy a robbanóanyag fölrobbanjon, mert 
akkor bizonyára nem is dédelgetnék annyira, még a fájós fogukat is gyerek-
játéknak tartják hozzá képest. 

Bennem viszont Agg Halál tanítása nyomán megvolta bátorság, hogy 
miként kell bánnia valamirevaló robbanóanyaggal, és ha ő  túlélte — de bi-
zony, az eső t, nem hiszem, hogy túlélte volna: úgyhogy itt máris egy ma-
gasabb rendű  aránypár alakult ki az id őben, már aszerint, hogy valóban lát-
szik-e valaki vagy valami, avagy végleg átmeszel ődött, s az egyenes út kelt-
heti-e akárki számára is labirintus benyomását; talán épp ezért is volt föl-
halmozva az a rengeteg mér őeszköz az irodista el őszobájában, mint afféle 
pokol tornácán, egyszóval ő t is érdekelhették a váratlan fordulatok, me-
lyeknek egyike már itt is volt, az én nyakamba szakadt, csakhogy nekem 
nem volt a kezem ügyében földgömb, amelyen sebtében méréseket végez-
hettem volna nikkelesen csillanó, apró m űszerekkel, mintha egyenesen 
meglékelni készülnék, és nem arra keresnék megdönthetetlen bizonyítékot, 
hogy két Pont között az egyenes a legrövidebb, amennyiben ez nincs vala-
mi föltételhez kötve. 

Ahhoz azonban biztosan nem volt kötve, hogy akiket az imént magukra 
hagytam, váratlan perpatvart robbantsanak ki, amely mint valami detoná-
ció csattant föl a hátam mögött, az idegrendszerük teljes egészében föl-
mondhatta a szolgálatot, mert szidták egymást apjukkal-anyjukkal, úgy 
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tettek, mintha ezzel megváltoztathatnák iménti szavaim jelentését, letöröl-
hetnék a levegő rő l kapkodó, merev szem ű  fejtartásomat: ezek mindent 
készpénznek vettek, pedig mi volt az egész? Kósza hír híreszteléseim sorá-
ban, de nem tudták simán túltenni magukat rajta, mert az már vereségük 
beismerése lett volna — régóta éldegéltek ugyan ennek tudatában, de hogy 
most egyszerre, ily váratlanul? Mert eddig bizonyára azzal voltak, van róla 
fogalmuk, mi is történik velük. Épp ezért is egymást szidalmazták, nem en-
gem, mivel én nem avatkoztam bele semmiféle múltba, habára jövend ő , 
amit közöltem velük, egyértelm űen hamis volt, ezt azonban már nem én 
alakítottam, ezen már az ő  éles elméjük munkálkodott, és máris képtelenek 
voltak beletörődni, hogy talán nincs is, én az ő  helyükben mindenesetre er-
re a lapra játszottam volna, nem a világszerte különben is tapasztalható 
borzasztó riadalomra, és aztán ami mindezzel kapcsolatos, hogy egyszeri-
ben mindannyian rémeket kezdenek látni t ő le, s közel vannak ahhoz, hogy 
nekilássanak rúgkapálni, mintha elveszett lópatkóba léptek volna, pedig 
már mikor elhajtották mind a lovakat! Már nem is akad ember, aki ponto-
san, szinte napra vissza tudna emlékezni rá .. . 

Úrfi szétfeszítette az állkapcsukat, mintha keresni valamit a szájuk-
ban, de aztán hallgatott, nem volt hajlandó megmondani, hogy me-
lyik hány éves vagy legalább hány éves lehet, hiába noszogatták, olyan 
képet vágott, mintha valami csodára lelt volna a lovak szájában, arany-
fogra, vagy ki tudná, mire, csak a nagy tanácstalanságot hagyta maga körül, 
aminek a vége az lett, hogy a kisbíró dobja kigyulladt, s ezért ott nyomban 
elég sokan ingem szerettek volna elmarasztalni, emlékszem is a bosszú-
szomjas, széjjelfolyó képükre, ahogy kiáltoztak rám, miközben a kisbíró a 
dobot püfölte, a dobpergés még mindig ott volta fülemben, s ezért is tar-
tottam szakadatlanul attól, hogy egy napon a nyakamra fogják küldeni, 
pedig nem is volta kezükben semmi olyan bizonyíték, ami ingem terhel-
hetne — most ugyanezekkel a szavakkal estek egymásnak, pedig nyoma sem 
volta közelben a lángoló dobnak; mert hogyan is lettem volna én képes 
fölgyújtania dobot? Legföljebb megraktam volna lócitrommal, esetleg 
odatartom valamelyik lónak a fölcsapott farka alá: a nagy elfoglaltságukban 
ezt bizonyára észre sem veszik, mert mind a mai napig nem értem, mivel 
lehetséges egy dob belsejét fölgyújtani, vagy talán a legjobb úton jártam 
afelé, hogy ezt hamarosan megértsem? 

Pedig mennyire kitartottak akkor az elképzelésük mellett! 
Ő  volt, no, fogadjunk egy kalap szarba, hogy ő  volt! — mutogattak rám 

meg egymásra meg összevissza, mint akiknek az ujjuk hegyén van a sze-
mük, úgyhogy Úrfi hiába csendesítette őket: 

Ugyan már, honnan lett volna éppen ő , sohasem láttam, hogy gyufája 
lett volna! 
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— Most biztosan szerzett! Honnan tudod te, hogy mire nem kapható az 
ilyen ? 

Akkor jobbnak láttam, ha meg se várom, hogy eloltsák a dobot, hanem 
nyomban eloldalgok a közelükb ől, amikor épp nem nagyon figyelnek rám 
— most is kiköpött ez volta helyzet: én úgy éreztem, hogy menekülök, mi-
közben ők egymásra igyekeztek rábizonyítani valamit; ködös és homályos 
dolog egy közösség élete, ha valaki nem kimondottan tartozik bele, hanem 
a rövidebb végét fogja a dolognak, s ebb ő l eredően mindig a rövidebbet is 
húzza, legalábbis ez a látszat, ennek a lenyomata marad meg a tudatában, és 
hogyan lehetne ezt most úgy egyszeriben csak kitörölni? Ez olyan megbíz-
ható nyom, amelyen akárki akármikor egyértelm űen követhető  marad, egy 
ilyen szögesdrót köré gabalyodnak az elképzelései, s ezzel igyekszik jól-
rosszul boldogulni a tovvábiak folyamán; nekem elég sokat föl kellett még 
ebbő l gombolyítanom magamba, szerencsére mindez láthatatlan volt, ma-
gam pedig azonosíthatatlan a szemükben — sohasem is akarózott nekem va-
lami nagyon ide tartoznom, de végül most már mindegy is volt, hogy én 
mit képzeltem err ő l. 

— Talán csak nem abban lakott, hogy most egyszeriben magára gyújtsa! — 
igyekezett a pártomat fogni Urfi, elég nagy meggy őződéssel; éppen a ja-
vamra vált, hogy nem vetette bele magát mindenestül fogyatékosságaim 
fölbecsülésébe, és különben is a lovak fogazatáról lett volna szó, ha közbe 
nem jön az a kis incidens a dobbal, ám hiába is kísért valamilyen jelképes 
formában mindig a tűz, én szakadatlanul fáztam itt, és nem is nagyon cso-
dálkoztam volna azon, ha mindent fölgyújtogatok id ővel magam körül, 
tűzbe vetve még a Házi áldást is, mert hol volt itt nekem végeredményben 
az a kimondott házam? Ám úgy gondoltam, ha Úrfi megvan nélküle, miért 
ne lehetnék meg én is, és mindent összevetve elég jól ki is jöttünk, én, mint 
szellemi magambanvalóság (értelmi fogyatékosság), ő  pedig mint annak az 
anyagiasult vetülete, és mennyi volt most kett őnkbő l az igaz? Nagyjából 
semmi. 

Elsősorban ha a hátam mögött kibontakozó perpatvart tekintem, amely 
mintha odamásolódott volna a labirintus falára, egyszerre megmerevedett, 
már-már talán arra várva, hogy sebtében vagy futólag átmeszeljék, mint af-
féle érvénytelen dolgot; úgyszólván olyasforma mozdulatok rögzít ődése, 
mint amikor nemrégiben még itt id őzött a táncmester, és valakiket er ővel 
meg szeretett volna tanítani táncolni, annak akadtak így föl néha szinte va-
lóságos kampóra a mozdulatai, meg vele együtt a többieké is, mintha egy 
idő re, vagy már kései órán másnapig úgy szeretné hagyni őket, hadd pihen-
jék ki magukat — hej!, de aztán sürg ősen a kalapja után nézett, mintha attól 
tartana, hogy valami odaföntr ő l rá fog szakadni, pedig nem is volt nagy zene-
bona, halotti némaság inkább, egyetlen hangszer sem fejtett ki tevékenysé- 
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get, inkább csak úgy elképzelték az egészet, miként a holnapi napot, hogy 
rövid lesz-e vagy hosszú, ami következik — nos, ez a szünet itt most eléggé 
hosszúnak bizonyult, mintha csak Úrfi kezdene ábrándos és kitartó beszél-
getésbe a táncmesterrel: 

Ha lett volna szerencsém, és magam is bekapcsolódhatok ebbe. Mind-
egyikük akár egy-egy amfóra... 

Ezeket ráncigálták el ő  ide nekem. Ha lenne iskola, képzelheti, hogy 
szívesebben végigülnék egy tanítási órát. Az ember összebarátkozna a taní-
tóval, s az attól kezdve már magától értet ődően a kezére játszik szinte min-
den, érti? — így a táncmester. 

Bánatos itt minden. Ez a vidék úgy összeszorult, mintha hurokban len-
ne, s azt is egyre összébb és összébb húzzák. Lassan-lassan már Ott feszül 
az ember nyakán. — Létezhetne ennél értelmesebb válasz arra a kérdésre, 
hogy valaki érti-e? Mi más maradhatna hátra, mint szabad asszociációkban 
gondolkodni? 

— Tudja, itt azért mégiscsak van valami felel ősség. Túlságosan is nagy fe-
lelősség talán ... Mert a ballépésnek ez a szakadatlan veszélye ... Ehhez 
nem lehet csak úgy, egyik napról a másikra hozzászokni. Volna valami vé-
leménye ezzel kapcsolatban? 

Ha volna is, ezt már megtartanám magamnak — válaszolja Úrfi. 
Tudna valami ennél is szomorúbbat? 
Nem. Igen. Talán a zene. Ha egyáltalán volna itt bármilyen zene is. Ki-

tartok amellett a megállapításom mellett, hogy ezeknek az embereknek 
egyáltalán nincsen hallásuk. 

Látja, ez könnyen meglehet. 
Hallott maga itt mostanában nótaszót? 
Még kutyaugatást sem nagyon — szólhatnék közbe, ha fültanúja lennék 

eszmefuttatásuknak. — Ez már eléggé fölt űn$ kezd lenni. A kutyák mind 
eltévedhettek a labirintusban, avagy épp ellenkez ő leg: mind kitaláltak bel ő -
le, hála a szimatjuknak. E helyt ő l eltekintve a világ most tele lehet kóbor 
kutyákkal. De az én időm még nem jött el, hogy ezzel kapcsolatban nyilat-
kozzak. 

Előbb ugyanis a lovakat tették el láb alól, mind egy szálig, közlekedési 
eszköznek maradt az a rozsdától kikezdett, horpadt dzsip meg talán né-
hány kerékpár, de kerékpárt nem tudott mindenki hajtani, vagy talán nem 
tudta rászánni magát, hogy fölpattanjon rá, úgyhogy valami módon megre-
kedt itt mindenféle mozgás: az egyik legmélyebbre ható titok az volt el ő t-
tem, hogy vajon honnan vagy milyen úton értesülhettek a gyászhuszárok, 
mikor kell jönniük a gyászkocsival, és vajon vállaltak-e más irányú fuvart 
is, mondjuk, utasszállítóst, ha valakinek a gyomra bírná az ilyesmit, mert az 
enyém úgysem bírta volna, talán a bakon, de ott is ki tudja, mennyi ideig, 
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afféle lóhajtóként, ha azt egyáltalán rám bízták volna. Ám annyit már meg-
szokhattam, hogy énrám nemigen bíztak semmit sem, nemhogy egy ennyi-
re komoly fajsúlyú dolgot, eddig ez a fekete táska volt a legjelent ősebb da-
rab, ami a kezembe akadt, s ez is azon nyomban, amint tudomást szerez-
tem a tartalmáról, mennyire hivatalossá formált át, hogy szinte lábujjhe-
gyen jártam tőle, és rögtön olyan dolgok után kezdtem érdekl ődni, ame-
lyekrő l azelőtt hírből sem hallottam, ahelyett hogy egyb ől kiraboltam vol-
na a falusi boltot, miként a legtöbb, helyzetének tudatában lev ő , épeszű  
ember tenné, ha egyszer sikerülne fegyvert szereznie, mivel legföljebb 
annyit tudnak róla biztosan, hogy az el őbb még itt volt, most meg, Iám, 
nincs sehol. 

Valahol tehát mégiscsak volt kijárata ennek az egésznek, hiszen a tánc-
mester is mindahányszor elenyészett a tél végére, szinte alig vették észre, 
mikor távozott véglegesen, de egy reggelre, mire már majdnem összever ő -
dött a zenakar — Olyan, amilyen —, már nem volt ott, és ez a következ ő  év-
ben újfent megismétlődött, vagy ekkor nem is jött a táncmester, és a zene-
kar egyszerűen szétzüllött, mert nem voltak hozzászokva a gyakorláshoz, 
és különben sem fizette őket senki, meg egyáltalán mit is akartak azokkal a 
kapanyélből összeeszkábált hangszereikkel: mintha az ördög hegedült vol-
na az ember hátán, ahogy őket hallgatta. Az a komoly pofájuk! Majd éppen 
ezt a zöngicsélést tekintette volna valaki is zenének! Am amíg csinálták, 
megingathatatlanok voltak, aztán meg egyszerre mintha minden húrjuk el-
szakadt volna, vagy a lelkükben pattant meg valami, mint akiknek lejárt az 
órájuk, egy üres kocsmateremben, evilági kulisszák el őtt, hogy nem is kel-
lett átöltözniük. Mintha arra alapozódott volna minden, hogy miként sike-
rüljön elhallgattatni őket, és azután már csak szélzúgás maradjon a kopár 
faágak között: ez már úgyszólván túlvilági volt, ha az id ő járás még jókor 
szomorkásra fordult. Ennyit könny űszerrel hozzá lehetett adni a táncmes-
ter időszakos működéséhez; mintha egy gúnár nyakát kapta volna el valaki, 
ki tudja, milyen éjszakai szándékkal, hogy véletlenül se kiáltozzon. Ett ő l 
kezdve volt az a csönd, amelyik jószerével még most is tart, és csupán arra 
vár, hogy valami színt kapjon, befussa bizonyos árnyalat vagy rajtaüssön a 
hajnaltájt meg az ezt követ ően várható elszínez ődés, csupán már annyi a 
kérdés, hogy mely színtartomány felé törekedve, ahogy fokozatosan ara-
szolva végigömlik a kontúrokon, valóságos színdagály, amely ebben a pil-
lanatban képesnek bizonyulna pótolni fényt, világosságot, valahogy Olyan 
értelemben, miként az örök világosság, amely ett ő l kezdve majd teljes fluo-
reszcenciájával fényeskedik itt, jókora sugármennyiség lepi el a labirintust, 
és mindenki áradatnyi adagban részesül bel őle, akkorában, hogyha nem lé-
tezne a mindent elfed ő  színhatás, valamennyien leperegnének a háttér fö-
lületéről, semmivé mosódnának, mintha jól irányított tópisztolyból mos- 
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nának el falakat és palánkokat, és ett ől kezdve már csupán a fényességnek 
maradna valami nyoma, alaposan kimosakodva a tóhúgyban. 

És hogy én most innen visszakozzam, bújjak bele talán eredend ő  fész-
kembe, a kenyér tésztába, amelyb ő l gondolatban, legalábbis az én gondola-
tomban egy robbantással kiugrasztottak, miközben e teljes világot bevonja 
ittlétem emlékezetének kicsapódó, meszes fehérsége: végül is ez marad, 
egyéb szín híján, meg a kések összefenésének a hangja. Nem igaz, hogy 
magam eközben nem alakulok semmivé sem, és nem idomulok semmihez 
sem, hogy csupán a kimeresztett szemem fehérje tükröz ődik rajtam az 
iménti lumineszcencia hatására, mert ez mára fogam nem lehet, ekkorára 
tátott állkapcsuk a lovaknak sem volt, és háta fogaim színe... Itt valóban 
megcsaphatott a robbanás szürke füstje! Csoda, hogy alsó állkapcsom le 
nem szakadt ott, az irodában a pecsétnyomó nehéz táskájának súlya alatt, 
amikor a fülét a sötétben a számba fogtam, hogy néhányat tapsoljak, így 
szándékozván meghatározni hollétem koordinátáit; ha Urfi ezt — függet-
lenül attól, hogy épp sorolják vagy hívják be katonának, a tulajdon meg-
átalkodott jelenlétében — látja, valószín űleg megpukkad a röhögést ő l, amit 
az ily módon rejtőzködő  Parazsa Viktorral egyetemben meg is érdemel-
tünk volna, akit ő  még az előző  nap, talán megérezve rajta a végzet szelét 
vagy a levegőben a tulajdon vesztét, oly körülményesen vacsorára invitált. 
Pontosabban ez már nem is az el őző  nap volt, hanem még az el őző t is meg-
előző : tehát mintha lett volna az itteni id őnek valami olyan tulajdonsága, 
hogy mindegyre hátrafelé halad, talán bizonyos negatív töltése vagy ten-
denciája, az a fajta eltolódás, amelyben szinte nem lehet átmenni a túloldal-
ra, ha egyszer valaki már így is a túloldalon tartózkodik — ez lehetne az 
egyik definíciója. 

Most meg mintha távlat nyílna a teljesen definiálatlan felé: ahogy fölka-
paszkodnék a törtvonalra, és nevez őből számlálóvá lépnék el ő  — az égalj 
alól, íme, megjelenve a szemhatáron, amikor még föl sem kelhetett a nap, 
vagy hogy itt, amint kihúzom a lábam, nem is lesz többé napkelte, ez az 
utolsó, amit tanúsíthatok, csupán Úrfi járhat még majd sokáig a fejemben, 
valaki, aki ezt is megteheti, míg végül, se szó, se beszéd, elfut a koronafasö-
vény alatt. 

Mintha a kiégett dob szavával üldöznék, mint afféle jómadarat, vagy az-
óta már sikerült új irhát feszíteni a dob karimájára, valakinek az irháját, aki 
nem vitte elég sebesen? 

Úgyhogy becsukom a szemem, hadd enyésszen el hideg villózásom, 
amelynek alapján nyomon lehetne követni, és csukott szemmel vágok neki 
a mit tudom én, milyen terepnek, ha egyszer semmit sem látok, amúgy meg 
különben sem mernék szembeszegülni semmiféle látvánnyal, sem látomás-
sal, akármi megakaszthatná következetesen hiányzó elszántságomat, csu- 
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pán sodródom itt, bocsánat, ide-oda ver ődve, akár az Úrfi által annak ide-
jén elszalasztott, fölfújt disznóhólyag. És így aligha lehet csoda, hogy tart 
bennem egy időszak borzasztó méret ű  ürítkezése. 

Mert tettem én az eddigiek során bármire is utalást vagy célzást? Példáz-
gatolóztam volna valamilyen helytelen vagy illetlen dolgokkal? Egyáltalán, 
lett volna nekem ehhez bátorságom? Vajon honnan vettem volna a bátorsá-
gomat, ha lett volna? 

A pecsétnyomó kezemben tartott fekete táskájának a súlya szakít le a fe-
hér felületről, nem is igen maradhat több nyoma, mintha csupán egy dara-
bon lepergett volna a friss meszelés, vagy még annyi sem, ezt is mindössze 
oda lehetne képzelni: tulajdonképpen ekként érkezem most agytörzsi állo-
mányom középkorából, annyira naivan, hogy mutogatni lehetne, persze, 
amennyiben akadna valaki, aki kíváncsi lenne rám, ehhez hozzáért ő  valaki-
re, kimondott szakért őre lenne szükség, ám e roppantul teljes néptelenség-
ben nem várhatom el, hogy nyomban szakért ővel találjam magam szembe, 
aki fülcimpámat megvakarva, már ránézésre is közölné pontos életkoro-
mat, és koponyaformám után elhelyezni az emberiség fejl ődéstörténeté-
ben, amennyiben nem találna egészen lágyfej űnek, azonosíthatatlannak, 
meghatározásra alkalmatlan egyednek, mert hogy hol lappanghattam én 
eddig? És létezhetnek-e még velem azonos példányok valahol, és ha igen, 
merre? 

Ezt elsősorban önmagamban kell tisztáznom. Valami hasonlókat láttam 
például Süketpusztán, úgy festettek, mintha egy világos borospalack falán 
keresztül néztek volna, magukra öltve az üveg öntésén keresztül nyert ké-
pet, azt a látszatot. 

(Folytatjuk) 
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BRANKO GRADISNIK  

Gesztenyézni megyek a gyerekekkel. Vasárnap reggel, áttetsz ő  ifjú fény 
szövi át a kellemes hűvösséget, ferde sávokká s űrűsödik a fák között, majd 
elkeveredik a lábunk el ő tt heverő  sárga levelekkel. A két gyerek eleven, 
szép, arcuk kipirult. Kezünkben reklámszatyor. Ő szi színekbe öltöztünk, 
barnába, zöldbe, okkerbe. Kislányomon törtpiros szín ű  kabát, arany haja 
szétterül gallérján és hátán, ügyesen mozog, mint egy macska, biztos láb-
bal lépi át a gyökereket, nem botlik meg, pedig egész id ő  alatt rám pillant-
gat meg a lekopaszodott ágak közé, a gesztenye hosszúkás leveleit keresve. 
Türelem, mondom nekik ez itt bükkös, itt semmit sem találunk, talán csak 
gombát, bár ahhoz már kicsit kés ő  van. 
Talán csak nem szedték össze mindet, sóhájtott a kislány. 
A fiúcska kicsi még ahhoz, hogy tökéletesen uralkodjon teste felett, az er-
dei utak és zegzugtik kusza, kerekekt ő l felszabdalt birodalmában. Fogom a 
kezét, ő  viszonozza a szorítást, majd kiszakítja magát, és elindul egy Piros 
kalapos, fehér pöttyös gomba felé. 
Vigyázz, az galóca, ne nyúlj hozzá, mérgesgomba. 
O megáll kockás kabátjában. 
Galóca, ismétli, galóca, galóca, hajtogatja alig hallhatóan. És mi lesz, ha 
megérintem? 
Meghalsz, mondja a kislány. 
Nem, rosszul leszel tő le. 
Gombává változol. 
A kisfiú leguggol, és elb űvölten figyeli a galócát. 
Milyen szép. 
Alig tudja Ott hagyni, pedig nógatom, hogy mennünk kell tovább, be az er-
dőbe, a szelídgesztenyékhez, amikor egyszer csak a lenti úton kék melegí-
tős férfi bukkan fel, és fut felfelé az emelked őn. Nyomában kutya lohol. 
Mit csinál a bácsi? 
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A kék melegítő  felvillan, majd lassan elt űnik a fák között. 
Fut a kutya el ő l. 
Sétálni viszi a kutyát. 
Kocog. 
Fut valaki után. 
Kövér, és fogyni szeretne. 
Nem is kövér. 
Elöl elhal a neszezés, a lábdobogása kitaposott úton, és mi újra magunk va-
gyunk, körülpillantok, körülöttünk fák magasodnak, csend van, kitágulnak 
a délelő tt ködfátyolos falai, páfrány hajladozik a napsütötte foltokon, telje-
sen egyedül vagyunk, én és a két gyerek, körülöttünk pedig az álomba 
szenderülő  erdő  és az ég. 
Menjünk már! 
Hová? 
Hát gesztenyét szedni, arra tovább, a hegy túlsó oldalán biztosan vannak 
gesztenyefák, csak meg kellene őket keresni, teleszedhetnénk a szatyrain-
kat, aztán hazamennénk, felvagdosnánk a gesztenyét, megsütnénk és meg-
ennénk. 
Nincsenek arra farkasok? 
Elnevetem magam. 
Nem, ezekben az erdőkben nincsenek már farkasok, nincsenek többé, mert 
mindet agyonlő tték a vadászok. 
Puskával? 
Rábólintok, és megyek tovább, a kisfiú a hegyoldal közepén elfárad, mind-
untalan megbicsaklik a lába, egy darabig ellenálla nehézkedési er őnek, 
majd egyszerűen a földre dő l, mire elkapom a hónaljánál, egy lendülettel 
felültetem a nyakamba, elhelyezkedik, hagyja, hogy a bokája köré fonjam 
az ujjam, bizonyára kíváncsian nézelődik odafönt, és miközben én földre 
szegezett tekintettel kapaszkodom fölfelé, ő  fent a magasban els őként pil-
lantja meg a padon a szerelmespárt a hegy tetején, ahol a sétautak kereszte-
zik egymást, de hallgat, míg el nem hagyjuk az ölelkez őket messze fent, 
majd leereszkedünk a völgybe, ahol valóban vannak gesztenyefák. 
Szeretik egymást? 
Uhüm. 
Mint ti anyucival? 
Ők még csak most kezdték szeretni egymást. 
És ez jó? 
Igen, az elején minden jó — felelem —, és akkora hegy mögül harangszó üti 
meg a fülemet, misére hív, hallják a gyerekek is, megállunk, és sokáig hall-
gatjuk egyenletesen zeng ő  szavát. 
Harang mondja a kislány. 
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Harangoznak. 
Egy templomban. 
Hogy aztán odamenjenek az emberek, és Ott legyenek. 
Apu, mi a templom? 
Olyan hely, ahol az emberek Istennel beszélgetnek. 
Apu, ugrik fel a kislány, de igazán, van Isten? 
Hm, néha van, néha nincs, akarom mondani, az egyik ember számára léte-
zik, a másik számára nem. 
Ez meg hogy lehet? 
És számodra nem létezik? 
Egyesek hisznek benne, és az ő  számukra még létezik, mások meg úgy vé-
lik, hogy Isten nem létezik, és az ő  számukra valóban nincs is. En is ugy 
gondolom, hogy nincs Isten. 
Aha, mondja a kislány, és megmozdul, indul tovább. 
Gesztenye, kiáltja. 
Gesztenye! 
A kisfiú fészkelődni kezd a nyakamban, szeretne leszállni, hátranyúlok, ki-
tapogatom a tagjait, megfogom, és a fejemen át lerakom a földre. 
Sétálók ritkán tévednek ebbe a völgybe, sötét és nyirkos errefelé, viszont 
sok a gesztenyefa, termésük takaróként borítja a fák alját, és sok bújt meg a 
múlt télről itt maradt porladó avar és gally alatt. El őször a fentieket szedjük 
össze, aztán bottal kaparjuk ki a többit a holt természet üledékei alól. A tüskés 
gubókat a gyerekek nekem adják, félnek a tüskét ő l, én pedig sarkammal tapo-
som szét a gubókat, dermedt ujjaimmal bontom szét a burkot, hogy kipattanjon 
belő le a gesztenye, amit aztán a gyerekek szatyorba gy űjtenek, néha összekap-
va, hogy melyik kié, ki látta meg először, ki hozta oda nekem, közben egyre ma-
gasabbra emelkedik a nap, a föld párolog, én gépiesen bontom szét az újabb és 
újabb burkokat, s arra gondolok, mi mindent kell még elmagyaráznom nekik, 
milyen keveset tudnak a világról. Ekkor meghallom a kislány fojtott kiáltását, 
és látom, amint ott guggol az avarban, szétkotorja, és az el őbukkanó fagyos 
földön felfehérlik egy állatka csontváza, egy egéré, hörcsögé vagy vakondé. 
Jaj, mi ez? 
Kisegér? 
Meghalt? 
Igen is meg nem is, mivel az egér nem hal meg valójában, hiszen az egér 
nincs tudatában a halálának, az egér meghal és újraszületik, az egér nem tud 
meghalni, mert nem tud magáról, mert nem tud az életr ő l sem, tehát hal-
hatatlan. — A gyerekek a már ismert óvatos, fojtott hallgatással fogadják 
bölcselkedésemet. A kisfiú megérinti az apró csontokat, hüvelyk és muta-
tóujja közé fogja a törékeny kis koponyát, kipirulva tapogatja, mindent 
meg kell tapogatni, az imént a galócát és most az egeret. 
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Lehet, hogy egyáltalán nem is egér — mondja a kislány. 
Ezt meg hogy érted? 
A kislány vállat von. 
Talán nem is egér, hanem valami egészen más. 
Nem akarja elárulni, mire gondol. 
A kisfiú még mindig a csontokat tapogatja, túl finomak, nem meri felemel-
ni őket a földrő l. 
Most egérré változom? 
Dehogyis. 
Egér leszek. 
Nem, nem lehetsz egér. 
Hallagatunk. A kisfiú habozva elhúzza kezét a csontoktól, aztán levelekkel 
borítja be a csontvázat, eltemetik és közben valahogy sötétebb és h űvösebb 
lesz az erdő , hallgatagon poroszkálunk tovább, töltjük a szatyrainkat, las-
san kapaszkodva a hegyoldalban a következ ő  gerinc felé, ahová most lélek-
harang magányos hangját hozza a szél, szatyraink szépen telnek, így hát 
megpihenhetünk, nem tudván, mi lesz ezután. 
Megint mennek a templomba? 
Nem, ez a lélekharang, valaki meghalt, valakit elfognak temetni. 
A kisfiú feszülten bámul az alattunk magasodó fákra, a lapály felé, és meg-
próbálja zsebre dugni átfagyott kezét. 
És az egér? És az egeret? 
Azért harangoznak, mert eltemettük az egeret? 
Apuka, ha most visszamegyünk, feléleszted a kisegeret? 
Ekkor rebben fel bennem el őször a szorongás, egyszerre hallani kezdem az 
erdőt, az ég ráterül a hegyekre a lapály túlfelén, rátapad a földre, nem enge-
di, minden mozdulatlan, és engem is átkulcsol ez az ölelés, megmozdulok, 
hogy kitépjem magam bel ő le. 
Tudod, hogy ez lehetetlen, felelem és legyintek, ez butaság, elvégre azért 
jöttünk, hogy gesztenyét szedjünk. Miért álldogálunk itt? —Már nem hall-
gatnak rám, a kisfiú éhes, haza szeretne menni, a napra pillantok, delet mu-
tat kicsinyen és sápadtan a tépett felh ők között, bizonyosan dél van már, 
elindulok a gyerekek után, akik már visszaindultak a nyomainkon, megállunk 
a levelek és az üres, összetaposott gesztenyeburkok halmai mellett, parányiak 
vagyunk a felmagasodó fák között, a gyerekek az avarban kotorásznak, de már 
nem emlékeznek rá, hogy hová temették a csontvázat. 
Lehet, hogy már nincs is itt, hogy elment? 
Kicsoda? gondolom zavartan. Ráébredek, hogy többé semmit sem tudok 
nekik elmagyarázni, legfeljebb csak óvhatom őket attól, hogy megtanulja-
nak bizonyos dolgokat, s így voltaképp elfedem el őlük az életet, hazudok 
nekik, elfedem előlük a valóságot. 
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Gyerünk, gyerünk már, mondom, és kézen fogom őket. A völgy sötét, 
akár egy ő skori temetkezési hely, a kapaszkodón dobolni kezd a szívem, a 
két gyerek viszont különösen eleven és fürge, egy lépéssel el ő ttem járnak, s 
így mintha ők volnának azok, akik nekem segítenek, mintha ők ketten vol-
nának a felnőttek és én a gyerek, mintha ismernénk az erd ő t, ami még ná-
lam is nagyobb, a kisegérr ő l való kérdezősködést azonban nem hagyják abba. 
Fellihegek a tet ő re, szédülök, mégis nyakamba veszem a kisfiút, és elsietek 
a pad mellett, egy dalocskával próbálva elterelni a gyerekek figyelmét a fia-
tal párról, amely most szétvállt, a lány szeme vörös, kezében zsebkend ő t 
gyűröget, a fiú pedig összeszorított szájjal mered maga elé. Noszogatom a 
kislányt, lépkedjen gyorsabban, és úgy döntök, hogy nem vágunk át a he-
gyen, mert az avarban csapdák lesnek ránk, hanem lekanyarodunk az erdei 
útra. Gyorsan szedem a lábam, vállamat nyomja a kisfiú súlya, és a kanya-
ron túl észreveszem a kék melegít ős férfit, a kutya sehol, a férfi kezében a 
póráza kikapcsolt nyakörvvel, s a férfi fürkész mindenfelé, biztosa kutyát 
keresi. 
Talán megszökött tő le? 
Talán a bácsi szökött meg a kutyától! 
Tudom, a férfi várja a kutyát, mert azt elragadta a vadászszenvedély, még 
füttyent is neki, ám amint így csüggedten körültekint az erd őn, nagyon 
kétségbeesettnek látszik, mintha csak a megfelel ő  ágat keresné a kezében 
tartott kötélhez. Ez a kétségbeesés mégsem bel ő le árad, hanem az én gon-
dolataimból, vagy inkább a titkokkal teli erd őből, melyben a gyerekek 
mindhiába faggattak engem. 
Apu, lehet, hogy az a kutya farkas volt? 
Apu, vannak itt boszorkányok? 
Nem, a kutya nem volt farkas és itt nincsenek boszorkányok, felelem rö-
viden, és közben arra godolok, hogyan kellett volna befejez ődnie a kirán-
dulásunknak: kétségbeesésem apai er őmmé növekedik, mígnem két feln őtt 
gyerekem, tulajdonképpen apám és anyám, hazavisznek és ágyba dugnak, 
mert hiszen látható, hogy csakis nekik álla világ, amelyb ő l nekem csak a 
tagadás szűk kis zuga maradt, már csak tagadó szerepe, aki megnyirbálja az 
ő  életüket. Hanem minek kell történnie ahhoz, hogy mint ma is, az ő  vilá-
gukat befogadjam és megnyíljanak, a zsilipjeim? Kifulladva, izzadtan, fá, 
sultan rakom egyik lábam a másik elé, és hagyom, hogy a gyerekek von-
szoljanak, az erd ő  őszies, cseperegni kezd az es ő , és a két gyerek, mint Jan-
csi és Juliska, kiment engem az erd őből, ügyesen átugorjuk a földön teker-
gő  gyökereket, ám az erd ő  déli szélén fekvő  lő térről éles dörrenések hang-
zanak, tudom, ott katonák szoktak gyakorlatozni, tudom, hogy köztünk a 
hegy, és a golyók nem találhatnak el bennünket, mégis rohanok, vágtatok 
tovább, már csak arra ügyelve, nehogy megbotoljak, nehogy elessem, ne- 
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hogy a gyerekeknek kelljen összeszedni, elvonszolni, kitámogatni apjukat 
az erdőből. Vajon sejtenek-e valamit, vagy azt hiszik, hogy csak az es ő  elő l 
futunk? Hallgatnak, őket is fárasztja a futás, és mintha mindhármunkban 
valami néma esemény játszódnék le, ami egyszer űen nem tud véget érni. 
De már itta vége, el őbb, mintsem ahhoz az utcához érnénk, amelynél a 
vasút keresztezi és választja le az erd ő t a házakkal és kerítésekkel, autókkal 
és emberekkel teli várostól, alábbhagy bennünk a feszültség, már csak né-
hány száz lépés van hazáig a vasárnapi utcán, és miel őtt feleszmélnek, az 
utca végén megpillantjuk a házunkat. Ekkor ismét harang kondul, a Széke-
segyház harangja, egy óra van, és a harangszó a kislányban felgyújtja az 
emlékeket. 
Apu, de ugye azel ő tt volt Isten? 
Mikor azelő tt? 
Hát azelő tt, régen. 
Régen mind hittek benne, tehát léteznie kellett, felelem, s végignézek a ki-
halt, üres utcán. 
És aztán lehet, hogy meghalt? 
Meghalt? 
Igen, és azért nincs többé, mert meghalt. És azért nem hiszünk már benne. 
Nem, nem, Isten nincs ugyan, mégis olyasvalaki ő , aki nem hal meg soha, 
aki örökön létezik. 
A kislány elhallgat, engem viszont továbbra sem hagy el a haldokló Isten, 
elképzelem, mint vonul félre, mint várja a halált, és közben hazaérünk, fe-
leségem leveszi rólunk a fels őruhát, odateszi száradnia kandallóhoz, az 
asztal terítve az ebédhez, a gyerekek a padlóra borítják a gesztenyét, sorba 
rakosgatják a szemeket, katonák, autók lesznek a gesztenyék, én meg fölé-
jük magasodva rájuk kiáltok, hogy hagyják abba, és üljenek asztalhoz, épp 
úgy teszek, minta haldokló Isten, akiben már csak ez a két gyerek hisz 
ezen a világon, és ők is csak azért, mert mindenben hisznek. 
Mégis élni kell, élni kell, amíg csak lehet, ezzel a gondolattal, az utolsóval 
is. Mielőtt csendben kanalazni kezdenénk a levest, kinézek az ablakon a 
közeli hegyet borító erd ő  felé. A hegy mögött egy másik. Túl azon is a 
völgy, ahol a korhadt, porló avar alatta fellazított földben a kiszáradt, 
összetiport magvak, gallyak és bogyók között ott fekszik a halhatatlan, 
örök egéristen. 

GÁLLOS Orsolya fordítása 
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se 	 se 
vagyok 	 vagyok 

+ 

védtelen 	 védtelenül 
se 	 végtelen 
végtelenül 	 se 
vagyok 	 vagyok 

+ 

VII. 	 végtelenül 
se 

végtelenül 	 védtelen 
védtelen 	 se 
vagyok 	 vagyok 
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+ 

védtelenül 
se 
végtelen 
se 
vagyok 

VIII. 

végtelenül 
védtelenül 
vagyok 

+ 

védtelenül 
végtelenül 
vagyok 

+ 

végtelenül 
se 
védtelenül 
vagyok 

+ 

védtelenül 
se 
végtelenül 
vagyok 

+ 

végtelenül 
védtelenül 
se 
vagyok 

+ 

védtelenül 
végtelenül 
se 
vagyok 

+ 

végtelenül 
se 
védtelenül 
se 
vagyok 

+ 

védtelenül 
se 
végtelenül 
se 
vagyok 



HELYETTEM-MONDANDÓ 

Weöres Sándornak 

MONOSZLÓY DEZS Ő  

Istenem éltem ámen 
látod a végén kezdem 
hirtelen annyi halálnem 
kínálgatja magát 
jobb ha időben lekenyerezlek 
talán még meg is szerethetsz 
s ha szépen hazudok 
vigyázni fogsz rám 

disznóól volt e földi portám 
megcsaltak mind akik szerettek 
pár halott barát is jót nevethet 
kik mennyei hintaszékből nyelvet öltve néznek 
máig csámcsogva miként lopkodták 
kaptáraimból a mézet 

Istenem éltem ujjé 
vidám fintoraimra 
mint hájas mamutné 
ráterpeszkedett a kérdés megválaszolhatatlan 
minden sors így integrálódik 
egyetlen igévé 
egyedül maradtam 

akik mentek hagytam 
rájuk szólhattam volna irgalmatlan 
kettőség egyetlenség egyaránt semmiségbe ér ő  
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szénné lesz a gyémánt szénporból az ékk ő  
s ha ennyire mindegy nem lehetne h ő sen 
vagy ha nem is hősen legalább derűsen 

Isten éltem jól van 
vétkeztem mint más 
veszélyek el ő l el nem ódalogtam 
olykor hittem és nagyon szerettem 
hagyhatok ennyi kincset a kezedben 
nem félő  hogy ökölbe szorítod 
s többé kileshetetlen 
az a kincs enyém volt? 

Isten éltem ámen 
a végén kezdem 
ugye a halál cigánylány 
fekete vérmes szívtép ő  Carmen 
szájon csókol akkor te se lássál 
imádkozzál és megbocsássál 



VERS-KERINGŐ  W. S.-NEK 

P. NAGY ISTVÁN 

Ot körül az óra örül 
egyre csörög kívül-belül 
virradni készül künn és benn 
de még nem moccan semmi sem. 

Ám mit megérint a napfény 
a szék az asztala szekrény 

a nadrág az ing a zokni — 
egyszerre elkezd mozogni. 

S a kihűlt nadrágszárak 
nem fonják körül a lábad — 

hepp-hepp táncolni kezdenek 
a szobában keringenek. 

Ujjaival pattint az ing 
s a szobában körbekering 
mindenki a kedve szerint 
elölrő l kezdi el megint. 

Beszól egy fa az ablakon 
egy falevél körbekering 
fönnakad egy függönyrojton 
pihen majd meglódul megint. 

Ébrednek vízben a víz alatt 
színtiszta álomból a halak 
slapp-slapp slapp-slapp tátogja mind 
s valamennyi körbekering 



320 
	

HÍD 

Zárt pilláim mögül látom 
hunyd le szemed te is látod 
hunyd le szemed ha nem hiszed 
fűben fában ver a szíved. 



A MÚLTTEREMTŐ  MÚLTJA 

Weöres Sándor és a magyar költészet 
„manierista" hagyománya 

TÚRI GÁBOR 

EGY „RENDHAGYÓ" ANTOLÓGIA 

Volt már antológiája a magyar könyvkiadásban „hét évszázad magyar versei-
nek", „a magyar valóság verseinek" és a „magyar ars poeticának", de még a 
közülük legátfogóbb szándékú, látszatra legtárgyilagosabb is szükségképpen 
egyoldalú, azzal, hogy egy meghatározott válogatási elvet érvényesít. Az anto-
lógiák világában végleges objektivitásról nem is beszélhetünk, legfeljebb csak 
egy személyi vagy történelmi pillanatra érvényesen. A magyar valóság versei és 
a Magyar ars poetica már címében lesz űkítette tájékozódási területét, és ezzel, 
elő re kivédve az egyoldalúság vádját, a társadalmi közhangulatnak megfelel ően 
bátran felsorakoztathatta egyrészt a krónikás és szociális verseket és életképe-
ket, másrészt a lobogóra t űzhető  lánglelkű  poéták ars politicába átcsapó hitval-
lásait, szinte a költemények m űvészi megformálásának milyenségét ő l függetle-
nül, mert csak a bennük foglalt szociális tartalmak és eszmék voltak lényegesek 
a válogató számára, s a versnek is jó versek bekerülése ezekbe az antológiákba 
puszta esetlegesség kérdése volt. A Hét évszázad antológiája egyetemesebb 
igénnyel készült, de még ezt is az aktuális társadalmi szituáció és a „realiz-
mus"-koncepció rejtett, úgyszólván önkéntelen reflexei szorítják olykor-oly-
kor a jó versek területén is az ún. „forradalmi", „szociális" tendenciájú meg-
nyilatkozások felé. 

A közelmúlt antológiái közül egy sem látszik a társadalmi elvárásoktól any-
nyira függetlenítettnek, mint Weöres Sándor Három veréb hat szemmel cím ű , 
alcíme szerint „a magyar költészet rejtett értékeib ő l és furcsaságaiból" válogató 
gyűjteménye. Egy nagy m űvész egyéni ízlése érvényesülésének tekintetében 
Szerb Antal legendás hír ű  Száz vers-éhez hasonlítható, szem el őtt tartva per-
sze, hogy az a válogatás akkor tényleg véglegesnek látszó remekm űveket sora-
koztatott fel külföldi szerz őktő l, míg Weöres Sándor inkább csírákat, kuriózu-
mokat és leleteket — méghozzá minden más hasonló vállalkozástól eltér ően ki-
merítő , mégis személyes jommentárral kísérve a közrebocsátott anyagot. S 
hogy Weöres Sándor emlékezetének raktárából napvilágra került ez az antoló- 
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gia, ebben valamiképp a közszellem irodalommal szembeni viszonyának meg-
változása jelentkezik, a rehabilitáció csendes formája az azel ő tt kiátkozott és 
megbélyegzett karámonkívüliek irányában. 

Ez az antológia, éppúgy mint a többi, a magyar költészet múltjának egy le-
hetséges, de semmivel sem kisebb érvénnyel lehetséges metszetét nyújtja, tün-
tetően vállalva az egyéni ízlést. Eközben a válogatóa stíluskategóriákat nem 
történeti, hanem formális-tipológiai fogalomként kezeli, megingathatatlan ma-
gabiztossággal, történelmi folyamatában mutatja ki a magyar költészet egy vo-
nulatának folytonosságát, amelynek csúcsán, következtethetünk mi — ő  maga 
áll. S ezzel mintegy véglegesen le is számol hermetizmusa, individualizmusa, 
formalizmusa, szürrealizmusa, miszticizmusa és még ki tudja, hány és miféle 
„izmusa" gyökértelenségének kiközösít ő  vádjával. De nemcsak magát igazolja 
ezzel a gyűjteménnyel, hanem a feltárt vonulat létjogosultságát is „visszaiga-
zolja" egyfelő l az egyetemes művészet jelenségeire, másfel ő l pedig a magyar lí-
ra nagyjaira való utalással, ez utóbbival tartózkodón azt is bizonyítva, hogy ez 
az antológiában bemutatott hagyomány nem pusztán muzeális tárgyak gy űjte-
ménye, hanem mindmáig él ő  és ható, s a látszat ellenére is „tiszta" forrás. 

A „MANIERISTA" VONULAT 

Weöres Sándor egy el őkészületi levelében elhatároló kritériumként jelöli 
meg, hogy „Csak igen szép, szuggesztív, démoni és angyali darabok kerülhet-
nek a gyűjteménybe", majd az elkészült gy űjtemény zárszavában a „félezer 
esztendő  bizarrériának, divatjainak, szépségeinek áttekintése" megjelölést al-
kalmazza antológiájára. A mindkét helyen szerepl ő  „szép" megjelölés hangsú-
lyozza, hogy a legfőbb válogatási elvet a művészi kritérium jelentette, de nem 
szokványos, hanem olyan típusú versekre alkalmazva, amilyenek még aligha 
képeztek hasonló egyetemességű  antológiai kizárólagos tárgyát; ezek a dara-
bok mégsem egyedi ritkaságok, csupán, mert hiszen divatok áramából kerültek 
kiválasztásra. Mindezek a szempontok szoros összefüggésben állnak a Weöres 
Sándor költészetében megnyilvánuló világnézettel. A magyar költészet évszá-
zadaiban egy korokon átvonuló, korszakok során egymást folytató stílusfor-
mát kutatott és tárt fel, mintegy igazolásként annak a nézetének, hogy a világ-
ban való élés nem egyszeri, hanem ismétlés, s így a jelenségek is abban ragadha-
tók meg, ami bennük az egymást követ ő  életek sorozatában azonos. Szöveg-
közléseinek szembetűnő  jellemzője ugyanakkor a töredékesség, az, hogy csak 
a szempontjainak leginkább megfelel ő  részleteket emeli ki a művekből, de 
egyébként is vonzódik az aránytalanhoz, a m űegész harmóniája szempontjából 
tökéletlenhez, a kísérletekhez, s s űrűn bele-belekukkant a nagyok szemétkosa-
rába is. Ez szintúgy annak a kifejez ődése, amit Bata Imre a költő  alkotásaiban 
megnyilvánuló szemléletr ől megállapít: „Weöres valódibbnak érzi a lehet ősé- 
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get, minta megvalósulást. Költészetével inkább jelezni kívánja a végtelen lehe-
tőséget, semmint felmutatni a megvalósultat." 

Az itt feltárt vonulat jellemz ő  része minden korban az alantas poézis szere-
pét viselte, s vagy dilettáns, vagy pedig vidékies mesterked ő  kezeken virágzott, 
amiért is helyenkénti eredetiségei sokkal életesebbek és megejt őbbek, mint a 
fentebb stíl általánosan elfogadott és azóta általánosan megunt darabjaié. A 
mesterkedőknek és a hozzájuk közel állóknak ezt a korok fölötti stílusirányza-
tát Weöres leginkábba manierista megnevezéssel szereti illetni a 16. századtól 
egészen Katona Józsefig; ez el őttrő l a népköltészeti maradványokból és az 
énekmondókból egyaránt a nyelvi lehet őségeket és tematikai rakoncátlanságo-
kat felvillantókkal rokonszenvez, míg az antológia másik pólusán a szecessziós 
Czóbel Minkát helyezi el. Mint mondtam, nem véletlen, hogy épp most jelen-
hetett meg ez a könyv. A magyar irodalomtörténet-írásban vagy inkább stílus-
történetben most érkezett el az ideje annak, hogy ezek a felemás stíluskategóri-
ák az elfajzottság és a giccs rájuk vetül ő  árnya mögül a történeti stílusok sorá-
nak napvilágára léphettek, amit legszemléletesebben bizonyítanak a Gondolat 
izmusok-sorozatának kötetei. 

A manierizmusfogalomnak ilyen korok fölötti használata azonban a marxizáló 
irodalomtörténet-írás számára eleve gyanús, s mára gyanú árnyéka elegend ő , 
hogy Weöres segít ő társa a kézmosás tüntet ő  gesztusával jó elő re jelezze a céh-
belieknek, hogy elhatárolja magát ett ől a történetiséget mell őző  szemlélettő l. 
Pedig épp ott kellett volna jobban utánanéznie a dolognak, ahonnan érveit ő  
maga is veszi, a Klaniczay-féle kiskátéban. „A stíluskategóriák egy-egy törté-
netileg meghatározott stílus mellett többnyire a m űvészetek bizonyos gyakran 
visszatérő  sajátságainak a jelölésére is alkalmasak." — tesz rendet rögtön a be-
vezető  utána szerz ő , s a példák között els őként éppen a manierizmust említi. 
„Formális-tipológiai szóhasználatban" tehát semmi akadályát sem látja a stílus-
kategóriák ilyetén felfogásának, mindössze azt a megszorítást érzi szükséges-
nek, hogy „a félreérthet őség elkerülése végett" jobb „»realisztikus« »expresz-
szionisztikus« vagy »barokkos jellegű«, »naturalizmusra emlékeztet ő« stb. 
fordulatokkal élni." Nos, ami Weöres szóhasználatát illeti, abból rögtön kit ű -
nik, hogy ő  végig formális-tipológiai fogalmat ért ezen a költészeti vonulaton, 
amelyet a „parlagi pengetők", a „provinciális mesterked ők" és a nagyobbaknak 
az ő  hatásukat tükröz ő  darabjai alkotnak, de amelyben egyben benne foglaltat-
nak a korábban még progresszív stílusok túlírt, formai dekadenciába hajló utó-
hajtásai és az évszázadok poetriáinak a n ői lelkületet és szemléletet tükröz ő  
költészete is. A manierista megjelöléssel párhuzamosan a manirista és a maní-
ros is fel-felbukkan a kommentárokban, jelezve, hogy els ősorban a manír meg-
jelölésére szolgál, s ő t Csokonainak itt közölt ifjúkori verse kapcsán marinista-
manirista versezetet emleget szerz őnk, utalva az olasz Marini hasonlóan telivér 
verselményeire. E maníros stílus jellegzetességei pedig mozaikszer űen állnak 
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össze az egymástól elválasztott kommentárok sorából. Fogalmi téren a váratlan 
csavarások, a spirális, a távoli párhuzamok, a konkrétnak absztraktba, az abszt-
raktnak konkrétba átjátszása, a képnek képtelenítése, a logikai tekervények 
sorolhatók ide, amelyekkel ravasz félrevezetések és bizarr, bolondos hangula-
tok idézhetők elő , s a szóra terelődött figyelem a szójátékban nyeri el egyik ki 
elégülési formáját. A manierista-maníros vers, ha darabos, akkor darabosságá-
val hökkent meg, de szereti acsengést-bongást, a finom versformát, a bonyo-
lult szórendet is, édessége, kecsessége olykor porcelánszer ű  törékeny bájjá öt-
vöződik, s a kismesterek, a „poéte mineur"-ök (mint pl. Faludi) kezén hajlé-
kony, civilizált új hangzást mutat, de belülr ő l ugyanakkor jellemezheti a titok-
zatosság és sejtelmesség is. A mesterked ők bámulatos formaérzékkel és bravú-
ros verselőképességgel rendelkeznek, a Rímkovács Kováts József például szo-
katlanul modern, nyugtalan, szabdalt, enjambement-karakter ű  rímelést alkal-
maz, szereti a toldott vagy mozaikrímet. „Sokat kanyargó s cifrázó, keveset 
mondó: igazi manierista" — vonja le a következtetést a költ ő -szerkesztő . E té-
ren a biedermeier cicomáival is rokoníthatóa vonulat (ilyen vers is szerepel a 
gyűjteményben). Formajátékaikkal, furcsa ötletességükkel a mesterked ők Oly-
kor már, mint pl. Kónyi János személyében, lehet hogy nem is igazi lírikusok, 
de pompás librettisták, ám meg kell hagyni, hogy egy pompás librettistát zenei 
szempontból egy mégoly eredeti, súlyos és fenkölt költ ő  sem pótolhat. De 
ahogy a maniristák lantján a provinciális mesterkedés végletessé válhatott a 
Rímkovács költészetében, úgy burjánoztak el a méz helyett gyári szacharint 
kínáló előkelő , magasztos fellengés túlhajtásai is. Mára mára mesterked ők rig-
musainak java része érdektelenné kopott, de hát végül is, bármilyen igény ű  lí-
rának java része ilyen sorsra van kárhoztatva. Ami maradandó e rigmusok né-
melyikében, az a sok jellemz ő  szín, eleven ötlet, „édes-büdös illat, képtelen bi-
zarrérig", ami már magában elegend ő  ok, hogy néhány részlet elkerülje a vég-
leges elfeledést. E verselget ők egyike-másika a maga korában igen nagy népsze-
rűségnek örvendett a széles közönség, a vulgus körében, de a magas Múzsa 
fentebb stílt művelő  fennkölt és finnyás papjai megvetették olcsó népszer űség-
hajhászásukat, konyhaszemélyzetnek való alpári zöngelményeiket, és kitagad-
ták őket a poézis felszentelt berkeib ől. A mesterked ők nem a halhatatlanság-
nak dolgoztak, igen gyakran híján voltak a tehetségnek is, de némelyikük már 
felhalmozott dokumentumainak gazdagságáért is megérdemli a figyelmet, má-
sok meg előadásuk titokzatos erejével szinte leny űgözik a késő i olvasót is, mint 
a maga korában hasonlóképp népmulattatónak tekintett Dante. „(Bármilyen 
furcsán hangzik, a nép-nyelvű  Dantét az iparosok szórakoztatójának tekin-
tették, nem költőnek, a maga idején; s nekünk ő  a megtestesült súlyos és magas 
poézis)" — vonja le zárójelben a tanulságot a kommentáríró-válogató. A másik 
név, aki a stílus kapcsán még több joggal kívánkozik ide, a spanyol Luis 
Góngora y Argote, akit a legnagyobb mesterked őnek nevez szerz őnk, s nem 
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kis elfogultsággal rögtön melléhelyezi „egyenl ő  rangú és erej ű  társnak" a líri-
kus Katona Józsefet. A kett őjük között megvonható párhuzam szerinte abban 
áll, hogy mindkett őjüknél a végletessé vált modorosság szövevényes, véget 
nem érő  tekervényei kanyarognak, amelyekbe rengeteg apró reális megfigyelés 
keveredik, célzásokban elejtett életbölcsesség-szilánkok, sejtetett metafizika, 
mitológia, „a világ szemétdombja és kincstára". Ennek megfelel ően a magyar 
manierista vonulat tet őzését szerz őnk Katonában látja, s így foglalja össze ezt a 
rendszerré eddig csak az ő  tudatában összeállt „iskolát" : „A józan mértéktar-
tók és okosak a szertelen mesterked ő  iskolát kezdettől végig elsüllyesztették: 
úgy húzódik irodalmunk mélyén, mint egy tengerfenéki hegylánc. A vonulat 
kezdetén a hullámokból kiálló szirt Rimay, s a végén Csokonai — de a többi lát-
hatatlan, vagy alig látható: a XVI—XVII. században Melius és Smigmatopoeus, 
Petki és Thordai; Kés őbb a debreceni mesterked ők: Hatvani István (akinek va-
rázsló hírét költötték, „a magyar Faust") Varjas János, Háló Kováts József, Fo-
dor Gerzson, Láczai Szabó József és még sokan; végül a f ő-hegylánc: Gyön-
gyössi János, Poóts, Édes, Mátyási, a Rímkovács, s a lírikus Katona". 

Az antológia viszont a másik fattyú stílus, a szecesszió Czóbel Minkában be-
következett virágzásával zárul, amely nem indokolatlanul lép a manierizmus 
örökébe, hiszen a szecesszió ifjú Babitsa is minden érzékével élvezte Vörös-
marty indázó fantáziáját, halmozott ornamenseit, és benne ezért a maga ősét 
látta. A kacskaringós szecesszióhoz, azonban egy másik hajszáléren át, a bie-
dermeier almanachlírából is érkeznek még nedvek, annak cifrább újraélesztésé-
hez. 

A TÖRTÉNETI ÉS FORMÁLIS-TIPOLÓGIAI 
STÍLUS ÁTFEDÉSEI 

A formai jegyek ilyennemű  kipárlásával létrehozott tipologizálás, amely az 
időbeli határok kitágítása által némely helyeken metszi a köztudatba felszívó-
dott stíluskorszakolást, amellett foglal állást, hogy nemcsak lehetséges, hanem 
ideje is, hogy múltszemléletünket új szempontokkal frissítsük fel. Nevezetesen 
itt arról van szó, hogy az irodalom társadalomtörténeti korszakolása mellett ne 
feledkezzünk meg egy, a m ű  lényegéhez közelebbi, a m űforma természetéb ő l 
közvetlenül fakadó tipologizálás lehet őségéről sem, aminek természetesen nem 
kell a történeti m űvészetszemlélet tagadását jelentenie, mindössze kiegészíté-
sét, teljesebbé tételét. S végs ő  soron, mint az előző  fejezet hosszabb idézetéb ő l 
látható, e formai-tipológiai megközelítésmód egyfajta történeti folytonosság 
kirajzolását célozza, csupán egy rejtettebb stílusjegy-komplexumot választva 
vezérfonalul, amelynek azonban éppúgy meglehet a maga szerves egysége, s ő t 
az egymástól különböző  korokban egyként adott közös, valamilyen társada-
lomtudományban kimutatható alapja. Nem kell tehát egy ilyen felfogásnak 
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sem időfölöttinek, sem a társadalmi szemlélett ől elrugaszkodottnak lennie, 
csak azért, mert a rendszert nem ezek szerint a kategóriák szerint szervezi meg. 
A Weöres által kiválasztott versek éppúgy „a magyar valóság versei", mint bár-
miféle politikai vagy egyéb költemények, hiszen ezek is a magyar valóságból 
vétettek, valós korok valóban élt magyar költ őinek tollából. Legfeljebb csak a 
ténylegesen m űvészi szempontoknak követel több jogot a „korok fölött lehet-
séges stílusformák" elvének ilyesfajta érvényesítése. 

A manierista stílusjegyek kialakulásának a hanyatló reneszánsz korában 
megvolt a társadalom és ezen belül a m űvészet viszonyváltozásaiban jól tetten 
érhető  oka. Csakhogy a hasonlóképp hanyatló és bizonytalan korokban a m ű -
vészet reakciójának hasonlósága is elképzelhet ő , sőt nemcsak elképzelhet ő , ha-
nem kézenfekvő  is, ha eltekintünk a megel őző  virágzó korok hatásainak kü-
lönbözőségétől, ami e korok jellegzetességeinek eltéréseib ől fakad: ha tehát 
föltételesen lényegtelennek tekintjük, hogy milyen stíluskorszak hanyatlása-
ként jelentkezik az adott m űalkotás, s esetleg csak azt regisztráljuk, hogy ha-
nyatló kor termékeként jelenik meg — vagy még azt sem. Mert feltétlenül érték-
telenebbet kell-e jelentenie ennek m űvészileg is, amikor a műalkotást a külső  
reménytelenség fel ő l a műalkotás természete felé fordulás jellemzi, a m űvészi-
nek felfokozott érzékelése és ebb ől következő  kitapasztalása, kifejlesztése? Eb-
bő l azután idővel természetszerűen következik rutinná válása, cs ődbe jutása és 
művészileg is bekövetkez ő  hanyatlása is. De még ha furcsaságokat, kuriózu-
mokat terem is, a hanyatlás, a dekadencia, az irodalmi korok f őáramába nem il-
leszkedő  dilettantizmus éppúgy része az irodalmi folytonosságnak, mint a 
meghatározó jelenségek. 

Adódhatnak tehát egymástól távoli korokban is egymáshoz hasonló válság-
szituációk, amelyeknek a művészetben kiváltott hatása is lehet hasonló. Ily 
módon elképzelhető  tehát bizonyos stílusjegyeknek különböz ő  korokban való 
újbóli jelentkezése, s ezeknek a jegyeknek vonulatként, mintegy bels ő , a mű -
formára jellemz ő  vonulatként való felfogása. 

A manierizmusnak történetileg kialakult stílusjegyei és emögött bels ő  tartal-
mai és egyéb összefüggései közül jó néhány van, amelyet Weöres a maga válo-
gatási szempontjai között is érvényesít, nem annyira kimondottan, mint in-
kább spontán módon, a szemléletbe felivódottan. Itt ugyanis arról van szó, 
hogy a válogató egyéni ízlése érvényesül, mindenféle aggályoskodó megfonto-
lás mellőzésével, hogy vajon az adott vers milyen stíluskategóriába tartozhat. 
Az, hogy e versek kés őbb az ún. manierista megnevezést kapják, csak ízlés és 
stílus véletlen egybevágását szemlélteti. Itt tehát a válogató azokhoz a versek-
hez nyúl, amelyeket ő  maga is írhatott volna — s ne feledjük, hogy sokhoz ha-
sonlót írt is! —, vagy legalábbis valamilyen jellemz ő  jegyük miatt közösséget 
tud vállalni velük. Ha igaz, hogy az olvasmányaiból is megismerhetni az embert, 
akkor ez a válogatás Weöres Sándor költészetének megértéséhez is közelebb 
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vihet bennünket, annál is inkább, mert ezeknek a verseknek java része már az 
antológiává szerkesztés el ő tt aktív és ható raktáranyaga volt költ őnk emlékeze-
tének. 

KÉPZELET, MÁGIA, PSZICHOPATOLÓGIA 

A manierizmus korabeli (olasz) esztétái hangsúlyozzák, hogy „a stúdium 
kiszárítja a manierát", és ezért a manierizmusban a m űvészetnek a természet 
fölé emelését ünneplik, melynek során az esztétikai hatás épp a természetes 
arányoktól való merész eltérésekben valósul meg. Ebb ől következően a manie-
rizmus szépségeszménye a természetesnél komplikáltabb, rafináltabb szépség, 
az egész esztétikai tehát kimondottan imitációellenes. Ennek a m űvészetesz-
ménynek a megvalósításához sajátságos m űvészi lelemény birtokában lev ő  mé-
dium szükséges, akinek invenciója nem mentes a bels ő  víziótól sem, s meditáci-
óinak eredményképpen a műalkotásban sűrített, a homályosságig vagy akár 
érthetetlenségig tömörített költeménystruktúra jöhet létre. 

A belső  szemléletnek ilyen fontos szerephez juttatása egyik sarkköve Weö-
res élethez és alkotáshoz való viszonyának is, elég csupán a korai Illyés-kritiká-
tól egész napjainkig húzódó, hol tárgyilagosan, hol indulatos vádként elhangzó 
megállapításra utalnunk, hogy költ őnk az életben idegenül mozog, miközben 
azt már ritkábban veszik észre — vagy ha észreveszik, megrekednek a hermeti-

kus címke felragasztásánál —, hogy mindezért a bels ő , a szellemi világ, mint ver-
sének címe mondja, a „Bens ő  táj" bámulatosan alapos feltérképezésében lel 
kárpótlást a költő , s hogy tudós rafinériái annak a kutatóútnak a termékei és 
eredményei, amelynek során „a változás titka kerengi körül" (A boldogságról).  

Ő  maga Anyos Pál A titkos Polyхena című  versét is azért tekinti nagynak, mert 
szerinte talán ez az els ő  olyan vers a magyar költészetben, amelynek kiváltó él-
ménye nem külső  természetű , hanem a belső  fantázia szülötte; Prágai András-
nak a gyűjteménybe felvett zsoltárában szintén azt dicséri, hogy nem a küls ő  
látványt, hanem a bens ő  elképzelés sodrását tükrözi, amiben a barokk líra 
mozgalmasságának válik rokonává. Vörösmarty költészetének egyik tragiku-
mát pedig abban látja, hogy a benne feszül ő , „lehetetlenek felé lendül ő , szabad-
ságra vágyó imaginációt súlyos terhek ny űgözték" (mint Aranyt is): a hiányzó  
nemzeti eposz megírásának terhei. „Igy van az, ha politikusok kifundálják a 
hon üdvére a poéta kötelességét" — sz ű ri le nagy bölcsen a tanulságot útikalau-
zunk, és nem lehet nem megérezni a hangban a személyes indulatot is az ő  köl-
tészete mindenkori politikus-ítészei ellen. 

Az imagináció felfokozott állapotában jut birtokába a költ ő  a megszállott-
ságnak, az isteni eredetű  ihletnek, amelyet a manierista esztéták a furor névvel 
illettek és az alkotási folyamathoz szükséges három tényez ő  legfontosabbiká-
nak tekintettek. Második helyre a naturát, azaz az emberi hajlamot, a harma- 
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dikra pedig az arsot, vagyis a mesterség ismeretét sorolták, illetve speciális eset-
ben ezt kiegészítendő  a sapienzát, a bölcsességet, a tudományos ismeretek gaz-
dagságát vették fel harmadik kategóriaként. Érdemes elid őznünk mind a négy 
fogalomnál, ugyanis épp ezek azok, amelyek révén költ őnk egyéniségének né-
hány fő  vonása is megragadható. Weöres Sándor egész m űvészetével az egyéni-
ség jogát hirdeti, még akkor is, amikor látszatra ellentétbe kerül ezzel a törek-
véssel: amikor idegen, kitalált vagy valós személyekbe rejti el egyéniségét. Ő  
ugyanis ekkor az egyéniség alakoskodáshoz való joga mellett áll ki, s vállalja a 
teljességre tör ő  belső  individuumnak a köznapi szemlélet számára mégoly kirí-
vó, természetellenes, s esetenként „immorális" hajlamait is. A vállalásnak ez a 
gesztusa annál is inkább meggy őző , mert a költő  nem bugris őstehetségként vi-
szi véghez, hanem az ars, a mesterség páratlan ismerete birtokában, úgyhogy 
például a kisujjában van a magyar költészet múltjából mindaz, amit ez az anto-
lógia egybefog, de ismeretei ezen túl egyéb szellemi területekre is kiterjednek. 
S hogy teljes legyen ez a röpke szembesítés a manierista alkotás alapfogalmával, 
a furor kapcsán elég csak utalnunk A vers születése megfelelő  helyeire, ahol 
Weöres az ihlet különböz ő  megjelenési formáiról ejt szót, s elegend ő  emlékez-
tetnünk az „álmodott sorok" sajátságos szerepére Weöres költészetében. 

Giordano Bruno szkeptikus-relativista-mágikus esztétikája, Lomazzónak, 
Patrizinek a költőrő l mint mágikus képességekkel rendelkez ő  emberről, mint 
isteni teremtő ről alkotott képzete bizonyos módon szintén el ő legezi Weöres 
transzcendentális-spirituális világképét, amelynek a kommentárok során sem 
nehéz néhány, a szemléletben megnyilvánuló apró mozzanatára lelni. A megis-
merés irracionális voltát hirdeti nem egy elragadtatott megállapítás: „Megfejt-
hetetlen szépségű  hat sor" — mondja Révai Miklós egy ódakezdetéről, s innen 
már csak egy lépésre van a misztikum régiója: „nem emberi ének" — mondja 
ugyanerről a hat sorról, vagy Szilágyi Sámuel verse kapcsáán: „A magas költé-
szet másvilági suhogása ez, melyre méltatlan az emberi fül." Ez teljességgel 
egybevág a manierista esztétika felfogásával is, amely szerint a m űvészi szépség, 
a grazia ésszel nem fogható fel, a szépség irracionális, mert mint Montaigne 
mondja, a költészetet „bizonyos alacsony szinten meg lehet ítélni a szabályok 
és az ars alapján, de a jó, a fenséges, az isteni a szabályok felett áll". 

Ugyanakkor a költészetének egyik bölcseleti sarkkövét adó „ ős-állapotok" 
primitív transzcendenciája is helyet kapa kommentárokból is kiolvasható 
misztikában. Megkülönböztetett figyelemben részesíti kalauzunka pogány bá-
jolás, a sámán ráolvasás, a vajákosság hangját idéz ő  énekeket, a legtöbbször 
azonban „csinált" versekbe látja bele ezeket a tulajdonságokat, egy helyütt pél-
dául egy drámafordítás-kötet 1820-ban névtelenül megjelent sajtóbeli kritikájá-
nak végéről idézi az Ott közölt írásjelek nélküli verset, amelyet a kötetben sze-
replők mintájára maga a kritikus írt, s ezt a tényleg nem költ ő i szándékú verset 
Weöres lenyűgözve így kommentálja: „Mintha az ős-zengés szólalna meg, a 
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formálódás kezdetén." Máskora titokzatos, babonás hangulat érdemesít egy-
egy verset, hogy bekerüljön a válogatásba, mert ebben mintegy maradványként 
ősmisztikumát ő rzi. A pogány bájolás ősi ízű  lírája külön is figyelmet érdemel. 
Weöres Sándor ihletében is megfigyelhet ők a nyomai, mint pl. a Harminc ba-
gatell 9. darabjában, az Északi varázslók-ban vagy a Rongysz őnyeg-ben: 

„Béka, béka, kinek esik az es ő ?" 
„ Urraknak, urraknak ... " 

Itt, az antológia kommentárjaiban azonban ennek egy egészen eredeti vonat-
kozásával találkozunk. Weöres szerint a bájoló-vers a n ő i lélek jellemző  kifeje-
ződése. Apafiné Bethlen Katalint „sámán-n ő "-nek nevezi, Czóbel Minka ver-
seit is Boszorkány-dalok címmel jelentette meg 1974-ben Pór Péter közrem ű -
ködésével, egy 16. századi ráolvasás kapcsán pedig kifejti, hogy „a bájoló-ver-
sek a nő i lélek alapformáját mutatják, mint a sz ő ttesek, a konyhaedények. Ahol 
seb van, gyógyítani, ahol vérzik, elállítani: ez a n ő i ösztön, a belterjes munkál-
kodás. Míg a férfiak harci- és vadász-dalai messze járnak a hajlékon kívül, kül-
terjesek". 

A manierizmus spirituális szépségeszményéb ő l következik a csodálatos és az 
általa elő idézett csodálat fogalma, amelyeknek előfeltétele az, hogy a m űalko-
tásban keveredjenek a hihető  és a hihetetlen logikai szintjei, s ha a művész ele-
get tesz a Giulio Camillo megfogalmazta követelménynek, hogy a lehetetlen és 
hihetetlen dolgokat „hajmereszt ő  módon" és ugyanakkor egyetemes érvénnyel 
adja elő , máris elérkeztünk a terribilitá, a rettenetesség fogalmához, amely a 
borzalom esztétikumának felismerésér ől tanúskodik. Bizonygatni sem kell a 
hihető  és hihetetlen, a valós és valótlan szintjeinek virtuóz egybejátszatását 
olyan költő  esetébéen, mint az alakváltozások, a mítoszteremtés Weöres Sán-
dora, s természetszerű , hogy az antológiaszerkeszt ő  az „álomszerű  indokolat-
lanság" mellett Katonában a vérfagyasztó kulisszahasogatás hajlamára is felfi-
gyel, Czóbel Minka Virrasztó című  versét szadista rémfantázia volta miatt ve-
szi fel a gyűjteménybe, s Péczeli Józsefről szükségesnek tartja azt is megje-
gyezni, hogy lefordította James Harvey Sírhalmok című , „kísérteties sokk-ha-
tásokban tobzodó" művét. 

A manierizmus esztétikájának minden széls őségét a művész egyéni hajlama, 
természete kifejez ődésének elve fogja egybe és teszi lehet ővé, az egyéni karak-
ter, a tehetség és az individuális hajlamok szabad érvényesülésével szembeni 
tolerancia, amit Weöres is kezdett ő l fogva kitartóan követel a maga költészete 
számára. Azt, hogy ne el őre kész skatulyákba kívánják belegyömöszölni, ha-
nem hogy költészetéb ől vonják le a szabályt, összhangban a Giordano Brunó-i 
meghatározással: „a költészet nem szabályokból születik, (...) hanem a szabá-
lyok erednek a költészetb ől, s ezért az igazi szabályoknak annyi neme és faja 
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van, ahány neme és faja van az igazi költ őknek". S ahogy a manierizmusban az 
arisztotelészi szabályoktól, az imitáció merev értelmezését ől való eltávolodás 
igényét jelentette ez, úgy a m űvészet bármely korszakában a m űvészi tehetség 
és invenció igenlése formájában jelentkezik ugyanez a magatartás, a mindenko-
ri korszerűség és újító készség védelmében, amelynek a közelmúlt magyar köl-
tészetében Weöres Sándor egyedülálló példáját adta. Ezekb ől a premisszákból 
természtesen már a manierizmusban is egy széls őségesen individualista, társa-
dalmi szerepét tagadó és lenéz ő , minden beleszólást és törvényt visszautasító 
koncepció származott, s ugyanezt az individualizmust és társadalomtól elfor-
dulást rótták fel sokszor és sok helyr ől költőnknek is, de míg „kint" esztétikák 
váltották egymást, nem függetlenül az aktuálpolitika követelményeit ől sem, 
addig Weöres szemlélete, lényegét tekintve változatlan maradt, s maradhatott 
is, mert szilárd bölcseleti alapra épült. Nem utolsó értéke épp vállalásának me-
részségében van, mert ez a megmaradás nehezebb útja. Az öntörvény ű  szemé-
lyiségtő l nyilván több művészi eredetiséget várhatunk, mint egy vajegyéniség ű  
„közösségi" lírikustól, s így az előzőnek művészi hozománya is értékesebb 
lesz. Ezért ünnepli Weöres Anyos Pálban az öntörvény ű  személyiség első  líri-
kusát, s Dayka Gáborban a magányos Én, a személyi közérzet poétáját. Töb-
bek között ez utóbbi kapcsán is kitér a manierizmus által is megszólaltatott 
diszharmóniák és deformáció kérdésére, megvédve a költ őt Berzsenyi korabeli 
támadásával szemben, mondván: „ha a dal hypochondriába süllyedt zavart lé-
leké, miért várna t ő le ép értelmet? és miért ne volna szabad a lélek zavartságát 
dalban megjeleníteni, vagy bármely m űvészetben?" Ha tudjuk, hogy a lélek 
hasadtsága, az ellentétekt ő l szaggatottság (mint már Orczy L ő rincben is) a mo-
dern személyiség jellemvonása, akkor ennek a kifejez ődése nemcsak hogy le-
hetséges, hanem m űvészileg pótolhatatlan is, mert a lélek mélyebb megismeré-
sét segíti el ő . A művész pszichopatologikus vonásaira már Lomazzo esztétikája 
is felfigyel, ugyanakkor, amikor a köznép ezekben csak szeszélyességet, fan-
taszta viselkedést vagy egszer űen őrültséget lát. A korabeli esztétika viszont — 
ebben is a modern művészeti irányzatokat el ő legezve — egyértelm űen rokon-
szenvvel ítéli meg a fantázia zavarait, az intellektus tévelyg ő  bolyongását, az el-
mebajt, s mint Giordano Bruno is, „az ő rültség dicsőséges gyümölcseit" ün-
nepli a műalkotásban. Hasonló megfontolások alapján részesíti megkülönböz-
tetett figyelemben Weöres is a pszichopatologikus hajlamú költ őket, melyek 
közül nem egy végezte őrültként, mint korunk pszichopata költ őjére, Imre 
Farkasra emlékeztet ő  Szentessy Gyula, vagy Vajda János nagybátyja, az egyéni 
mitológiát kiépítő , fantaszta, „kissé bolond" Vajda Péter vagy a legkülönlege-
sebb jelenség: Kalmár György, az els ő  világhírű  magyar tudós, egy egységes fi-
lozófiai nyelv kidolgozója, a „valószínűtlenül furcsa költ ő ", aki Csontváryra 
emlékeztető  groteszk figura, szadista, paranoiás őrült volt, a valószínűtlenül 
monumentális Summa szerz ője, amelyben az egyszer ű  események elvesztik 
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körvonalaikat és démonivá s irracionálissá tágulnak, amiben a m űvészi megis-
merés fentebb ismertetett irracionalitására és misztikumára utal vissza e m ű . 
Mint ahogy a kuriózumképpen költőként az antológiába is fölvett Csontvárt' 
esetében is az a kérdés merül fel Weöres számára, isteni er ő  megszállottja volt-e 
vagy egyszerűen csak őrült, s arra a következtetésre jut, hogy mindkett ő , mert: 
„A mágikus-archaikus világképben — a Teremt őnek és az őt kinyilatkoztató 
legnagyobb teremtménynek, Csontvárynak kapcsolatában — a lángész és az 
őrült megegyezett: az 'örült nagyzási hóbortja azonos volta m űvész valódi 
nagyságával." A zseni helyének ilyetén felfogásáról tanúskodik az is, hogy 
szerzőnk Csontvárt' A lángész című  „verse" mellett Kisfaludy Sándortól is fel-
veszi A genius című  költeményt a válogatásba. A lángész műnemének meghatá-
rozását azért kellett idéz ő jelbe tennünk, mert itt is Weöresnek Kovács Sándor 
Iván emlegette „szuverén olvasatával" van dolgunk, amely a maga módján 
újabb adaléka az egyéniség szabadsága kifejez ődésének. A lángész-t Weöres 
prózából emelte ki és tördelte verssé, mint megannyi más az antológiában sze-
replő  alkotást, összhangban a saját költészetében is alkalmazott kollázs és „ta-
lált vers"-technikával. A szuverén olvasat ilyetén módszerét az is jellemzi, 
hogy Weöres számára a régi versek töredékessége, megkopottsága nemhogy 
csökkentené azok érzékletes szépségét, hanem inkább fokozza. A Jókai Mór 
naplójából kiemelt naplóbejegyzések véletlen egymásutánja pedig, amely ilyen 
formában bízvást tekinthet ő  Weöres Sándor saját „talált vers"-ének is, pszi-
chopatológiai vonatkozásaival egyetemben már a szürrealista automatikus szö-
vegeket el ő legezi, s úgy vált verssé, ahogy a József Attila-féle Szabad ötletek 
jegyzéke is, amikor a pszichológiai teszt automatizmusát utólag szürrealista 
automatizmusként fogták fel. 

Továbbra is a különc jelenségeknél és a különc egyéniségeknél maradva, 
ezek szerepének élesebb megvilágítására, idézzük Molnár Borbála poetria ese-
tét, akit Ráday és Kazinczy mint talányos fenomént, mint csodabogarat becsült 
nagyra, de úgy, mint aki „nem csak csoda és nem csak bogár, hanem hátbor-
zongatóan több annál". Ez a „hátborzongatóan több" az, ami a figyelmünkre 
érdemessé teszi még ma is e let űnt korok rendhagyó egyéniségeit. Ebben 
ugyanis egy művészeti alapelv nyilatkozik meg, nevezetesen az, hogy „a költé-
szet bajosan tű ri a normálisit, mégúgysem a konvencionálisat". E gátlástalan 
különcködők pedig, mint Baróti Szabó Dávid is, költészetükben is gáttalan 
merészségnek adtak hangot, vagy a mondanivaló terén, vagy az el őadás módja 
tekintetében. Íme a példa, mennyire nem csupán a „tiszta költészet" hermetiz-
musa irányítja a válogató tekintetét, hisz a konok hithirdet ők, a veszeked ő  mo-
ralisták, Szkhárosi, Sztárai, Melius els ősorban dührohamaikkal, Bornemissza 
erotikus látomásaival nyeri meg a szerkeszt ő  rokonszenvét, mert ezekben a 
gyarló hétköznapi jellemvonásokban nyilatkozik meg leghitelesebben szemé-
lyiségük. 
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Fel szokták róni Weöresnek antihumánus dialektikáját, jót-rosszat egybe-
mosó etikáját, pedig ez is az élet leggyakorlatibb dolgain, a legesend őbb emberi 
tulajdonokon alapul. Ujfalvi Krisztina kalandos és botrányos életével század-
előnk újművészeinek polgárpukkasztó gesztusait el ő legezte, s Weöres is ezt 
látja meg benne, amikor úgy értelmezi életvitelét, hogy azzal „a sz űkös és kép-
mutató ál-erkölcsben zsugorgókat" kívánta fölháborítani, egy másik helyen 
pedig a romantika kora előtti dúlt idők földhözragadt józan, naturális erköl-
cseinek nyerseségét idézi mint az életet h űen kifejező t a hazug idealizmus el-
lenében: „a háborús ínségben is kell ruházkodni, enni, inni, szórakozni, akkor 
is, ha a megélhetésnek a tisztesség az ára. De majd közeleg a XIX. század idea-
lizáló hősi pátkosza, költők álmodják íróasztal mellett: a h űséges nő  távolba 
merengve gondol hős férjére, aki nyargalászva kaszabolja le az álnok ellensé-
get, vagy végs ő  lehelletével susogja: hazám! Mily züllötten és rohadtul emberi 
az előbbi, az igazi; s mily képmutató és embertelenül bárkit feláldozó az utób-
bi, az idealizált." Íme az eszmesoviniszta álhumanizmus leleplezése az „élett ő l 
elforduló, embertelen filozófiájú, idealista hermetikus" tollából! 

NYELVI-FORMAI KÉRDÉSEK, 
ÍZETLENSÉGEK, KOMIKUM 

Mint már a „manierista" vonulat vázlatából kitűnt, a nyelvi-formai kérdése-
ket megkülönböztetett figyelemben részesítette az antológiaszerkeszt ő , s jó-
szerével csak ezekre hivatkozik a mesterked ő -manierista iskola folytonossága 
kritériumaként, habár, mint láttuk, a tartalmi vonatkozások terén is könny ű -
szerrel kimutathatjuk a „manierista" megfeleléseket. 

A nyelvi rafinériák igazolása a már ismertetett esztétikai elvekb ől követke-
zik. A természettő l elfordulás eredményezi a köznapitól eltávolódó, valósággal 
idegen nyelvet, amely esetenként enigmatikus jegyeket visel magán, ha már a 
rafinált ékítmények, a figurák, a trópusok, a metaforák bonyolult kacskaringói 
lepik el a költeményt. A költő  eljátszadozik az ellentétekkel, szellemes csatta-
nókat rejt el a műben, s elmésen és elegánsan fogalmaz, úgyhogy az alkotás 
spekulatív, tudós, intellektuális jellegge lép el őtérbe, amellyel megnövekszik 
talányossága, homályosságának foka is, de épp ezzel kíván meghökkenteni és 
nemes szellemi kalandra csábítani, hogy annál nagyobb legyen az a spirituális 
élvezet, amelyet a vájtföl űek számára készült költészet mesterkélten elbújtatott 
mondanivalójának fokozatos megvilágosodása fog jelenteni. 

Akárha Weöres Sándor tudós, minden kávéházi, pongyola hevenyészettség-
től mentes tudós modernizmusának véd őbeszédét olvasnánk, amely azonban 
ugyanakkor nem idegenkedik attól sem, hogy ezt a tudósságot a hétköznapi 
élet alantasságaival ötvözze. Épp az ilyenfajta ötvöz ődés jellemzi a mesterke-
dők figyelemre érdemes darabjait is. Debreceni Szappanyos János „könnyfa- 
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csaró trükkjeiben és puffogó bombasztjaiban" például nem nehéz a groteszk 
felé mutató korai kezdeményekre ismernünk, amelyek a magyar költészetben 
éppen Weöres Sándornál teljesednek ki „költ ő i elve szerves részévé" „a látás és 
láttatás módszerévé, a tárgyak, a világ 'megjelenési formájává' a költészetben" 
(Biri Imre). De a humornak a legkülönböz őbb formáit regisztrálja a „manie-
rista" hagyományban szerzőnk. Egy 17. századi ismeretlen vagabund rigmus-
faragó hirtelen ötleteit, pléhpofájú száraz tréfáit szemünkbe-fülünkbe-lángoló-
nak látja, Vida József humoros líráját a vad ötletekb ől eredezteti, egy 1646-b61 
való végvári versezetet pedig ugyanakkor, amikor gyarlónak min ősít, egyedül-
álló jellegzetes dokumentumnak is nevez, amiért a végvári harcok morbid hu-
moráról tudósít (az ilyen agyafúrt kifejezésekkel p1., mint amilyen a hasmenést 
sajátos szemszögb ől élettani metaforával korülíró sor: „az alfeled elokádta ma-
gát"). A végváriakhoz hasonlóan egy sajátos közösség hangját szólaltatják meg 
a különböző  korok diákrigmusai is, melyekkel Weöres kezdett ő l fogva rokon-
szenvez; tanúsítja ezt a Marionett című  verse is, mely a mottójául írt diákhexa-
meter szókapcsolásának ficamítási technikáját aknázza ki, az ilyen szakaszok-
ból pedig, mint amilyenek ezek az egy 18. századi diák pasquillusból szárma-
zók, a szabadszójú szellem mellett a „curiosus" sarkalatolás, illet őleg a kataló-
gus módszerét szívta magába: 

Seggbe rúg a gonosz, 
Azután futéroz 
És szakramentéroz. 

Adok nagy árendát, 
Éles szeverendát, [bírságot] 
Hosszú reverendát. 

De a humornak még széles skáláját bontja ki a kommentárokban az Egyszer 
volt egy ember, szakálla volt kender mondóka száraz és kegyetlen, az angol 
nursery-re emlékeztető  humorától a Gyöngyösi-sorok mögött bujkáló halk, de 
olykor fonák csalafintaságokat takaró mosolyán át a 18. századi Lázár János 
szórakoztató mesél őkedvéig, naiv humoráig, kedvességéig, amely egy század-
dal később Jókaiban éledt újjá. 

Másik formája a komikumnak, ha emberi tulajdonságai miatt válik nevetsé-
gessé előttünk versén át a rigmusfaragó. Poóts Andrást trágyadombi Baude-
laire-ként aposztrofálja kommentátora, és tragikomikus költ őnek nevezi, mert 
„Hangja többnyire rikoltozó, mintha kapatos volna". Az ilyen nyers eredeti-
ségben azonban a költészet új lehet őségei szólalhatnak meg, mint p1. a félesz ű  
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csavargó, Hazafi János torz, de érdekes nyelvi szüleményeiben, amilyenek 
„csak gyerekt ő l és bolondtól" telnek. (Erre vonatkozóan érdemes utalni A vers 
születése megfelelő  helyére, ahol a szerz ő  a költőnek az ő rülthöz és a gyermek-
hez való viszonyát értékeli.) 

Ez a „kocsis-hangú nyelvi eredetiség" és „indulati f űtöttség" azonban a köl-
tészet újat keresése számára sokkal több hasznot hozott, mint a korabeli „sza-
bályos és színtelen hivatalnok-költ ők". Ugyanúgy a nyelvi alkat és szókincs 
dús vadsága, illet őleg virgonc nyelvi élénksége ejt meg a 18. század két versel-
getőjében, Jászberényi Molnár Ferencben és Kovásznai Sándorban is. Nem 
kell azonban azt hinnünk, hogy a nyelvi kuriozitások b űvöletében Weöres ki-
zárólag a borgőzös kocsishangokra figyelt, mert például a nehézkes, terjeng ő s, 
csikorgó rímelésű  verseket író Orczy L ő rincben a lélek ritka függetlenségét lát-
ja nagynak, s bátortalan és sérült lelke miatt tiszteli ezt az — Arany János szavá-
val — önkicsinylő  költő t, akiben ezért, mint annyi — szinte mindegyik — költ őjé-
ben ennek a válogatásnak, Weöres a maga egyénisége egyik darabjának ősképét 
látja. De senkivel nem érez annyi közösséget, mint felfedezettjével, Ungvárné-
meti Tóth Lászlóval, a Psyhé kerettörténetében is szorosan beépített költ ővel, a 
„kristályosan sokoldalú, szokatlanul steril, csak-egyszeri alkotó"-val, akiben 
szokatlan merész kifejezései miatt a modern líra el őfutárát látja, s az azonosu-
lásból, amellyel ezt az éteri művészjelenséget értelmezi, hajlamosak vagyunk 
arra következtetni, hogy személyi mitológiájában Weöres Ungvárnémetit a 
maga reinkarnációjának tekinti — vagy ha h űek akarunk lenni a mitológia szel-
leméhez, ugyanilyen érvénnyel valószín űleg fordított irányban is érvényesnek 
érzi a reinkarnációt. 

Ám a másik pólus, a vaskos hangú, életszagú poézis sem kisebb érvénnyel te-
kinthető  Weöres ősének. A nyelvi őseredetiség el őbb-utóbb szükségképpen 
magával vonja az alant szárnyalást is, a napjainkban Csája néni úri dáma-féle 
rigmusokban virágzó vaskosságokat, mint amilyen az ismeretlen szerz ő jű  Flo-
rentina dráma szeszes, duhajkodó közjátékrészlete. De esetenként ezek az — 
egyik költő  versgyűjteményének korabeli minősítése szerint is — ízetlenségek 
mégis jelenthetnek a dokumentáláson túl esetleg m űvészi hozományt is, köz-
ben ugyanis nemcsak az idők, hanem többek között az erkölcsök is jócskán 
megváltoztak, s ezzel együtt a m űvészetszemlélet is. Weöres Sándorban van 
egy jó adag a manierizmus szépirodalom-ellenes felfogásából, összhangban az 
ős-egész és az ősállapotok iránti nosztalgiájával, no meg az eddig lenézettel 
szembeni szolidaritásával, amikor ahelyett hogy sznobként elfordulna a kevés-
bé delikát jelenségekt ő l, tárgyilagos figyelemmel, sőt lelkesedéssel nyúl le ér-
tük. Petrőczy Kata Szidónia versei közül például az antológiákban eddig 
agyonközöltek helyett a felfedezés örömével tálalja fel szerelmi életének „gyöt-
rődő , exhibicionista rögzítéseit", s ugyanebben az irányban tájékozódva fedezi 
fel magának Pálóczi Horváth Ádám vérmes erotikával telített vaskos rigmusait, 
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rajtuk keresztül rálátva arra az emlékekb ől és teljesületlen vágyakból, élmé-
nyekből és meddő  elképzelésekbő l" táplálkozó „földalatti kloakára", amely-
ben „szexuálpszichológiai tapasztalatok" nagymérv ű  felhalmozódását látja. 
Jellemző , hogy az obszcén „életbölcselettel" teli Leány A. B. C.-t a kritikai ki-
adás holmi erkölcsment ő  kasztrálással közli, Weöres viszont visszaállítja ere-
deti formájára, hisz épp ő  volt az, aki nem kisebb megbotránkozást kelt ő  Fairt' 
sering-jével vagy pl. a Grancorn lovag-gal kivívta az erotikus vers polgárjogát 
túlzottan elszemérmesedett korunkban. 

Az „alantasnak" ezen a vonalán haladva Weöres a szociológiai hitelnek is 
eleget téve feltárja a 19. század eleji Csató Pálban a kuplé ősét, jóval előbbrő l 
Haller János Hármas istóriájában, ebben a „kócos mese-kazalban" a „remek 
ponyva-könyvet" ünnepli, Mez ő túri Nagy Károly A kiherélt zsidó ispán című  
naturalista-szadista erotikájú krónikás balladájában pedig a krimi és pornográ-
fia korabeli előzményét ismeri fel, s rögtön rátapint a kiváltó körülményre is, a 
nem-ősi jellegű  modern kultúra és civilizáció megjelenésére. 

KAPCSOLATOK ÉS KITEKINTÉS 

A fentiekre persze ismét idézhetnénk, hogy a manierista szépségeszmény 
olykor a torzban nyer kielégülést, de itt számunkra már inkább arról van szó, 
hogy a korából kiragadott versélményben lényegtelenné válik az az értéke, 
amelyet a keletkezése idején képviselt, s itt most mintegy újraértékel ődve „a ki-
fejezésmód bizonyos újdonsága és különös módja által, s a köznapi és megszo-
kott használattól igencsak eltér ő  jelmezével" vívja ki nemcsak kaján fantáziánk 
figyelmét, hanem esetenként esztétikai érdekl ődésünket is. Az egyre fantaszti-
kusabb szellemi tornamutatvány érdekében minden eszköz aktivizálható. Az 
„intellektuális spekuláció" azonban igen széles érvényesülési teret vív ki magá-
nak, mint azt Weöres költészetének eszközgazdagsága is bizonyítja. Bízvást ál-
lítható, hogy ezeknek az eszközöknek csak bizonyos hányadát tudja felmutat-
ni az antológia hagyománya. De egynéhány versben csalhatatlanul felismerhet-
ni olyan formai megoldásokat, amelyek a hatások szövevényét és láncolatát 
példázzák. Milyen érdekes adalékkal szolgál például az impresszionisták tollán 
(vagy talán épp a szecesszió költ ő ién) hangszimbolikai elvvel felvirágoztatott 
alliterációról való ismereteinkhez az, hogy a 17. századi vagabund rigmusok-
ban tréfás díszítőelemként alkalmazták, ilyformán: bihari bagoly, kecskeméti 
kecske, légy legyez ője. Vagy itt van Péteri Takáts József biblikus gondalotrit-
musa, versei külső  és benső  hangzásának „mennyei harmóniája", mely-
lyel azóta is számtalan költ ő  kísérletezett, maga Weöres is. Aztán nem érdekte-
len még egy látszatra érdektelen simaságú, kevés érzés ű  kis biedermeier dal 
sem, ha olyan meglep ő  nyelvi lehetőséget vet fel, mint a középfokú melléknév 
határozói igeneve: érzőbbve-vérz őbbve, amely eszünkbe idézheti Weöres Sán- 
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dor akárhány hasonló kísérletét a Megmozdult szótár-tól Az áramlás szobrá-
ig. És így sorra, ha valahol, hát akkor itt valóban sokat elárul, hogy mire figyelt 
föl a válogató. Amade László „változatos, virtuóz strófaalakítását" „váratlan és 
hihetetlen teljesítménynek" nevezi, Losontzi István Hármas kis tükör-ében a 
„kevés szóval sokat közlés, könnyen áttekinthet őség és emlékezetbe-ragasztás 
csodáját" dicséri, Szilágyi Sámuel kapcsán Kazinczy véleményét idézi a megér-
tést nehezítő  „kemény, merész inversiók"-r ől, az Aranka György Elme játékai 
című  könyvéről tett megállapításait pedig akár a maga Rongysz őnyeg, Magyar 
etűdök vagy Harminc bagatell ciklusairól is elmondhatnánk: „Bennük a te-
matika és a ritmika igen változatos, röpke bók-rigmusoktól a komoly meditá-
ciókig, ódon magyar tizenkettesekt ől az újmódi strophikus-rímes-mértékes 
formákig." 

Mindezek mellett vannak még a „nevezetes formai teljesítmények", ame-
lyekre szinte vadászik Weöres: Varjas János csupa e (é) magánhangzóval írt 
verse, majd a későbbi követő , Édes Gergely csupa ő-t, ó-t szerepeltet ő  diszti-
chonjai, de fő leg és elsősorban a „fattyú versforma", a leoninus, a megrímelt 
disztichon, a rendszerkeveredés mintapéldája, amely miatt a parlagi penget ők 
kirekesztettek a szent múzsa fennkölt birodalmából, s amelynek Weöres teljes 
fejlődési szakaszát felkutatta, mert mindvégig összefonódott a vulgáris líra 
provinciális manierizmusával; Thordai János alkalmazta el őször a 17. század-
ban, majd Gyöngyössi János és Poóts András viszi tovább, hogy a 20. század-
ban Babits keltse új életre, s hogy természetesen Weöresig is eljusson. 

A rendszerkeveredés m űfajok, műnemek közötti változatát is a szokásosnál 
nagyobb figyelemben részesíti mindahányszor a válogató, szereti az átmeneti 
és műfajtalan szövegeket, pláne ha ó maga dönt a végs ő  formájuk felől, mint 
nemegyszer teszi versek áttördelésével, de nem-verses, s ő t nem-irodalmi szö-
vegek verssé avatásával is. Egészen példátlan kuriózumként pedig idézi — ho-
gyan is hagyhatná ki a lehet őséget? — Rájnis félig zenei, félig szövegi anyagú 
disztichonját, s rögtön szellemesen egységes szövegnyelvre is fordítja. S nem 
véletlenül idézi sajátos zenei elvet érvényesít ő  17. századi névrokonát, Nyéki 
Weores Mátyást, akinek legtöbb verse az örökkévalóság szóval zárul, méghoz-
zá az ismételgetéssel néha „csengetty űző  hang-fürtökbe" elrendezve „zenei 
csúcsponttá, záró-kompozicióvá" szervezi „a fuga ,Orgelpunkt'-jóhoz hason-
lóan": 

Oh kemény, büntet ő  Örökkévalóság! 
Oh kietlen, tüzes Örökkévalóság! 
Oh büdös, iszonyú Örökkévalóság! 
Véghetetlen, örök Örökkévalóság! 
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De egészen hasonló módon szólaltatja meg az elragadtatottságot, ezúttal a sze-
relmit, a 16. század végi virágének is:  

Lölköm Kata, Kata, lölköm szép Kata,  

Kara Kata, kara, lölkem Kata,  
Lölkem Kata, szép Kata, Kata kara,  

Szivem Kata, két szemem világa vala az Kata.  

Harmadikként pedig a Sági bíró lánya balladát idézhetjük, amelynek egyéb-
ként szegényes versformáját az egész versen végigkígyózó, végig ismétl ődő  
„ija-ija" és „igaz a" réja gazdaggá, mozgalmássá teszi.  

A megfelelő  szók e versek esetében fokozatosan elveszítik értelmi jelentésü-
ket és helyzeti, hangzásbeli jelentésük lép el őtérbe. Innen kétfelé vezethet út,  

attól függően, hogy a szó egysége marad-e fontosabb vagy a hangsor hatáslehe-
tőségei. Az egyik irányban a katalógusköltészet teljesíti ki a kezdeményeket,  

amilyen Baróti Szabó Kisded szó-tára, a „hexameterbe szedett magyar szók  

mondattalan füzére", a Szirmai Antal gy űjtésébő l ránk maradt, szitkok gram-
matikátlan felsorolását adó Durva emberek szótára vagy Hazafi Verai János  
hasonló, de személyes indulatokat tükröz ő  „Megrovási kaland"-ja, de még a  
17. századi nonszensz verseknek is egyik hatóeszköze a „mókás felsorolás", a  

„közönség-mulattató katalógus".  

A katalógusköltészetnek ez a módszere épül bele Weöres nem egy nagysza-
bású versének áradásába, többek között — mint Bori Imre rámutat —  a Mahruh  
veszésé-nek a pompás élet pusztulását sirató lamentációjába.  

Az értelmi jelentés háttérbe szorulásának másik útját a hangok önkényes, és  

logikai jelentéssel már a versen kívül sem bíró sorozata, a hanghalandzsa jelen-
ti, ez a modern futurista-dadaista vívmány, amelynek azonban a magyar költé-
szetben meglepő  előzményét szolgáltatja Amade László, aki Lila moja Lila  
kezdetű  versében „eljut az értelmetlen dalolásig, a semmilyen-nyelv ű  modern  
lettrizmusig, a vakszövegig" (talán valamilyen ösztönös szláv halandzsának  

„magyaros" halandzsával való keverésével) :  

Dini dini Mimi, 	 Heje buja moja!  
Rimini, 	 Luluja!  

Terci ferci eп -ó-nó, 	 Striki straki fióki  
Glágla glúglú palenó, 	 Tri vitri articsóki  

No koleno. 	 Csiki csóki.  

De még Kazinczy paródia-verse, A békák, ez a „lettrista groteszk" is besorol- 
ható ebbe a hagyományba, amelynek világirodalmi el őzményére Weöres már A  
vers születésében felhívta a figyelmet, utalva Goethe Zigeunerlied-jére, ő  maga  
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pedig 1941 -ből származó kísérleteiben, a Puha, forró hangok, a Gyors, gyön-
gyöz ő, vidám hangok és az Áradó, sugárzó hangok strófáiban, valamint a 
Táncdal-ban teszi meg költői elvvé ezt a lettrizmust, els ősorban zenei oldalát 
emelve ki (az utóbbi vers „ü" „indulatszavai" kapcsán még konkrét megfelelést 
is láthatunk Faludi Ferenc Az újdon új policiá-ja szintén „ü ü ü"-ző  refrénjé-
vel). Később pedig a Barbár dal-lal épül bele Weöres költészetének mágikus-
múltteremtő  rendszerébe. A „képzelt eredeti" és „képzelt fordítás" párosa 
ugyan nem tekinthet ő  makaróniversnek, de a rendszerkeveredéses jelenségek 
hasonló szemléleti alapja ezt is el ő legezi már Weöresnél is, s ő t a Mahruh veszé-
sé-ben a nagyszámú idegen (kitalált) földrajzi névnek a magyar szövegben való 
elszórása ki is aknázza a klasszikus formájában a konyhalatinság és népi dialek-
tusok keverését jelent ő  s főleg burleszk mókára tör ő  maheronica vagy macca-
roniana jelenségéb ő l a különlegessé, egzotikussá színezés lehet őségeit. A Ján 
Kalinčák szlovák elbeszél ő  Oravá-fából kiemelt szlovák—magyar makaróni 
„egynyelvű " magyarra fordításával azonban részben a Barbár dal-ra is vissza-
utal szerz őnk. De ugyanígy lefordította Rájnis zenei-nyelvi makaróniját is, 
mint arra már utaltam. 

A lettrista előzmények felfedezésével legalább egyenérték ű  a 17. századi 
nonszensz versek kiemelése a feledés homályából. Kell-e meggy ő zőbb „kutya-
bőr" a Volt egy szép ládika... és a Kopasz nagyapó a haját igazítja... kezdetű  
Rongysz őnyeg-versek számára a fejtet ő -logika polgárjogához? A Weöres Sán-
dori gyermekversbe minden nehézség nélkül épült bele annyi más különleges 
és modern (de cseppet sem hagyománytalan) költ ő i vívmánnyal együtt a buk-
fenc-logikának ez a versformája is. A gyermekvers egyéb ősei közül Comeni-
usnak a magyar ábécé elsajátíttatását célzó pedagógiai hangszimbolikus hang-
magyarázat-lajstromát is — annak ellenére, hogy nem költészet — épp azért veszi 
fel Weöres, mert a gyermekvers Weöres Sándorban kiteljesed ő  műfaja egyik 
forrásának tekinthető . De egészen hasonló „megversel ő  módszer"-t fedezhe-
tünk fel Nyéki Weores községnevekre írt rigmusaiban is. Weöres költészeté-
ben e módszer lehetőségeinek gazdagságával találkozunk: az ABC-versek 
egész ciklust kaptak, s külön kötetben is megjelentek (ABC. 25 négysoros vers. 
Illusztrálta Szántó Tibor. Bp. 1974), a város- és tájjellemz ő  epigrammák a 
húszéves kori próbálkozások után az utolsó években szintén ciklussá kereked-
tek ki: Téli Magyarország (Áthallások. Szépirodalmi, 1976), de idézhetnénk az 
antológia Gyöngyössi János-féle naptárverseire felel ő  Csízió című  verset is, 
szintén az Áthallások kötetből. 

Weöres a Mária siralmá-ban megírta az els ő  magyar vers parafrázisát, majd 
Szenczi Molnár Albert zsoltáraiét, írt bájolót, virágéneket, a 17. századi Tü-
csöklakodalom vagabund rigmusának alapeszméjét idéz ő  verset (Magyar etű -
dök, 73.), ső t Psychével is írat egy ilyen szakaszt, a Katitzához keser űségemben 
4. versszakát: írt Nyéki Weores-féle város- és tájjellemz ő  epigrammát, boldog- 
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asszony-litániát, halotti éneket, nonszensz-verset, a múlt számtalan költ őjének 
modorában alkotott, s ő t a Psyché-jelenséggel már önmagát is „beleírta" a ma-
gyar költészeti hagyományba. 

A rengeteg forgács, kísérlet, ujj- és ritmusgyakorlat, rögtönzés Weöres köl-
tészetében nem holmi töredékességet vagy alacsonyabbrend űséget jelent, ha-
nem egyértelműen következik költ őnk művészetszemléletének a dolgozat ele-
jén ismertetett bölcseleti tételeib ől. Ennek szellemében veszi fel minden to-
vábbi skrupulus nélkül antológiájába a hordalékanyagokat is, ha azok szóra-
koztató, művészi vagy gondolati lehet őségeket csillantanak meg, mint Bod Pé-
ter Szent Hilárius-a, a Petőfi papírkosarába került, utókornak nem szánt dol-
gok és Madách forgácsai. A nagyokból a hulladékot, vagy a legalábbis annak 
látszót veszi elő  a feledés homályából, azt juttatja szóhoz, ami „a lentiben ti-
tokzatoskodik" (Bata Imre), a ritka érdekes költ őnőket és a mesterked őket in-
kább, mint a fennkölt nagyságokat. A félbemaradtat, a homályosat inkább, mint 
a beteljesültet és nyilvánvalót. Bizonyítva ezzel, hogy a csúcsokat nem szaka-
dékok választják el egymástól, hanem az alacsonyabb fennsíkok összefügg ő  vo-
nala. A kirakatok háttere. De biztos háttere, meg ő rző  és szilárd. S ebben a hát-
térben Weöres nemcsak a maga költ ői családfáját térképezte fel, hanem a csa-
ládfa családfáját is, az egyetemes szellemi érrendszer bonyolult hálózatáig. 
Ungvárnémeti elvont éterisége, Komjáthy élett ő l elforduló absztrakciójában és 
ideáiban folytatódik. „A líra legfens őbb és legtávolibb, isteni régiójában csak 
ők ketten fészkeltek a hajdani magyar poéták közül; de mindkett őjük eredmé-
nye, noha emberfölötti próbálkozás, mégis csupán kísérlet. A halandó földi lé-
tet lélekkel átizzító, tragikusan felemel ő  szándékukat napjainkban Pilinszky 
János valósította meg." De vannak kezdemények, amelyek Aranyban, Jókai-
ban, Mikszáthban, Adyban, Babitsban, Füst Milánban, József Attilában, Som-
lyó Györgyben, Juhász Ferencben, Tandori Dezs őben visszhangoznak: meg-
annyi váratlan, de találó apró megfigyelés, amilyenekhez „komoly" irodalom-
történetek nemigen alacsonyodnak le. Olvassunk csak bele Arany János A 
négy jövevény című  különös versének kommentárjába: „Verse csúfolódás is, 
varázslat is: illogikus álóm-hangulata, mondat-hömpölygése, a pátoszt meg-
kérdőjelező  bohókás pátosza, antik világ és anakronizmus egybejátszása: Füst 
Milán költészetének el őre-idézése. A félrecsavarodó állítások (...) s egy és 
több közt ingadozások (...) Tandori Dezs ő  áttört szerkezeteit, ellentmondásos 
építkezését el ő legezik." Rájnis Mózes éneke című  verse a magyar szabad vers 
egyik őséül kínálkozik, Göböl Gáspár Útazó lélek-e pedig „az első , ,sci-fi' a 
magyar irodalomban". De a horizontok esetenként még szélesebbre is kitárul-
nak. Teleki József kulturált mondatszövése Boileau vagy Pope verses esszéire 
emlékeztet, „miket már ritkán olvasnak, mégis a zilált modern m űvész olykor 
rácsodálkozik erre az élettelen tökéletességre". Apafiné Bethlen Kata képeinek 
ősköltészeti prímér különösségében mintha Csü Jüan háborgó kiáltásait halla- 
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nőnk, Beregszászi Pál 17. századi históriájának fojtogató őszinte borzalma 
olyan reménytelenül sötét, mint Dante Poklának harminckettedik énekében 
Ugolino és családja jelenete. Kalmár Györgyben nemcsak Csontvárt' eszel ős-
ségének előképe jelenik meg, hanem Dante is, Blake is, Kafka is megszólal. Bá-
róczi Sándor meglepő  enjambement-jai már szinte Mallarmét el őlegzik. Édes 
Gergely madárcsivitelést utánzó hangjaira a 20. századi angol nyelv ű  líra két 
monstrumának versei felelnek: Ezra Pound IV. Cantó-ja és Eliot Waste Land-
je. Végezetül pedig a tizenöt évesen a halálba menekült Karay Ilona meghök-
kentő  kontraszthatásai, amelyekhez csak egy beat-szöveg fogható. 

De Weöres nemcsak a széles látóhatárú költ ő  érzékeivel figyeli a verseket, 
hanem a zenész fülével a fest ő  szemével is. Apácaiban a clair-obscur-techniká-
ra, a fény-árny stílusra figyel fel, amely számára Rubens, Van Dyck piktúráját 
és Vondel vallásos misztériumdrámáit idézi, Gvadányi paraszti és nemesi, vas-
kosan-zsírosan-szutykosan felhalmozott életanyagát a szintén németalföldi 
Adriaen van Ostade festményeihez méri, távoli névrokona, Nyéki Weores 
ijesztő , kísérteties hallucinációinak mértéke pedig Hieronymus Bosch. 

Weöres Sándor antológiája nemcsak egyedülálló munka, nemcsak felfedezés 
és nemcsak rendszer, hanem hitvallás és személyes vallomás is, mások tollával 
írt eredeti költemény. 



A BENSŐ  VÉGTELEN CÍMŰ  WEÖRES-VERS 
MEGKÖZELÍTÉSE 

CSEH MÁRTA 

Weöres Sándornak ezt a versét valami átható, szorongató rosszérzés lengi 
körül. Azt mondták róla egyszer: olyan, mintha börtönb ő l figyelné valaki a vi-
lágot és benne saját magát: bezárva és kirekesztve — egyedül. A hiányok verse 
ez a szonett, negativizmust vagy nihilizmust azonban tévedés volna emlegetni 
vele kapcsolatban; félrevezet ő  attribútumok ezek Weöres költészetére vonat-
kozóan, még ha sokan leírták is róla. A tagadás álláspontja azt föltételezi, hogy 
a dolgokon kívül maradás ( vagy a bezárkózás — ez néz őpont kérdése) szaba-
don választott-vállalt állapot. Ez a vers egészen mást érzékeltet: a hiányvilág és 
benne a hiányhelyzet kényszer űségét. 

A bens ő  végtelen 1964 -ben, az Alföld decemberi számában jelent meg el ő -
ször. Várkonyi Nándornak ajánlja a költ ő , akivel egyetemista évei alatt került 
kapcsolatba. Abban az évben Várkonyi Nándor tanulmányban foglalkozott 
Weöres pécsi éveivel, ez a szonett tehát úgy is fölfogható, mint költ ő i reflexió —
köszönet — erre a méltatásra, egészen személyes vallomás egy olyan élmény-
körrő l, amely a költő i világképnek a kezdetekt ől fogva egyik meghatározója. A 
belső  végtelen, mint több méltatója is utal rá, az élett ő l való visszahúzódással 
van összefüggésben. 1947-ben így vall errő l: „a jelenségvilág álvégtelenjéb ő l 
képzeleteden át vezet az út a benned rejl ő  igazi végtelenbe". (A teljesség felé, 
17. 1. Idézi Szabolcsi Miklós, Irodalomtörténet, 1957/2: 186.) Verseiben is so-
kat foglalkozik ezzel a bels ő  világgal. Az állandóa változóban címűben például 
így írja le: 

... más teret is ismerek, emberibbet 
s még-titkosabbat. 	 
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egy bens ő  tér, hova porszem se fér a foghatóból, 
hol semminek sincs mérete, se rendje, 
mind varázsosan keletkez ő , csapangó, eltűnő . 

Van egy verse, amely pedig, érzésem szerint, el őzménye és testvérdarabja a 
Várkonyi Nándorhoz írott szonettnek. A belső  végtelenb ől című  1963-as kelte-
zésű  versről van szó, a „múlik az élet"-hangulatú Internum ciklus egyik darab-
járól, amelynek befejez ő  sorai e belső  világnak a menedék voltára egyértelm űen 
utalnak: 

Ka,pumnál a lázas világ megáll: 
„Örült! Önző! Áruló" — kiabál. 
Várjatok, pékm űhely van odabenn, 
majd táplál most még forró kenyerem. 

A személyiség bels ő  értékeinek biztos tudata ad értelmet a bezárkózottság-
nak, s erő t is az elszigeteltség („a külvilág rám zárja kapumat") elviseléséhez. 

A szonettben ebb ő l a némi biztonságot, reményt adó hajlékélményb ől lát-
szólag — a felszínen — semmi sem maradt: itt már a bels ő  végtelen is minden-
attribútumok nélkül, üres: 

nincs puszta itt, nincs fönt s alant, 
hajlék se zár védett világot 
de az sincs többé, aki fázott. 

Mintha Weöres is, mint József Attila, s végül a „semmi ágán" találná magát. 
Azaz: még Ott sem, mert nemcsak hogy ága nincsen Weöresnél a semminek, 
nemcsak hogy „szelíd csillagok” nem veszik körül — mert ilyenek sincsenek eb-
ben a „szerte határtalan űrben" (ahogy az Ének a határtalanról című  versben 
nevezi —, de „az sincs többé, aki fázott" — tehát ez már maga a teljes, elementá-
ris üresség. Ebben a versvilágban végül is minden fölszívódik a határtalan sem-
miben: a valóságelemek — a bels ő , igazi valóság elemei is: utcahossza, népes el-
me, játszótér — elmaradnak, majd az utolsó, még érzékelhet ő , de már anyagta-
lan zsongás is negációk ködén akad fenn a „határtalanban", mely „kéz nélkül 
zsong, mint a lant s a kéznek elveszett a lantja"; ez ennek a menedéket-nem-
adó világnak az utolsó realitáseleme. 

A vers igéi és közvetlen igei b ővítményei igazolhatják ezt az értelmezést: 
grammatikai és szemantikai hiányjelzések sora találhatóa szonettben: az eped 
ige, amelyhez a madárhiány főnév kapcsolódik (1. sor); a 2. sor sokszorozza igea-
lakja nincs-világra vonatkozik; a 3-7. sorokban a kitárul, átvezet, átszel, röpíti 
igék az átmenetiség jegyén keresztül érvényesítik ezt a hatást, a kiindulópont- 
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hoz (már), s a megérkezés helyéhez (még) oda-nem-tartozás bizonytalanságát 
elébe helyezve a mozgás eredend ően pozitívnak érezhet ő  tartalomjegyével 
szemben; a 8-10. sorok igéi mellett (rámered, nyilall, zsong) fosztóképz ő s és 
hiányjelző  névutós főnevek (végtelenség, határtalanba, kéz nélkül) állnak; a 
11. és a 14. sor igéi — elveszett, fázott — tartalmi jegyeiket tekintve is valaminek 
a hiányát jelzik, emellett azonban az is jelentésérték ű , hogy a versnek csak ez a 
két igealakja áll múlt id őben. Legkifejez őbbek azonban ebben a vonatkozásban 
a 12-14. sorok tagadó igealakjai: nincs (kétszer), sincs, se zár. A versszöveg — és 
versjelentés — „hiányai" közé tartozik az 1. sor elejér ől a határozott nével ő  
(„Égen madárhiány eped") és a grammatikai szinten, mint már volt róla szó, a 
fosztóképzős szóalakok. 

Weöresnek több versében föllelhet ők erre a létérzésre rímel ő  sorok. Az élet 
elején még „csak" űrbe ásító síri céltalanság-ról tud — s ez esetleg tetszelg ő  póz-
ként is fölfogható a huszonhárom éves ifjútól —, 1969-ben azonban már arról ír, 
hogy „benső  szemem nyílt a küls ő  helyett", s „talán az álmon túli csöndben 
ébredek" (Az élet végén). Az Ars Poeticában pedig „emberséged pont és végte-
lenség”. A legkifejezőbb megfogalmazás azonban az Önarcképbő l való: „leg-
bensőbb mivoltom maga a nemlét". Ha elfogadjuk Szabolcsi Miklósnak azt a 
véleményét, hogy Weöres költészete tézis-költészet, vagyis hogy „[gondolat] 
rendszere, elmélete nemcsak egyszer űen jelen van vagy tükröz ődik (...) versei-
ben, hanem a (... ) versek jelent ős része (...) illusztrációja, kifejtése ezeknek a 
tételeknek, persze, a sajátos weöresi módon: az érzékfeletti érzékelés, az id ő t-
len képzelet útján" (i. h., 187.) —, akkor megengedhet ő  talán, hogy metafizikai 
régiókba érve ugyan, de úgy gondoljuk tovább a szonettünket, ahogy a Füst 
Milán című  vers egyik sora sugallja: „a légen túli légben mindened szabadon le-
beg". A Nocturnum befejezésében pedig nemcsak hogy összemosódik, de egy-
mással fölcserelődik a lét-nemlét állapota: 

... én a hús-kapcsokba róttan 
szorongok, mint egy koporsóban. 
Míg él a lót fut, halott vagyok, 
s ha ő  nincs, megszabadulok, 
vissza az Isten szerelmébe, 
nem vagyok semminek se része, 
önmagammal nem osztozom 
testi vagy lelki koncokon, 
vagyok a gát-nélküli b őség, 
az észrevétlen lehet őség, 
aki mindent magába fogva 
teljes kincsét szüntelen ontja. 
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Visszatérve a szonetthez: úgy t űnik, alkotója els ősorban a vers gondolatisá-
gára utalva nyilatkozhatta egy interjúban, hogy — talán — ez a legfontosabb 
munkája. Ha pedig tézisverssel állunk szemben, mint ahogy eddig is föltételez-
tem, abban az esetben a vers esztétikuma, a szövegen keresztül megvalósuló 
szépség az, ami ezt az emberi-költ ői világlátást a mindennel megbékélt pesszi-
mizmusból kiemeli. 



A FORDÍTÓ JEGYZETE 

IVAN V. LALIĆ  

A mű fordítás olyan jelenség, amelynek egyaránt van elmélete és gyakorlata. 
Az előbbitő l idegenkedem (és valahogy biztos vagyok benne, hogy e távolság-
tartást egészséges ösztönöm diktálja... ) az utóbbit hamvas ifjúkorom óta m ű -
velem. De nem tagadhatom: a költ ő i művek fordításáról szóló elméletek igen 
szórakoztatóak is lehetnek — csak megfelel ő  szemszögbő l kell szemügy-
re vennünk őket. Ugyanis a legokosabb és legügyesebben megszerkesztett teó-
riák egyike-másika egészen egyértelm űen arra a következtetésre jut, hogy ver-
seket lefordítani — egyszer űen lehetetlen. Wittgenstein szerint egy idegen 
nyelvre való átültetés egyúttal azt is jelenti, hogy átléptünk egy másik világba. 
Julien Benda már némi engedményt tesz: le lehet ugyan fordítani egy verset, 
ám annak csak a leglátványosabb elemeit: a képet és az eszmei mondanivalót. 
Pound azt vallotta, hogy a vers konstitutív elemei a phanopeia—logopeia—pho-
nopeia együttesében ragadhatók meg, s azt hirdette, hogy a m űfordító számára 
csak a phanopeia közelíthet ő  meg, a műfordítás pedig nem más, mint a kép ki-
vetítése a vizuális imagináció síkjára — tehát csak a költ ő i képet lehet egy másik 
nyelv rendszerében átmenteni. (Természetesen az ő  műfordítói gyakorlata is 
tagadta saját elméletének helytállóságát.) Hát nem mulatságosak ezek az elmé-
letek, amelyek a költészet és a nyelv között olyan szoros összefüggéseket lát-
nak, amelyek alapján még a m űfordítás létjogosultságát is megkérd őjelezhetik? 
És ez sziklaszilárd meggy őződésük. Akárcsak azoknak az igen tehetséges ma-
tematikusoknak, akik rnég nem egészen fél évszázaddal ezel ő tt azt bizonygat-
ták, hogy a levegőnél nehezebb tárgyak sohasem emelkedhetnek a magasba... 
Azt hiszem, nem kell külön kiemelni, hogy a fordítás lehetetlenségér ől vallott 
nézetek szükségszer űen kommunikációs szollipszizmushoz vezetnek, s hogy 
ez egyszerűen képtelenség. 

Mindezek után természetes, hogy fenntartás nélkül egyetértek Novalisszal, 
aki a fordítót a „költészet költ őjének" tartja, tehát egyértelm űen költőnek, az-
zal a különbséggel, hogy a fordító nem közvetlen tapasztalataiból vagy érzel- 
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meibő l meríti ihletét, hanem egy másik versb ő l. A versfordítás olyan alkotói el-
járás, amely lényegét tekintve semmiben sem különbözik a versírástól. A vég-
eredmény mindkét esetben: költészet (vagy legalábbis annak kellene lennie). A 
műfordítás „korrekciós re-kreáció". Építkezés, csak más anyagból. 

A szerbhorvát nyelvben a fordítás és az átköltés között árnyalatnyi különb-
ség van. Magam is egymás szinonimájaként használom őket, azt írom le, ame-
lyik előbb eszembe jut — ám amikor Pet őfi verseinek szerbhorvát nyelv ű  meg-
szólaltatásáról beszélek, csak az átköltés terminust tartom megfelel őnek. Mert 
egyszerűen nem lehetséges, hogy valaki olyan nyelvr ől fordítson le valamit, 
amelyet nem ismer — esetleg csak ha különleges spiritiszta médium az illet ő . Én 
pedig nem tudok magyarul. De tudok valamicskét a költészet természetér ő l. És 
elfogadom Dryden tézisét a m űfordításról, aki szerint legfontosabb a beleérzés 
(leegyszerűsítve: az emberben megvan az azonosulás képessége, olyannyira, 
hogy a mondatait is képes úgy alakítani, mintha valaki más beszélne); ebben 
van szerintem a m űfordítói munka lényege. 

Pető fi verseit úgy ültettem át szerbhorvát nyelvre, hogy Danilo Kiš igen lel-
kiismeretesen elkészítette számomra azok nyersfordításait (kommentárokkal 
látta el a verseket, s megadta a kulcsszavak szinonimáit is). A többi már gyerek-
játék volt, csak egy kis dreydeni empátia kellett és egy kevés a költ ő i tapaszta-
latból eredő  versírói technikából. 

Persze, mindez nem is olyan csekélység. Nem szabad megfeledkeznem arról 
a fontos részletkérdésr ő l sem, hogy korábban többször is kapcsolatba kerül-
tem (fordítóként) a magyar irodalommal, s ez nem elhanyagolható tényez ő . 
Volt már némi gyakorlatom abban, mit is jelent err ől a számomra ismeretlen 
nyelvrő l „fordítani". 

A magyar költészettel való ismerkedésem nagyon régen, 1964-ben kez ődött, 
amikor Acs Károly költőtársam és barátom megkért, fordítsam le verseit a 
belgrádi Prosveta kiadóház számára. Úgy emlékszem, ötven versb ől állta válo-
gatás, s természetesen a szerz ő  nyersfordítása alapján dolgoztam. Kezdetben 
kissé tanácstalanul és megszeppenve, kés őbb mind nagyobb lelkesedéssel. 
Aránylag könnyű  dolgom volt, mert szinte sorról sorra a szerz ő  segítségével 
készítettem a fordítást: ez a költészet egyébként is nagyon közel állt hozzám. 
Úgy tűnik, sikeres munkát végeztem, a szerz ő  elégedett volt, a kritikusok nem-
különben. A következménye pedig az lett, hogy az újvidéki Forum felkért 
bennünket, készítsünk egy válogatást a magyar költ ő -mágus, Weöres Sándor 
verseiből. Ez a kétnyelvű  kötet Átváltozások — Preobraženja címmel 1965-ben 
jelent meg. Weöres Sándor verseinek átültetése során a versíró-akrobatika is-
koláját jártam ki — szívesen emlékszem rá vissza. (Ma is őrzöm Weöres Sándor 
csodálatos levelét, amelyet azután írt nekem, hogy Vuji č ić  Stojan jóvoltából 
Budapesten meghallhatta, hogyan hangzanak a versei szerbhorvát nyelven.) 

Ezek után egyáltalán nem lepett meg Ivan Ivanji és Danilo Kiš felkérése, 
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hogy társuljak hozzájuk, a Novija ma đarska lírika (Az újabb magyar költé-
szet, Nolit, Belgrád, 1970) cím ű  antológia fordítóihoz. Ivanji és Kiš nemcsak 
lefordították számomra a verseket, hanem a szó szerinti jelentés mellett megad-
ták a ritmust, és rámutattak a variációs lehet őségekre is. Nagy tapintattal (vi-
gyázva, nehogy megsértsék versírói hiúságomat... ) kizárólag bonyolult metri-
kájú rímes verseket ajánlottak... Így került sor arra, hogy átköltsem Babits Mi-
hály, Juhász Gyula, Simon István, Garai Gábor verseit... Az antológia készít ő i 
hét Weöres-fordításomat is átvették. 

Petőfi azonban mindennél nagyobb és szebb kihívás volt számomra, képle-
tesen szólva úgy éreztem igazi csemege lesz... Ragyogó egyéniséget, a roman-
tika legnagyobb költőinek egyikét fedeztem fel benne (bármennyire banálisan 
hangozzék is ez, mégis igaz), s azt szerettem volna, ha átköltéseim minél in-
'iább megközelítik az eredetit, szerettem volna feln őni hozzá, hogy munkám 
méltó legyen ahhoz a költ őhöz, akinek a valódi nagyságáról csak elképzeléseim 
lehettek. Tizenhét verset ültettem át abból a negyvenegyb ől, amelyet Mladen 
Leskovac vett fel nagy szakértelemr ől tanúskodó, antológia érték ű  válogatásá-
ba. Amint már említettem, Danilo Kiš készítette el számomra az alapszöveget —
némelyik verset fel is olvasta. Amikor befejeztük a munkát, nekem ajándékozta 
iskolás kori magyar nyelvű  Petőfi-kötetét — az autogramja is benne van, a „ko-
rai bánat" idejéb ő l .. . 

Ezzel kapcsolatban szívesen emlékszem vissza arra az esetre, amikor Danilo 
Kiš ideadta a Nézek, nézek kifelé... cím ű  Petőfi-vers nyersfordítását, megje-
gyezve: valószín űleg nem vállalkozom az átköltésére, mert nehéz a ritmusa, s a 
versen belül nagyon kicsi a mozgástér. A ritmusa nyolc—hármas, ez azt jelenti, 
hogy a verssorokon belül nyolc és három szótagú ütemek váltakoznak. Termé-
szetesen a szó szerinti fordításból ez nem derült ki, ilyesmit lehetetlen is elvár-
ni. Eleinte nem volt világos el őttem, milyen ritmusra is kellene ráéreznem, a 
vers mindenesetre tetszett, különösen a heinei iróniája, és kihívást jelentett szá-
momra. A délután nagy részét az üres papírlap fölött töltöttem, s akkor várat-
lanul eszembe jutott egy ismert dal (és melódiája): „Sedela sem kraj prozora, ši-
la sam." És átvillant rajtam a felismerés: nyolc—három! Ez a csárdás ritmusa! 
Egy szuszra készültem el az átköltéssel, mindössze húsz perc alatt. 

A magyar költők, különösen Pet őfi verseinek a fordítása során szerzett ta-
pasztalatom megszilárdította azt a meggy őződésemet, hogy a fordító számára 
az a legfontosabb, ha jól ismeri — anyanyelvét. Azt a fogyatékosságot, ami a 
forrásnyelv ismeretének hiányából származik, sikeresen kiküszöbölheti az ért ő  
munkatárs segítsége. Az a tény, hogy verseket fordítottam magyar nyelvb ő l, 
nálunk csodálkozást és nem éppen jóindulatú megjegyzéseket vált ki az embe-
rekből: hogyan, nem bizarr dolog ez kissé? A magyarok számára mindenesetre 
nem szokatlan, náluk els ő rendűen fontos az, hogy a fordító, ha csak lehetséges, 
költő  legyen, s gyakran hallunk Olyan fordítópórokról, akik közül az egyik 
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a nyelv, a másika vers szakért ő je. Jó néhány évvel ezel őtt a kezembe került egy  
reprezentatív, Párizsban kiadott kötet, a magyar költészet antológiája francia  

nyelven. A fordítók között Guillevic és Frénaud nevét fedeztem fel. (Mindket-
tejüket személyesen ismerem, és teljes felel ősséggel állíthatom: a magyar nyel-
vet sokkal jobban ismerem náluk. Tudok legalább tizenöt szót ... ) Azt hiszem,  

az ismertetett m űfordítói gyakorlat Novalis és Dryden téziseit is igazolja. Vagy  

mégsem?  

T. É. fordítása  



RENDHAGYÓ PANEGIRISZ 

MONOSZLÓY DEZS Ő  

Ha nem mondják, nem figyelmeztetnek, nem kérnek fel rá, hogy egy bi-
zonyos dátumhoz kötődötten köszöntselek, magamtól eszembe sem jut. 
Rövid találkozások emléke inkább pillanatokat, mint éveket villantanak fel 
bennem, s ezeknek a fényét ő l szembevilágítottan nem is látom a címszók-
kal, jubileumokkal, közéleti eseményekkel megrakott dobozokat. Persze 
ilyen kiokosított állapotban már értük nyúlhatnék, de miel őtt még ez 
irányban mozdulna az igyekezet, egy régi Skoda gurul elém. A gépkocsi-
ban sokan szoronganak. Szerencsére nincs rend őr a közelünkben. Egy új-
vidéki utcában halad az autó, alighanem nem túl egyenesen. A volánnál én 
ülök, mellettem valakivel még összepréselve Csuka Zoltán. Te hátulról, 
mások szorításától a magasba emelve, váratlanul afféle angyali üdvözlet-
ként megszólalsz: Te Zoli, neked van vagy húsz versed, amelyek az euró-
pai líra remekei. — Ugyan Sanyi, ne bolondoz! — Szerénykedését némi szü-
net követi, de Te újra megszólalsz: Hát, ha nem is húsz, legalább tíz. — 
Ugyan, Sanyi — dörmögi Csuka. —Hát ha nem tíz — hangzik a magasból —
kettő  bizonyosan. — Egyet mondjál — csendül a reményked ő  replika. A kér-
dést végleges csend követi. Egy cím se jutott eszedbe, vagy az is lehet, 
bosszúságból hallgattál, mert ajándékozó kedvességedet a megajándéko-
zott összekócolta. 

Igaz, én néhány verscímedet így kapásból is fel tudnám mondani, de esz-
tetizáló kedvet nem érzek a magyarázatukhoz. Ezt helyettem, utolsó ver-
sesköteted, a Kútbanéz ő  kapcsán Domokos Mátyás kiváló szinten úgyis 
megcselekedte. Nagyszer ű  értékelése azért is lelkesített, mert nem szomo-
rodott a Te szomorúságodon, és nem iszonyodott a Te iszonyodtól. Meg-
értette, hogy az egyéni szomorúság, az egyéni iszony mások örömével, 
mások vigasztalásával be nem takarható. Elemzésének mindössze egyetlen 
kitételével nem értettem egyet, versedet nem a Kútbanéz őbő l, egy régibb 
kötetből valót — „Utcasarkon várok rám / félórája is van tán / ám értelmem 
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felragyog / nem jövök mert itt vagyok" — els ő rendű  abszurd viccnek mi-
nősítette. En nagy versnek, a pozitív dezintegráció diadalának tartom. Egy 
más költőről szóló beszédemben annak idején meg is említettem, összeha-
sonlításképpen s egyben az összehasonlíthatatlanság bizonyítékául. Ké-
sőbb ez a beszédem nyomtatásban is megjelent, a szed ő  vagy lektor bizo-
nyára mellégépelésnek gondolta, és a „rám" szót a Te költ ő i bravúrodat 
„rád"-dal helyettesítette. Ő  még nem jutott el a magunkra várás eufonikus 
tudathasadásáig. Én olykor ennek a hangulatnak a magaslatán vagy mélysé-
gébe zuhanva úgy ismétlem soraidat, mintha én írtam volna. Ilyenkor sze-
retnék koccintani Veled, nem a hetvenöt évedre, hanem arra, hogy meg-
születtél. 



MŰHELY 

KŐLTŐ I KIFEJEZÉSFORMÁK JELENTÉSTANI 
ÉRTELMEZESS PILINSZKY JANOS 

KŐLTÉSZETÉBEN 

Egy doktori értekezés expozéja 

DANYI MAGDOLNA 

Dolgozatomban Pilinszky János költészete képi kifejezésformáival foglal-
koztam, jelentéstani szempontból megközelítve őket; mégpedig azoknak a ké-
pi kifejezésformáknak az elemzésével, melyek szerintem meghatározó módon 
vesznek részt Pilinszky költ ő i nyelve alakulásában, Pilinszky költ ő i nyelvhasz-
nálatában. E domináns képi kifejezésformák a jelz ős szerkezetek, a hasonlatok, 
a metaforák, a látomásstruktúrák és a komplex költ ői képek, melyek különösen 
Pilinszky első  és második, illetve középs ő  költő i korszakában a képben gon-
dolkodó költői nyelvteremtés eszközei, egyénített költ ő i nyelvi kifejezésfor-
maként a költői nyelvi sajátosságok hordozói. 

A képi kifejezésformák jelentéstani elemzése azt is jelenti, hogy munkám 
nyelvészeti, illetve szövegnyelvészeti beállítottságú, minthogy az adott költ ő i 
nyelvi alakzatoknak a jelentése mindig a kontextusban érvényesül. Elemzésem 
azért tekintem els ősorban (szöveg) nyelvészeti beállítottságúnak, s nem retori-
kaelméletinek, mert legkifejezettebben azt vizsgáltam, hogy a költ ői nyelvi 
alakzatok milyen jelentésfolyamatok hordozói, illetve hogyan alakul bennük a 
jelentés, valamint hogyan funkcionál a költő i nyelvi alakzata költ ő i szövegben 
s magában a szöveggé szervez ődésben. Ez természetesen nem zárja ki, s őt ki-
mondottan igényli a retorikaelméleti megközelítést is, annál is inkább, hiszen a 
retorikák legjobb hagyományaikban, miként a mai retorikaelméletek is, alap-
vetően jelentéstani munkáknak tekinthet ők. Ám míg a retorikusok megnevez-
nek egy-egy retorikai alakzatot, s értelmezik azt a retorikai alakzatok rendsze-
rében egy funkcionális tipológiát dolgozva ki, addig én arra vállalkoztam, hogy 
az „élő " és egyénített költő i nyelv egészét, illetve alakulását szem el ő tt tartva 
jellemezzem az egyes retorikai alakzatokat s m űködésüket. 

Témaválasztásom több szempont befolyásolta. E szempontok közül, Pi-
linszky János költészetéhez való minden köt ődésem, vonzódásom ellenére is, 
elsőként a szövegelméleti kutatás számára napjainkban, tekintettel az irodalmi 
szövegelméleti kutatások tudományos tárgyterületeinek a kidolgozottságában 
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megmutatkozó és a módszertani kérdéseket illet ő  hiányosságokra, még kihí-
vást jelentő  feladatvállalást említeném. A költő i kifejezésformák szövegelméle-
ti, illetve szövegnyelvészeti megközelítésére mindeddig igen kevesen vállalkoz-
tak, egy adott költ ő  költői nyelvhasználatában való funkciójuk és funkcionális 
megterheltségük, a költ ő i nyelvteremtésben mint sajátos költő i szövegek alko-
tásában betöltött szerepük szövegelméleti, illetve szövegnyelvészeti elemzésére 
pedig, ismereteim szerint, senki — jóllehet e kutatási terület megkerülhetetlen, 
ha irodalmi/költő i szövegek elemzésér ő l van szó. 

Egészen általánosan szólva, ha a szövegelméletet többen koherenciaelmélet-
nek is nevezik, s joggal, s ha már az els ő  szövegtani munkák óta tudjuk, s itt az 
antik retorikákra, els ősorban Arisztotelész retorikai tanítására gondolok, hogy 
az ún. „képes beszéd" létrehozta költ ő i nyelvi alakzatokban a jelentés egészen 
sajátos módon alakul, akkor megkerülhetetlen a feladat, hogy e koherenciael-
mélet fontos részfeladataként kidolgozzuk e sajátos jelentésalakulás valamiféle 
szabályrendszerét, e sajátos költ ői nyelvi alakzatoknak mintegy a koherencia-
feltételeit, vagyis a módszertanát annak, hogyan vesznek részt e költ ő i nyelvi 
alakzatok a szöveg szervez ődésében. Hangsúlyoznám itt a hogyan kérdést, 
nemcsak azért, mert pl. a „hogyan m űködik a metafora?" kérdésre adott vá-
laszban implicite benne foglalt kell legyen a „mi a metafora?" kérdésre adott 
lehetséges válasz is, hanem azért is, mert a szövegelméleti, s ezen belül a szö-
vegnyelvészeti kérdésfeltevés, sohasem az egyes retorikai alakzatok izolálására 
törekszik, hanem a szövegbeli jelentésfolyamatok összetev ő  elemeinek tartja 
őket. Azt is jelenti ez, hogy a szövegelmélet, illetve szövegnyelvészet e tárgy-
körre vonatkozó módszertani szempontjainak a kidolgozásakor azokból az el-
méleti premisszákból kellett kiindulnom, amelyekkel a költ ő i szövegekre mint 
elsősorban nyelvi képződményekre vonatkozóan már rendelkezünk, s e sajátos 
nyelvi alakzatok m űködésére vonatkozó, rendszerezett megfigyelések beil-
leszthetőek kell legyenek a szövegalakulás összesített koherenciafeltételeibe. 

Úgy is mondhatnám tehát, hogy amikor Pilinszky János költ ő i nyelve költői 
kifejezésformáinak a jelentéstani értelmezésére vállalkoztam, akkor ezt kísér-
letnek fogtam fel, hogy lehetséges-e, illetve hogyan lehetséges az általános szö-
vegelméleti és szövegnyelvészeti premisszákból kiindulva e sajátos költ ő i 
nyelvi alakzatok szövegbeli, szövegszervez ő  viselkedésének a vizsgálata, mi ál-
tal természetesen, az adott költ ő  költői nyelvhasználatára vonatkozóan is rele-
váns és döntő  következtetéseket is kellett hogy levonhassak. Dönt őket azért, 
mert konkrét választásom megel őzte az az olvasói ismeret, hogy Pilinszky köl-
tői nyelvhasználatában, legalábbis egyes költ ői korszakaiban e költ ői nyelvi 
alakzatok meghatározó módon vesznek részt. S hogy utolsó költ ő i korszaká-
nak költő i nyelvhasználatában már nem, ennek felismerése közvetlenül segített 
konkrét elemzési feladataim kijelölésében, s meggy őzött körülhatárolásuk 
lehetségességéről és fontosságáról, s egyben figyelmeztetett arra, hogy egy 
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adott költő i nyelvhasználat kifejezésformáinak az elemzésébe a képi kifejezés-
formák vizsgálata mellett a nem képi kifejezésformák vizsgálata is beletartozik, 
köztük olyan kifejezésformák vizsgálata, melyek, mint a modern és egyéni köl-
tő i nyelvhasználat alakzatai, retorikaelméletileg meghatározatlanok, pl. a 'köl-
tő i kijelentés' költő i nyelvi alakzata Pilinszky költészetében. 

E felismerések jelzik azt is, hogy az általános módszertani kérdésfeltevéshez 
s megválaszolási kísérletéhez szükségképpen társult az az igény, hogy e mód-
szertan tegye lehet ővé az adott költő  költői nyelvhasználatának, más szóval, 
poétikájának a funkcionális vizsgálatát, leírását. Munkám nem tekinthetem be-
fejezettnek, minthogy a nem képi kifejezésformák vizsgálatát nem végeztem el. 
Munkám azonban bizonyítja, hogy egy ilyen, egy költ ői poétika egészét szem 
elő tt tartó funkcionális vizsgálat a szövegelmélet, illetve a szövegnyelvészet 
eszközeivel igenis lehetséges. 

Célom tehát a módszertani szempontok kialakításán túl, mintegy azok 
eredményeként, egy költ ői nyelvhasználat funkcionális jellemzése volt, s nem 
egy „szövegelméleti retorika" kialakítása, jóllehet, s erre elemzéseim végezté-
vel, mintegy azok eredményeit átgondolva jöttem rá, a költ ő i kifejezésformák 
működése, a szövegbeli viselkedésük által kialakított tipologizálás egy általá-
nos érvényű  osztályozást eredményezett — gondolok itt els ősorban a jelző s 
szerkezetek, a hasonlattípusok és részben a metaforatípusok jellemzésére. 

Módszertani szempontjaim megválasztásakor arra törekedtem, hogy azok 
kompatibilisek legyenek mind az általános nyelvhasználattal, mind az ún. köl-
tői nyelvhasználattal. Nem hiszem ugyanis, hogy a költ ő i nyelvhasználat meg-
közelítésekor eleve annak „másságából" kell kiindulni, s egy jelentésértelmezés 
során figyelmen kívül hagyhatnánk azokat a nyelvi-szemantikai szabályszer ű -
ségeket, melyek ismeretével az általános nyelvhasználatra vonatkozóan rendel-
kezünk. Nem véletlen tehát, hogy a retorikaelméleti megállapítások mellett, 
ahol ezt tehettem, így a jelz ős szerkezetek megközelítésekor, figyelembe vet-
tem a (leíró) nyelvtan kategóriarendszerét, osztályozását is, s miközben azt al-
kalmatlannak találtam Pilinszky jelz őhasználatának a leírására, tehát egy költ ő i 
jelzőhasználat rendszerszerű  jelentésértelmezésére, a szubjektív, vagyis 'költő i' 
nyelvhasználat rendszerszerű  feltételei után kutattam. Egy látszólag egyszer ű  
rendszerezési elvet választottam alapul, melyet szövegelméleti tanulmányaiban 
Petőfi S. János fogalmazott meg, s ez a különbségtevés a világra vonatkozó 
nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal megegyez ő  és az azzal nem megegyez ő , ha-
nem a világra vonatkozó nyelvi tapasztalattal, valamint a szövegösszefüggé-
sekb ől rekonstruálható nyelvhasználat között, ami azt is jelenti, hogy a nyelvi 
rendszer szemantikája helyett a költ ői szöveg kommunikációs rendszerének a 
jelentésfeltételeib ő l, koherenciafeltételeib ől kellett kiindulnom, melybe a 
nyelvi-szemantikai feltételek mellett a pragmatikai feltételek éppúgy beletar-
toznak, mint az egyéni látás kultúrájának a világalkotó feltételei. Miközben te- 
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hát egy rendkívül jól használható módszertani szemponthoz jutottam e különb-
ségtevés meghatározásával, egy sor elméleti kérdést is megnyitottam, melyek-
nek nemcsak a megválaszolásával, de értelmezésével is adós maradtam. 

A világra vonatkozó nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal megegyez ő  költő i 
nyelvhasználat jelentésértelmezésekor a nyelvi-szemantikai rendszer kategóri-
áival operálhattam, ez azonban nem jelenti azt, hogy osztályozási rendszerét is 
átvehettem volna, minthogy az egyes költ ő i kifejezésformákat viszonylag önál-
ló szövegelemnek tartva, a szövegalkotás és a kontextusban érvényesülés 
komplex vonatkozásaival kellett számolnom. A világra vonatkozó nyelvi ta-
pasztalattal, valamint a szövegösszefüggésekb ől rekonstruálható költői nyelv-
használat jelentésértelmezésekor a viszonylag önálló szövegelemnek tartott 
költő i kifejezésformákban viszont a jelentésalakulás mer őben kommunikáció-
specifikus, így a nyelvi-szemantikai rendszer kategóriáit is ennek kellett aláren-
delni. A félreértések elkerülése végett jegyzem meg, hogy távolról sem a 'szó 
szerinti' és a 'nem szó szerinti' jelentés kérdéseir ől van itt még szó, hanem ar-
ról, hogy az egy szószerkezetet vagy mondatszerkezetet, illetve összetett mon-
datot, esetleg mondatcsoportot alkotó költ ői kifejezésforma jelentésessé válá-
sában a jelentéshordozó elemek hogyan lépnek egymással kapcsolatba, kon-
zisztensek-e a nyelvi rendszer jelentésfeltételeivel a közöttük kialakuló logikai 
kapcsolatok, s ha nem, milyen fokú és milyen fajta eltérésről van szó. A 'nem 
szószerinti értelemben vett értelmezhet őség' mint szélsőséges lehetőség jelenik 
meg ebben a gondolatrendszerben, mint egy sajátos szemantikai folyamat ösz-
szefüggési rendszere, mely ugyanakkor még mindig kompatibilis kell hogy legyen 
a kommunikációspecifikusan értelmezett 'szószerinti jelentés ű ' szövegeleme-
ket alakító jelentésfolyamatokkal. 

7. Ebben a kommunikációspecifikus megközelítési rendszerben a világra vo-
natkozó nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal megegyez ő , autologikus JELZO-
HASZNALAT lehet PUSZTA MINŐSÍTÉS és ERTELMEZOI MINŐSÍ-
TÉS. A puszta min ősítés önmagában értelmezhet ő  jelzős szerkezeteket hoz lét-
re, melyek leginkább párhuzamba állíthatók a MMNyR osztályozásával, a 
'megkülönböztető ' és a 'kiemelő ' jelző  osztályaival. Az értelmez ői min ősítés 
már szubjektív jelzőhasználatot jelez, minthogy vagy egy Olyan tulajdonság-
jegy rendelődik a jelzett szó jelölte fogalomhoz, amellyel az a) lexiko-szeman-
tikai meghatározottsága alapján nem rendelkezik, de amelynek a jelentése nem 
zárja ki, hogy az adott fogalom min ősítőjévé legyen, pl. „árva szörny", vagy 
pedig b) a jelzett szó jelölte fogalomra vonatkozóan valamilyen (szubjektív) ér-
tékítéletet tartalmaz, p1. „tökéletes béke". 

A világra vonatkozó nyelvi tapasztalattal, valamint a szövegösszefüggések-
ből rekonstruálható jelző i predikációk a szubjektív értelemzésnek Olyan fokát 
érik el, hogy már nem nevezhet ők egyszerűen értelmező i minősítésnek. Az ér-
telmezés szemantikai tendenciája alapján megkülönböztethetünk PARADO- 
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XÁLIS MINŐSÍTÉST, melyekben a jelz ő  ellentmondást alkot a jelzett szó je-
lölte fogalommal, de egyben nem tiszta — kizáró — ellentétet is, Pl. „alacsony 
zajában"; ELLENTETEZO MINOSÍTÉST, melyekben a jelz ő  és a jelzett szó 
jelölte fogalmak a világra vonatkozó tapasztalataink alapján kizárják egymást, 
pl. „emelkedő  zuhanás"; továbbá METONIMIKUS JELZŐ I PREDIKACI-
OT, melyekben a jelz ő  egy Olyan tulajdonságjegyet vonatkoztat a jelzett szó 
jelölte fogalomra, amely csak valamely másik fogalom okán vagy következmé-
nyeként vonatkoztatható az adott fogalomra, egy kimaradt másik fogalom 
közbeiktatásával min ősítheti azt, pl. a „csatakos virradatban" jelz ős szerkezet a 
„csatakos lovasok a virradatban" szerkezet helyett; és végül METAFORIKUS 
JELZŐ I PRÉDIKÁCIÓT, melyek a megszemélyesítés, pl. „vak önkívület", 
vagy a tárgyiasítás logikáját, Pl.  „puha éj", érvényesítik. 

A jelzőhasználatnak ez a hat osztálya, miközben teljességgel leírhatóvá teszi 
Pilinszky jelzőhasználatának a jellegét, a költ ő i jelzőhasználatra általában vo-
natkozóan is kimerít ő  értékű , legfeljebb újabb alosztályok bevezetése lehet in-
dokolt. (Pilinszky költ ő i jelzőhasználatában nem tapasztaltam Pl.  kimondottan 
szünekdochés jelzőhasználatot, ez azonban a paradoxálas minősítés egy alosz-
tályaként értelmezhet ő  lenne.) 

8. A Pilinszky költő i nyelvhasználatában rendkívül megterhelt kifejezésfor-
ma, aHASONLAT, megközelítésekor a hasonló és a hasonlított közötti sze-
mantikai tendenciára, a viszonyítás jellegére koncentrálok, s ebb ő l következő -
en a tertium comparationisban kifejeződő  szemantikai jegyekre: a) e szemanti-
kai jegyek kifejezettségére vagy esetleges ki nem fejezettségére, b) a hasonlósá-
got jelölő , illetőleg a nem-hasonlóságot jelölő  tulajdonságjegyek viszonyára, s 
a hasonló és a hasonlított közötti, ez által meghatározható szemantikai távol-
ság fokára és jellegére. Ennek alapján beszélek „valódi" és „nem valódi" viszo-
nyításon alapuló hasonlatokról, mely felosztásom alapját képezi. 

A „valódi" viszonyításon alapuló hasonlatok két osztálya különíthet ő  el: az 
egyeztet ő  és a kijelölő  hasonlatok és ezek alosztályai. 

Az EGYEZTETŐ  HASONLAT-ban — Pl. „pedig zuhanunk, mint a kő  / 
egyenesen és egyértelm űen" a Milyen felemás c. versben — a viszonyítás jellege 
a világra vonatkozó nyelvi és nem nyelvi tapasztalattal értelmezhet ő . A hason-
ló és a hasonlított meg őrzi szó szerinti jelentését, ám az egymásra vonatkozta-
tás következtében a hasonlított jelentésében legtöbbször kifejezett jelentésb ő -
vülés következik be. A nyelvileg mindig jelölt tertium comparationisban a ha-
sonlóságon alapuló tulajdonságjegy dominál, s ezért a hasonló és a hasonlított 
közti szemantikai távolság mindig bemérhet ő . A szemantikai távolság foka 
alapján beszélhetünk értelmi kiegyenlít ődést és értelmi szolidaritást megvalósí-
tó egyeztet ő  hasonlatokról. 

A KIJELÖLŐ  HASONLAT — p1. „Egyhelyben járunk; minta gyilkos" a 
Kráter c. versben — is értelmezhet ő  a világra vonatkozó nyelvi és nem nyelvi ta- 
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pasztalattal. A hasonlított és hasonló nemcsak hogy meg őrzi szó szerinti jelen-
tését, hanem egymástól való viszonylagos függetlenségét is. A hasonlításban 
kialakuló szemantikai tendencia az egyeztet ő  hasonlatokban tapasztaltnál vala-
mivel „önkényesebb" viszonyítást tételez: a hasonló megmarad egyféle „példá-
zatnak", viszonylag tetsz őlegesebb, amennyire azt a hasonlóságon alapuló kö-
zös tulajdonságjegy megengedi. Annak alapján, hogy a tertium comparationis 
nyelvileg jelölt-e vagy sem, megkülönböztetünk viszonylagosan kötött és vi-
szonylagosan független példázatot vagy kijelölő  hasonlatot. 

A „nem valódi" viszonyításon alapuló hasonlatok lehetnek KREATÍV ha-
sonlatok — pl. „lezárt vagy, mint a kárhozat" a Gyász c. versben —, ELLENTÉ-
TEZŐ  hasonlatok — pl. „Mint légtornász az űr fölött / ha megzavarja párja, / 
együtt merültem el veled, / alá az alvilágba" a Miféle földalatti harc c. versben —, 
PARADOXÁLIS hasonlatok — pl. „ahogyan a tenger az összetört szentségtar-
tóban" a Merre, hogyan c. versben — és METAFORIKUS hasonlatok — pl. 
„mint kiéheztetett botok, / a rengeteg megéled" a B űn c. versben. 

E hasonlatok bemutatásától itt — terjedelmi okok miatt — eltekintek, szeret-
ném azonban megfogalmazni azt a meggy őződésem, hogy e hasonlattípusok a 
költői nyelvben általában lehetséges minden hasonlatformát magukban foglal-
nak; elemzésük szükséges elméleti elmélyítése mellett alkalmasak kell tehát 
legyenek a hasonlattal is él ő  poétikák leírására. 

Pilinszky költő i nyelvhasználatának METAFORATÍPUSAIVAL foglal-
kozva adós maradtam a metafora szakirodalmának áttekintésével. Tudatosan s 
kényszerűen mondtam le err ől, leginkább az újabb kori metaforairodalom ki-
terjedtsége miatt, melynek kritikai áttekintése szétfeszítette volna ennek a dol-
gozatnak a kereteit. Ennek hiánya viszont munkám elméleti megalapozottságá-
nak a hiányosságait okozta, valamint azt is, hogy a jelz ő - és a hasonlattípusok 
kialakításában érvényesített módszertani elveket csak részben sikerült megva-
lósítanom. A szövegnyelvészeti megközelítés itt jórészt a hagyományos reto-
rikák felfogására támaszkodik, amikor 1. KLASSZIKUS METAFORARÓL, 
2. METAFORIKUS PRÉDIKÁCIÓRÓL és 3. METAFORIKUS NÉV-
ADÁSRÓL beszélek, s kísérlem meg e metaforatípusokat elemezni és osztá-
lyozni. 

A képi kifejezésformákat vizsgálva Pilinszky költészetében, foglalkoz-
tam a látomással is, mely költészete els ő  korszakában viszonylag gyakran je-
lentkezik versnyelve szervez őelveként. Legtöbbször, így az általam elemzett 
Frankfurt című  versben is, több mondatból, illetve tagmondatból álló mondat-
csoport alkotja a látomásos nyelvi struktúrát, melynek nyelvi-szemantikai, va-
lamint kommunikációspecifikus jellemzésére vállalkoztam. A látomásos meg-
jelenítés vizsgálata ugyanakkor egy a nyelvi mikrostruktúrák felépítését s kap-
csolódását leíró elemzést is igényelne, miáltal a legkisebb közlésegységek s ez 
elemi közlésegységek nagyobb egységekké való szervez ődésének a jellemzésén 
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át értelmezhetnénk Pilinszky költ ői leírásoktól idegenked ő , látomásosan meg-
jelenítő  belső  látásmódját. 

Pilinszky költői nyelvhasználatában azonban viszonylag gyakoriak, tahót tí-
pusalkotóak az egymondatos látomások is, melyeket én fragmentáris vagy ki-
fejtetlen látomásoknak neveztem. Mind a kifejtett, mind a kifejtetlen látomá-
sok esetén Pilinszky látomásos fogalmazásmódjának dinamikus, dramatizáló 
jellemző irő l kell elsősorban szólni, s ez alatt leginkább azt értem, hogy a képi 
leírást felváltja egy legtöbbször drámai eseménysor redukált képi jelzésekben 
való felidézése, melyben az érzékletesség és vizualitás megvalósításának az igé-
nye helyett a történések komplexitására, illető leg a történések egyediességére, 
különösségére esik a hangsúly, s nem a látványra mint statikus min őségre. 

Pilinszky költő i nyelvhasználata 'komplex költ ői képeinek' a vizsgálatát 
rendkívül fontosnak tartom; e legtöbbször több elemi közlésegységb ő l s egy-
ben több stilisztikai alakzatból álló költői nyelvi struktúrák jellemzésével 
ugyanis Pilinszky képalkotó módszerét tudjuk megközelíteni s leírni. Pilinsz-
ky metaforikus komplex költ ői képeit Hankiss Elemér strukturalista módszere 
nyomán elemeztem, s ez az elemzési módszer adott támpontokat a Pilinszky 
költészetére jellemz ő  nem metaforikus komplex költ ő i képeknek a leírásához 
is, mint amilyenek a 1. 'latens, illetve kifejtetlen képi leírást alkotó komplex 
költői kép, 2. az 'izolált költő i kijelentésekb ő l fölépülő  komplex költő i kép' és 
3. a 'latens, illetve kifejtetlen történetet alkotó komplex költ ő i kép'. E nem me-
taforikus komplex költ ő i képek elemzésekor külön kellett foglalkoznom egy 
mindmáig nem elemzett költ ő i kifejezésformával, amelyet én 'költ ő i kijelentés-
nek' neveztem, s amely Pilinszky költ ő i fogalmazásmódját tekintve meghatá-
rozó jellegű , kivételesen egyénített alakzat. A 'költ ő i kijelentés' elemzését nem 
tekintem véglegesnek, illetve befejezettnek. 

A képi kifejezésformák jelentéstani értelrr.ezésével Pilinszky poétikáját 
nem tarthatjuk kimerítettnek, különösen akkor nem, ha tudjuk, hogy Pilinsz-
ky költészete rendkívül egyéni módon él a nem képi kifejezésformákkal is, 
különösképp költészete középs ő  és utolsó korszakában, a Szálkák kötettő l 
utolsó verseiig. A nem képi kifejezésformákról szólva feltétlenül beszélni kell 
1. a vallomásosságról, 2. a költ ői leírásról, 3. a reflexióról, 4. a költői kijelentés-
ről, 5. az ellentétezésrő l, 6. a paradox állításról, 7. a redukcióról, az elliptikus 
közlésmódról, 8. a cselekményességr ő l, és külön 9. a szimbolikus közlésmódról. 

A nem képi kifejezésformák elemzését dolgozatom szerves folytatásának, 
szükséges kiegészítésének tekintem, akkor is, ha a képi kifejezésformák elem-
zésével külön meg kívántam mutatni, hogy e költ ő i nyelv „szegénységére" vo-
natkozó költői önjellemzést nem lehet szó szerint érteni, s az ennek nyomán 
kialakult egyes leegyszer űsítő  kritikai véleményeket nem tudom elfogadni. A 
nem képi kifejezésformák elemzése nélkül csak hipotetikusan állítható, hogy 
Pilinszky költői nyelvteremtésének meghatározói: 1. a képben gondolkodás, 



360 	 HÍD 

2. a szimbolikus közlésmód és 3. a konkrét közlésmód, melyek közül különösen 
ez utóbbiról tudunk keveset aPilinszky-szakirodalomból, s amelyet els ősor-
ban a nem képi kifejezésformák alakítanak. 
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Hódi Sándor: Táj és lélek. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1989  

„... A változás szelei fújnak. Nem maradhatunk kívül a társadalmi demokratizálódási  

folyamatokon. Ám ahhoz, hogy e folyamatokba bekapcsolódhassunk, egy önmagunk-
ban elvégzend ő  számadással mindannyian tartozunk magunknak." Az idézet az Új  
SymposioП  1989. 9. számában megjelent Táj és lélek cím ű  tanulmányból való, amely az  
azonos című  kötet összefoglaló fejezeteként íródott. Az, hogy a kett ő  közül melyikkel  
találkozik először az olvasó, a véletlenen is múlhat, de épp ez a véletlenszer űség az  
egyik jellemzője egymás közötti viszonyainknak is, ami ellen a szerz ő  szót emel. Bíz-
hatjuk-e például munkahelyi vezet ő ink kiválasztását a véletlenre, vagy még inkább: be-
lenyugodhatunk-e riasztó társadalompatológiánk (a népességfogyás, öngyilkossági sta-
tisztikánk, vagy a családok fölbomlásának és a deviáns magatartásformák kialakulásá-
nak) véletlenszerűségébe?  

A problémafölvetés nem új keletű , mert az említett kérdések eddig is fölmerültek a  
szerző  munkáiban mint a létünket meghatározó jellegzetességek, de csak a legutóbbi  

társadalmi átalakulások után kerülhettek napirendre mint nemzeti sajátosságok és prob-
lémák. A kérdés úgy is fölvethet ő , hogy a nagy történelmi átrendez ődés mellett nem va-
gyunk-e mi magunk is felelősek társadalmi viszonyaink kialakításáért és identitásunk  

meghatározásáért? A „hogyan"-ra adandó választ a magunkról alkotott én-képünk  

megismerésében és vállalásában kell keresnünk, mert „önmeghatározásunk, a magunk  

és mások közötti különbségtevés nem kedvtelés kérdése" — vallja a szerz ő .  
Könyvének els ő  részében azokat a tesztvizsgálatokat ismerteti, amelyek — 1150 sze-

mély válaszai alapján — a vajdasági emberekre jellemz ő  személyiségvonásokba adnak be-
tekintést. Azért csak betekintést, mert bár a létszám megfelel a statisztikai mintavétel  

követelményeinek, egy reprezentatív — a tartomány különböz ő  részein élő  populációt is  
magában foglaló — fölméréshez mégsem elegend ő . A vizsgálatban résztvev ők karaktero-
lógiai jellemző it az extra- és introverzió típusainak elemzésével kezdi. E két személyi-
ségjegy tekintetében — a más tájegységekkel való összevetésben — a vajdasági emberek  

(magyarok, szerbek és más nemzetiség űek) olyanok, mint más népek (pl. az angolok  

vagy a szlovének). Az érzelmi stabilitás, illetve kiegyensúlyozatlanság tekintetében már  

mutatkozik, eltérés (minden 4. személynek volt neurotikus tünete), míg a rugalmas-
ság—merevség (engedékeny illetve engedetlen magatartás) személyiségjegyek a családi  
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szocializációs rendszerek jellegzetességeit tökrözik. E tekintetben elgondolkodtatók a 
szocializációs sémák közötti eltérések és a nevelési stílusokban tapasztalható különbsé-
gek a szerb és a magyar családok között. Ugyanis épp a nevelési stílusok eredményeként 
olyan magatartásformák, minta befelé fordulás, engedékenység, fegyelmezettség, sok-
kal inkább jellemzőek a magyarokra, mint a velük egy környezetben él ő  szerbek etnikai 
csoportjára. Bár korántsem csak ezek a tulajdonságok határozzák meg, hogy a társadal-
mi beilleszkedés, egy közösségen belüli érvényesülés sikeres lesz-e vagy sem, mégis a 
szocializációban fontos értékelvek kialakulása jellemz ően megkülönbözteti a magyar 
családokat a szerb családoktól. A fölmérésben ez a szempont nem is szerepelhetett, 
mert jóval nagyobb apparátust igényl ő  munkát jelentene a kérd ő íves fölmérést ún. beál-
lítódást vizsgáló skálákkal is kib ővíteni, amelyek kétségkívül tisztább képet adnának az 
egyes jellemz ően nemzeti attit űdöknek a szocializációt befolyásoló hatásáról. 

Ezzel szemben a függ őségi igény tekintetében az eredmények azt tükrözik, hogy „az itt 
élő  emberek körében a szociális függ őség igen hangsúlyozott: a társadalmi elvárásokhoz fo-
kozottan igazodni kívánó személyek aránya 48%, jóval magasabb, mint az önnön meggy ő -
ződésükre alapozó, helyzetmegítélésükben szilárdan kitartó személyeké, ami mindössze 
14%. És e tekintetben az egyes etnikai csoportok között sincs eltérés". Nyilvánvaló tehát, 
hogy a külső  értékelést ő l függő  magatartásformáknak az elfogadása vagy elutasítása egész 
tájegységekre kiterjed ően is jellemz ő  lehet, mint ahogy e példában a kirívóan magas depen-
denciaszükséglet nem csak az itt él őkre — vajdasági nemzetiségekre —, hanem egész Közép-
Kelet Európára is vonatkozhat. Az összehasonlító adatok bizonysága szerint például Angim 
liával ellentétben az ide tartozó országok jellemz ően egypártrendszer ű  fölépítésének „kö-
szönhetően" az infantilis függő ségi viszony kialakítása egy túlszabályozott, a szükségesnél 
is alkalmazkodóbb magatartást eredményezett. Ez a megalkuvó és értékeiben meghasonlott 
életmód egy bizonyos tű réshatáron túl — mint ahogy a közelmúlt történelmi eseményei iga-
zolták— már nem viselhette el rendszerváltoztatás nélkül a feszül ő  társadalmi ellentmondá-
sokat.Hódi — a kutató elme el ő relátásával — ráérezve az évekig tartó feszültségekre és a hely-
zet ellentmondásosságára, a vajdaságiakra jellemz ő  személyiségjegyek föltérképezésében 
egy mélyebb dimenziónak: a konfliktus-t ű rőképességnek (szakkifejezéssel: a frusztrációs 
toleranciának) a fölmérésére is vállalkozott. Jól választott tesztmódszerrel keresett választ 
arra a kérdésre, hogy milyen reakciómódok a legjellemz őbbek a konfliktusos helyzetekben. 
Errő l az első  részben így ír: „A frusztrációs helyzetben tanúsított reakciók mint az ember 
jellemző  viselkedési sémái különféleképpen hatnak vissza az egyéni életszervezés sikeressé-
gére, a munkabírásra, a termelékenységre. Az alábbiakban az ember eredményes életvitelét 
és helytállását befolyásoló három fontos pszichológiai tényez ő —a hatékonyság, az én-er ő  és 
az elő relátás — vizsgálatára és bemutatására vállalkozunk." Ezt követ ően a könyv lebilincse-
lően illúzióromboló része következik, amelyben az eredmények értelmezése található. 
Kezdve az olyan tévhitekt ő l, hogy a férfiak törekv őbbek és kitartóbbak, minta n ők, az élet-
kori megoszláson keresztül (a fiatal korosztály nem tér el az 50. évüket betölt ő  személyektő l 
a hatékony cselekvés tekintetében) a társadalmi tisztségeket betölt ő  személyek gátlásossá-
gáig a legtöbb eredmény meghökkent ő . Ilyenkor például azok is, amelyek „arra utalnak, 
hogy személyi adottságaikat tekintve nem mindig az arra legalkalmasabb személyek kerül-
nek vezető  pozícióba, mint ahogy a munkástanácsokba és küldött-testületekbe való jelölés 
során is más szempontok érvényesülnek els ősorban. A ,rátermettség' egyébként még a párt-
tagok esetében is kérdéses. A párttagok és a pártonkívüliek csoportja között ugyanis je- 
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lentős különbség mutatkozik a szükségleti perszisztencia er ősségét illetően. Meglepő  
módon a pártonkívüliek szembetűnőbben kitartóbbak a párttagoknál szükségleti céljaik 
megvalósításában. A különbség a két csoport között több mint 12%, s ez már magyará-
zatot kíván." A könyvben fölkínált feltevések ismertetése helyett itt csak arra az össze-
függésre utalnék, amely egy másik tesztmutató, az én-er ő  vonatkozásában is ugyanarra 
a következtetésre jut: hogy az fordítottan arányosa társadalmi közéleti aktivitással. 

Érthető , hogy a tényközl ő  szándékon túl Hódi az ellentmondásokra is választ keres, 
és értelmezni próbál olyan esetekben is, amikor további összehasonlító vizsgálatokra 
lenne szükség az „igazi" okok föltárásához. Talán nem elérhetetlen cél a kutatás folyta-
tásában faktoranalitikus elemzést is alkalmazni, az úgynevezett függ ő  változók, vagyis a 
magatartást befolyásoló küls ő  tényezők jobb megkülönböztetésére, pontosítására. Csak 
így kaphatnánk választ arra is, hogy MENNYIRE túlpolitizálódott az a társadalmi lég-
kör, ami végső  soron a passzivitás bénító kényszere mellett pszichopatológiai tünetkép-
ződéshez is vezethet. További szociálpszichológiai kutatásokra van tehát szükség, hogy 
biztosabbak lehessünk valós vagy vélt félelmeink leküzdésében. 

A családi élet változásai című  második részben a házasságokról, a válási statisztikák 
községek szerinti alakulásáról, a házastársi konfliktusokról, acsalád felbomlásáról és a 
deviáns magatartásformákról olvashatunk. A statisztikai adatok elemzése és területi 
megoszlásuk áttekintése alapján a vajdasági helyzet a válások nagy száma miatt lesújtó: 
„A házasságok 25%-a zátonyra fut. A valóságban ennél valójában még több a sikertelen 
házasság." Ugyanez vonatkozik az öngyilkosságok és részben a pszichózisok el őfordu-
lására és megoszlására is, amely az egészségügyi — hiányos — nyilvántartás alapján ké-
szült jelentésb ő l ugyancsak hiányos földolgozásban került a könyvbe. Ebben az elemzés-
ben Hódi kísérletet tesz a etnopszichológiai vizsgálatok hiányában szinte reménytelenül 
csonka adatok összevetésére. Egyedül az öngyilkossági mutatók értelmezhet ők úgy, mint 
legjobban a magyarokra jellemz ő  önsorsrontó az önpusztító magatartásjegyek, de hogy 
mindez minek a következménye, az még továbbra is rejtély marad. „Kétségtelennek lát-
szik, hogy ezeknek a rejtett összefüggéseknek a tisztázásához az etnopszichológiai vizsgá-
latok nagyban hozzásegítenének. Az ilyen jelleg ű  munkáknak azonban egyel őre még na-
gyon híján vagyunk. Ezek hiányában itt most inkább csak a tényeket tudjuk regisztrálni." 

Hódi Sándor a Táj és lélekben a kollektív önelemzés feladatát vállalta. Ahogy egyéni 
sorsunk is folyamatos fejl ődésünk szakaszaiból áll össze, úgy közösségi létünk is sza-
kaszokra bontható, lassabban vagy gyorsabban zajló társadalmi átalakulások összessége. 
Ezeknek a változásoknak a tudatosítása és a sorsformálás felel ősségének a vállalása az, 
amit Hódi számon kér az olvasótól, amikor így ír: „Tisztáznunk kell, hogy múltunk és 
jelen helyzetünk mennyiben áll rajtunk, a kényszer némaság, az üres mellébeszélés 
mennyiben volt szükségszer ű , s legfőképpen, hogy a lehetséges jövők közül melyikhez 
járulunk hozzá meggy ő ződésünkkel, erőfeszítésünkkel, kiállásunkkal." 

A rá jellemző  következetességgel ebben a könyvében is az egyén és környezete kö-
zötti ellentmondásokra mutat rá, a fejl ődésünket gátló tulajdonságaink felderítésével. 
Mert nem a botanikus dolga, hogy kiirtsa a gyomot. Neki az a dolga, hogy megmondja 
nekünk, hogy milyen gyorsan n ő  a gyom. 

VAJDA János 
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TABLÓ VÁZLATOKKAL 

Beder István: Város a Baranka partján. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1988 

A történelmi regény nem tartozik a divatos m űfajok közé. A jugoszláviai magyar iro-
dalom égöve alatt mind a múltban, mind a jelenben csak elvétve találkozhatunk ilyen 
irányú próbálkozásokkal. A m űfaj hazai őse, Császár csatornája lehetett a példaképe 
Beder Istvánnak, de Gion Nándor „latrai" is szolgálhattak némi tanulsággal. 

A Város a Baranka partján című  regény hét fejezetében Réti Borbála háztartási alkal-
mazott sorsát követhetjük nyomon a történelmi háttér színváltásaival. A történések 
kezdete az 1910-es esztend ő  tájékára tehet ő . A helyszín a Baranka partján fekv ő  Epres. 

Hősünk egy jellegzetesen XIX. századi környezetben t űnik föl. Szegfűék megkésett 
idillje agonizál a Damjanich utcában hosszú szárú, öblös tajtékpipák füstjében. Kedé-
lyes borozgatások közepette gy ű lnek össze a kúriában a 48-as honvédek és Thallóczy 
báró. Utóbbi tipikus magyar nemes, elkártyázott vagyonnal, betáblázott birtokkal a 
fenn az ernyő , nincsen kas állapotában. A magyar dzsentri szomszédságában karakte-
risztikus figura Tárnoki Frankel Sámuel újnemes, volt zsidó bérl ő  és uzsorás, szintúgy 
Biczók, a vérszopó ispán, de Szügyi Vidor vidéki f űzfapoéta is hangsúlyos alakja a múlt 
századi galériának. 

Az első  világháború kitörése kett ős fordulópont. Változást hoz a h ős sorsát és a bács-
kai föld valóságát illet ően is. Még utoljára átvonulnak a színen a magyar huszárok 
magukkal sodorva Szegfűéket, egy letűnt éra bábuit. Borbála napjai most mára Kni ća-
nin utcában telnek új határok között, Laposkörm ű  Džundža felügyelete alatt. Színre lép 
a századel ő  gyermeke. Pavlovics Mária francia regényeket olvas, s a modern n ő  szerepé-
ben tetszelegve a szabad szerelem hirdet ő je. Férje, Žarko Putnik, a dubrovniki születé-
sű , félig olasz származású tolmács a könnyed, nagyvilági életvitel találékony mesteri. 

Egy rövid intermezzo erejéig lép a regénybe Borbála harmadik munkaadója, Benedek 
tiszteletes. Szerepe az ínségkonyha megnyitása, a két háború közti gazdasági válság jel-
zése. 

A második világégés kezdete el ő tt vetődünk hősünkkel együtt a Herz fivérek zárt vi-
lágába. A puritán, hagyománytisztel ő  zsidó család az ízlés és a takarékosság szellemé-
ben neveli gyermekeit. M űvészpártoló, társas összejöveteleiken jellemz ő  kisvárosi ala-
kok vonulnak föl: iparoscsemeték, bornagykeresked ők, egyszerű  bankhivatalnokok. 
Vadász Jancsi, a szerencselovag („civilben napidíjas írnok") a fasizmus mind jobban el ő -
retörő  árnyának köszönheti csak belép őjegyét az arisztokratikusan elkülönült családba. 
A művelt, nagyvárosba vágyó Gitta oldalán igyekszik menteni, ami menthet ő  a Mon-
tagnivá vérmesedett Mussolini-bérenc Montányiak ellenében. Er őfeszítése hiábavaló 
igyekezet. A pusztulás nem fékezhet ő  meg. 

A „visszaváltozó" határok vonalán utolsó ízben kísért az Osztrák—Magyar Monar-
chia szelleme Hillebrand Emil védnöksége alatt. 

A regény utolsó fejezetei nehéz id őket vázolnak. A háború vége és a szovjet cssapa-
tok bevonulásával záruló harmadik fordulat a zavarosban halászók ideje. Az események 
sora felgyorsítot filmként pereg el ő ttünk, s a szocrealista korszak beköszöntésével, úgy 
tűnik, hősünk szembetalálkozott a történelemmel, maga is cselekv ő  részese a csendes 
forradalom napjainak. Mindez csupán a felszín délibábja, mert az én akaró szándéka, 
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jobbító igyekezete ezúttal is letöretik. Itt, ezen a ponton szakad félbe a m ű , a látszóla-
gos megbékélés hamis hangjaival. Egy kicsit talán váratlan és hiányérzetet kelt ő  a befeje-
zés, Borbála élettörténetének berekesztése. 

Élettörténet? Inkább közösségek történetér ő l, társadalomrajzról kellene beszélnünk 
Beder regénye kapcsán. A h ő s magánélete ugyanis „a háttér hátterébe" szorul, mintegy 
elsorvad a közösségi történések forgatagában. A szerz ő  utalások segítségével építgeti a 
hő snő  családi viszonyait. Rendszertelen szaggatottsággal hol itt, hol Ott bukkan fel egy-
egy részlet, s végül mindent összevetve Borbála asszony ténykedése a szakácsm űvészet 
körüli praktikákban merül ki. A cselekménybonyolítás küls ő leges elemeire összponto-
sítva az alkotó mintha átsiklott volna a f őszereplőként megjelölt személy jellemének a 
kibontakoztatása fölött, s a lélektani motiváció sem nevezhet ő  alaposnak. 

Beder egy meglehet ősen nagy terjedelm ű  epikai anyag feldolgozására vállalkozott, s 
bár feltehetnénk a kérdést, vajon száz oldal elegend ő -e erre, el kell ismernünk, a cselek-
ményszálak ért ő  összekapcsolása olvasmányos m űvet eredményezett. A regényalakok-
ról már nem mondhatunk hasonlókat, mert azok nem hitelesek és elevenek. A szerz ő  
mentségére legyen mondva, nem kis er őpróbát jelent egy tablóra való emberfigura, ha 
úgy tetszik, kortípus „világra hozása". Szegf űék és Hertzék rajza valóban sikerült, s 

Szűgyi Vidor szakaszosan visszatér ő , már-már parodisztikus lénye is elégedettséggel 
tölthet el bennünket, Benedek tiszteletes vagy akár Csapó Sándor megformálása ellen-
ben mintha elnagyolt, felületes lenne. 

Jó lett volna nem megfeledkezni a részletekr ő l, a leírásról mint az egyénítés fontos 
eszközérő l, s időnként az anekdota jótékony hatása is alkalmazható (például úgy, ahogy 
a második fejezet pincsiepizódjában olvashatjuk). Az említettek hiányában nem is any-
nyira regény, mint inkább vázlatos történelmi tabló bontakozott ki el ő ttünk. 

CSAPÓ Julianna 

A FERTŐZŐ  VÍRUS 

Antun Šoljan: A kiköt ő  (Luka). Fordította: Poór Zsigmond. Európa Könyvkiadó, Bu-
dapest, 1989 

Antun Šoljan a háború utáni horvát prózának olyan meghatározó egyénisége, mint 
Danilo Kii a szerb irodalomnak. Azok közé az írók közé tartozik, akik sajátos úton 
közelítettek a regénybeli eseményekhez, mondván: a dolgok megvilágításához s termé-
szetesen a hitelességhez is a „mögött"-re és nem az „adott"-ra van szükség. Šoljannak 
szinte minden művében az értelem és az érzelem vívja harcát. 

Így van ez a hetvenes évek derekán írt — s most magyarul is olvasható regényében — A 
kiköt őben is. A regény hőse egy középkorú, nagy hivatástudattal rendelkez ő  építész-

mérnök, akinek els ő  komoly megbízatása szülőfalujába szólítja kiköt ő  építésére, hogy 
majd tengeri hajók szállíthassák a közelben talált k őolajat. A regény színtere tehát egy 
kis likai falucska, amelynek őslakóit egytő l egyig megismerjük, de a betelepül őket, a 
munkásbarakkokat vagy az építkezés égnek mered ő  daruit már csak Slobodan Despot 

mérnök szemszögéb ő l látjuk. Igy is teljes a kép, tökéletesen felismerhet ő  a világ, mert 
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az író láthatóvá teszi számunkra a mozgató rugókat. A mindig valahonnan jöv ő  és ható 
vírusok mozgását és fert őző  erejét látjuk, amelyeket, anélkül hogy ezt tudná, már Slo-
bodan is magával hozta, egy merev főnöki utasítás vagy a nagyratör ő  feleség számítgatá-
sokat sohasem mellőző  útmutatásai formájában. 

A mérnök nagy tervekkel és a legjobb szándékkal érkezik Murvicát kiköt ővárossá 
építeni, s nem érti rokonai, falubelijei fenntartásait. Ám az események gyorsan megérte-
tik vele. „Példamutatásként" neki kell els őnek megválnia a szül ő i háztól és a földt ő l, s 
lesz ezzel az építkezés els ő  marionettje. Az ő  feladata lesz az agitálás, s végül a falu sze-
mében ő  dönti házaikat, dúlja föl sz ő lőskertjeiket, s a buldózerek mára temet őkapu 
meg a kis kápolna el ő tt sem állnak meg. Énje tiltakozik, lázad ez ellen, de tehetetlen, a 
vírus terjed, már emberéletet sem kímél. Nincs minimális áldozat, nincs megállást pa-
rancsoló határ. Érzi, hiába akarna valami mást, amikor a kiköt ő  építése politikai kérdés, 
s ebben Grešo elvtárs dönt, Grešo fölött meg Cota elvtárs .. 

Rádöbbenése, hogy „valami mindig csak a lehet őségek világában marad, némely rész 
belő lünk örökké megvalósítatlan marad, s ez az üresség, a kudarc, a veszteség érzését 
kelti bennünk", aminek már csak keser ű  folytatása, hogy az italban és a szeret ő jénél ke-
res menedéket. De ekkorra romhalmazzá tette a falut, s ő  maga is ronccsá lett. Szinte fö-
lösleges epizód, egy víz alatti áramlat ellenáll az épít őknek, s hogy a nafta is lidérces 
álom volt csupán. Mire leállnak a sikertelen építkezéssel, a mérnök már „nem magasba 
törő  spirálist lát, hanem egy fúrót, amely Murvica szívét zúzta szét". 

Šoljan regénye egy kristályossá dermesztett történet, amely jelenünkbe tapad, de 
gyökereit megtalálhatnánk bárhol is ásnánk le. Jelenség, amellyel csak egy társadalom-
tudós tudna mit kezdeni. Viszont irodalmi értékké többek között az teszi a regényt, 
hogy az írói képzelet révén fölkapaszkodhatunk oda, ahová csak a fantázia tud fölröpí-
teni, s hogy közben választ kapunk azokra a lélektani kérdésekre is, amelyek h ősünk 
összeroncsolásához vezettek. A mérnökben ugyanis a változó er ővonalak szabályozha-
tóságában mélyen hív ő  embert kapunk mintaképül, aki megjárva kálváriáját végül maga 
kénytelen kimondani: „a legiszonyatosabb, hogy nincs iszonyat". 

A rádöbbenésig vezet ő  út állomásainak transzparensein ott vannak az egyre komo-
rabb feliratok, miszerint „az élet mindig bizonyos törvényekb ő l eredő  jogok érvénye-
sülése", hogy „sok mindenre képes az ember a lelkéért", egészen addig, amit a szeret ő , 
Vukica nyeglén úgy fogalmaz meg, hogy „szar az egész". Mert valóban az, hiszen a csa-
lás és az önámítás fert őző  kórként szállt itt emberr ő l emberre, hogy végül mindenkit 
megfertőzzön. 

Ujraolvasva a kudarcba fulladt, nagy vállalkozás regényét, amelynek alapgondolata 
szerint a történelem eleve megcsonkított bennünket, Olyan ismer ősen cseng, akárcsak 
tegnap hallottuk volna valamely új párt alakuló gy ű lésén. Csakhogy ez a regény nem 
politikai pamflett, még ha benne minden ügy els ősorban „politikai szempontból kínos" 
is, hanem a politika árjában úszás regénye, a sodródásé, s annak a felismeréséé, hogy mi-
re —akár hősünk is — ráeszmélünk erre, életünket nem merjük felülvizsgálni, mert az 
ember nem mer kutatni magában „nehogy be kelljen ismernie, minden munkája, s ő t az 
élete is elhibázott". 

BORDÁS Gy őz ő  
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A LÁMPÁS FÉNYKÖRÉBEN 

Mészöly Miklós: A pille magánya. Jelenkor Irodalmi és M űvészeti Kiadó, Pécs, 1989 

„Beszélni valamirő l annyi, mint értelmezni azt — írja Karl Jaspers. — Csakis az kerül-
het a megismerhet ő  címszó alá, amit szóba tudunk foglalni." Tehát a lét is csupán egy 
értelmez ő  kontextusban, interpretációk szövedékében ragadható meg. Ám a lét önnön 
értelmezésében — ismét a német egzisztencialista filozófus hasonlatával élve — „olyan, 
mint valami minden irányba szóródó fénysugárzás". Azaz eltér ő  perspektívákra bom-
lik, mivel az „abszolút" világképek összeomlása következtében nem vezethet ő  vissza 
egységes elvre. A világ nem válhat képpé. Valamennyi világkép pusztán egy fragmentu-
ma az Egész realitásának. A különböz ő  tudományos eszmék más-más perspektívákat 
nyitottak, azonban a Teljességet képtelenek megragadni. Az esszéíró sohasem éri be a 
szegmentumokkal, aTotális megismerését óhajtja. Az Egész interpretálását nosztalgi-
zálja, de eközben idegenkedik a filozófiai rendszeralkotástól; a költ ő i kifejezőeszközt, 
a metaforát a lényeg természetét inkább megragadónak véli. Az esszé valami végtelen 
távlatra nyílik. Azon gondolatokat, melyek az emberiség töprengésének id őbeli ered-
ményei, az idő tlenségbe vetíti ki. Lendülete, tónusa: tág, szárnyaló — kacérkodás az 
örökkévalósággal (Ein Zug zur Ewigkeit). Ugyanakkor mégis „...olyan, mint egy töre-
dék, egy romantikus töredék, amely többet sejtet, mint amit adhat, mert hozzáképzel-
jük a magunkét, akár egy törött oszlophoz, egy-egy próba a végest a végtelennel, a tár-
gyat a gondolattal, az embert a világgal összekapcsolni, és ha ez sikerül, esszé születik." 
(Gyergyai Albert) 

Béládi Miklós szerint „Mészöly azzal nehezíti helyzetét, hogy az írói szerept ő l elvá-
laszthatatlannak tartja a bölcseleti igényt is, noha jól tudja, hogy az irodalom és a m űvé-
szet hajdani teljességét, embermagyarázatának egyetemességét visszaidézni, napjaink-
ban megszólaltatni már úgyszólván lehetetlen". 

Ezen „bölcseleti igény" — A tágasság iskolája (1977) és az Érintések (1980) után — 
most ismét önálló kötetben ölt testet. Címét — A pille magánya — megkülönböztetett 
asszociációs mez ő , holdudvar környezi. Aurája van. Nem csupán a m űvet, hanem 
a szerző  alkatát is megidézi. A pille holdudvara: 1. tünékeny, mulandó lény (Az ember, 
„aki csak a pillanatban tud élni, mert a pillanatban tud meghalni" — Márai Sándor); 2. 
pehely, hópihe >pilinkézik=szállingózik (a mészölyi széppróza egyik jellegzetes kife-
jezése). Szinonimái: pillangó, lepke — nektárral, virágok nedvével táplálkozó, átalakulás-
sal fejlődő  (A csúnya hernyóból gyönyör ű  pillangó válik.), karcsú repül ő  rovar; két pár 
hártyaszerű , hímporral fedett szárnya testéhez képest nagy és színes. A szócsalád els őd-
legesen a lebegő , rezgő  mozgásra, másodlagosan a meg-megvillanásra, csillogásra, 
fényvibrálásra utal. A pille magánya szószerkezet els ő  elemét, ugyanakkor egészét is, a 
könyv azonos címet viselő , nyitó, útra bocsátó esszéje magyarázza: „Ez a pille-hasonlat 
a bécsi manierizmus-kiállításon ötlött eszembe. (...) Ez a pilleszárny-elmozdulása leg-
rejtelmesebb man őverezés, amit ismerünk. A fogantatás aktusaként nyílik szét, hogy 
megmártózzék a fényben (teljesség), majd a legtartalmasabb kövületként zárul össze is-
mét. Törékeny pillanat. Olyan mozdulatlanság, amib ő l a tájfun meríti az erejét. (...) A 
németalföldi mester, Joos De Momper egyik képén — Kopf-Landschaft — az emberi arc, 
fej körvonala úgy másolódik rá (szárnycsukódás) egy természeti tájra, mintha egyszerre 
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helyére fordítana vissza egy világot, amelyet azel ő tt képtelenek voltunk észrevenni,  
annyira megszoktuk a fordítottját. Tud arról, hogy a természet mögött is foncsor  

Van. . — „Ne csináljunk szimbólumot a pilléb ő l. Elég, ha a címbe kerül, noha mit se tu-
dunk róla. De hogy egyedül van, nagyon egyedül, az bizonyos."  

A pille szárnyának mozgása: az elme, a mészölyi intellektus érzékeny vibrálása, rez-
gése, meg-megvillanása. A szárny összecsukódása: az esszék megírása, megszületése.  

A cím szószerkezetének második tagját a kötet utolsó szövege oldja fel, hozza köze-
lebb: „Az egyedüllét gyökerei messzebb vezetnek, mint az ötvenes évek. Egészen fiata-
lon egy vállalhatatlan háború részese kellett legyek, s ebb ő l új emberként, új néz ő szög-
gel kellett kikerülnöm. Mivel nem az én háborúm volt, eleve magányban, »másképpen  

gondolkodva« lehetett csak elviselni. Ez még inkább meger ősítette alkalmi »partizánsá-
gomat«, a mindennél erősebb ösztönzést, hogy minden körülmények között függetle-
nül próbáljak szemközt maradni a tárggyal. (...) Így formál бdott kívülállásom és író-
voltam pszichológiai görbéje is. A kör szélén, de mindenképpen a körön belül álltam,  
érdekelt partizánként."  

„Asztali értekezések", meditációk, „érintések", noteszlapok, naplójegyzetek, benyo-
más- és témavázlatok, amelyek a ciklusképz ődés, a vonulatba rendez ődés törekvését  
mutatják. Több mint tíz év termése: hosszabb lélegzet űre nyúlt elmélkedések s miniat űr  
formák. Utóbbiak, mint „homokban a kvarc". M ű formák, amelyek az Egészet, az Ab-
szolútot áhítják átfogni, felölelni. Alkot бjukban ott munkál a Minden iránti érzékeny-
ség, a Minden iránti tisztelet. M űformák, amelyek a véleményt alkotó, visszajelezni és  
hatni kívánó szellem status vivendijének kifejez ő i, megjelenítő i.  

Műhelynapló és műhelykép — elmélkedések az emberi lét közép-európai formájáról, s  
ugyanakkor egyetemes dilemmáiról — paradigmatikus érvénnyel megfogalmazott felis-
merések, melyek a megváltozott, átmin ősült művészet s m űvészetszemlélet tényez ő i-
bő l, elemeib ő l fakadnak. Érdekfeszít ő  tematikai gócok. Érdemes értük megküzdeni.  

Mészöly Miklós nem csupán az irodalomról, a film- és a fest őművészetrő l beszél  
mély beavatottsággal, de a modern filozófia, s ő t a közgondolkodás tartományában is  
otthonos. Kísérletei pr бzaírói gyakorlatának fogalmi-elméleti el őkészítését vagy igazo-
lását, meghosszabbítását jelentik, s ilyen módon szervesen integrálódnak életm űvébe.  
Az alkotó egyik kulcsterminusát kölcsönözve, teljesen azonos „közérzet", az „élet-té-
nyek tiszteletének közérzete" próza- s esszeíró opusának a dominánsa.  

Mészöly esszéit Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János vagy Ottlik Géza „kísérletei-
hez" hasonlбan a kifejezés aggályos pontosságának igénye hatja át. A stílus pontossága:  
a gondolkodás pontossága, etikája. Problémamegoldás helyett a lappangó ellentmondá-
sok fogalmilag precíz megragadását s oknyomozó elemzését tekinti céljának. Akár on-
tológiai vagy ismeretelméleti gondok foglalkoztatják, akár az etika vagy a kulturális  
szféra kerül érdekl ődése homlokterébe, Mészöly morális erényeket igényel, önmagunk  
„kendőzés nélküli megnevezését". Alapfeltétele a szembenézéshez való alázat s bátor-
ság, illető leg az önmagával is polemizáló gondolkodásmód. Mészöly tanítványaiként el-
sősorban a vonzó egyértelműsítések, a megnyugtató el ő legezett válaszok elhárítását,  a 
meg nem alkuvó igényességet, s a még nem ismertre való rákérdezés következetességét  
kell elsajátítanunk. Mivel ez az értelmezés, a megértés újabb s újabb er őfeszítésérő l, a fi-
lozófiai kiinduláshoz történ ő  visszatérés nemes gesztusáról vall. S olyan bölcseleti ma-
gatartásról, amelyet az ember örök kérdéseinek a jelen tudásszintje szerinti újragon- 
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dolása, a kétkedés, a tévedés eshet őségének a kockázatvállalása, valamint a termékeny  

önrefleхió karakterizál. Programjában szüntelen útonlevésre sarkall, ezért még a kudar-
cot, a beteljesületlenséget is hasznosnak min ősíti, amennyiben a törekvés az Egészre, az  
Abszolútra irányul: „Nem menekülhetünk a dadogástól, a biztos vezérfonalaink rög-
tönzéseitő l. Vagy az irányok, tájak és esetek templomi sejtését ől, hogy kíméletlen szim-
pátiával és megfontoltsággal rögtönöznek bennünket. Különösképpen az íróasztalunkat  

nem övezi semmilyen védtöltés: a szabadság kiszolgáltatott árterülete, rögeszmék kirá-
lyian pünkösdi paradicsoma, cellába zárt óceán, mely fölé csak a nap tükörképe kel föl.  

Paralizált remény. Hátán a centripetális batyuval: vajon a rögtönzés mihez képest deter-
minált — és mihez képest mégsem az?  

Vakügetés?  
Vagy a lámpás fénykörében mégis ott rajzolódik a vadvizek tervezett labirintusa, a  

homály pedantériája?"  
A szkepszis túlságosan bizonytalan ahhoz, hogy alkalmas legyen a dolgok, a je-

lenségek egyértelmű  megnevezéséhez. Vagyis, a tudat és a jelenségvilág közötti kap-
csolatot teremtő  nyelv nem csupán összeköt, de el is választ. Ezen akadályok mégsem  

a »csend«, a »hallgatás« állapotát er ősítették —, még az Olyan alkotókban sem, mint  
Pilinszky, aki a szó tökéletlenségéb ől, konvencionalitásából következ ően idegenke-
dett a beszédtől": „Nem mesélem el, inkább részletesen elhallgatom neked. Azt aka-
rom, semmi ne maradjon kimondatlan." „Heideggernél a lét háza a nyelv. Az ember  

e házban lakik. Ő rzi a házat? A nyelvben az igazságot? De nem azonos vele. E vi-
szony azonban — önmagában véve — mindenképp elégikus: kiszolgáltatottságra han-
golt, bensőséges, a nem megváltoztathatónak komor nyugalmával s az ítélet ismere-
tével teljes, ami alatt az ember él."  

A Nemes Nagy Ágnes által sugallt paradoxont („írni nem lehet, de kell") Mészöly sa-
ját alkatára jellemz ően dolgozta föl: „Elérkeztem valahová; a kihúzott szavakat gyöm-
ködtem magam alá, lépcs őnek." Művészi hitvallását írói gyakorlata hitelesíti. Továbbá:  

„Csak a bölcs őjétől kezdve megőrzött nyelv értheti meg a galamb üzenetét.” A lét fel-
ismert töredékességére maga is töredékes formákat választva igyekszik felelni, meglelni  

azt a „rést, amelyen keresztül hunyorítva pillanthatunk magunkra (blende-sz űkítés,  
hogy az élesség lódítsa távolabbra a pillantást) — s akkor már kirajzolódik a látvány,  

amiben összegz ődünk".  
Mészölyt lényegében akkor is a realizmus lehet őségei foglalkoztatják, amikor magát  

a kifejezést nem veszi igénybe. Interpretációjában: „A múlt realizmusai célkitűzésekhez  
formált (deformált) valóságot járnak körül. (...); s mivel minden eleve-célkit űzés egyér-
telműségben keresi a súlypontját, e realizmusok egyúttal szuggerálják is az egyértelm ű -
séget." A múlt nem-realizmusaival szemben — amelyek „rokon ellentétei a kor realiz-
mus elképzeléseinek" — a mai nem-realizmusok és a mai realizmusok közötti határvonal  

elmosódott, ugyanis „nem csak az elérhet ő  objektivitás fiktív jelleg ű , hanem a fikció is  
potencionálisan »objektív«" — miután a táguló tapasztalat és a csupán elgondolhatónak  

a végső  egymásba tükrözése révén valóban azzá is válik/válhat. Mészöly fogalomhasz-
nálatában az esztétikai realizmus az abszolút mosztalgiájának, az „alkalmi abszolút"-
nak a fejleménye a m űvészetben. Ismérvei: „változó modellek — változó érvényességek  

— többértelműség, mint a konkrét formája — megnevezés helyett utalás — enigmatikusság  

azaz: nem cél a megnyugtatás és megértetés mindenáron.  
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Az utalás mai funkciója: pontatlansággal rámutatni olyan pontosságra, ami megne-
vezhetetlen — pontosan megadott elemek pontatlan kapcsolatba hozásával rámutatni a  
megnevezhetetlen pontosságra.  

Szürrealizmus pl.: pontos elemek önkényes-ellentmondásos összef űzése. (...)  
A valóság kis parcellái — amit a direkt m űfajok pl. lehetőleg beavatkozás mentesen  

igyekeznek követni — nem csupán látványossá teszik, de banalizálják és a kiegészít ő  
megválaszolhatóság hiányát. (...) hogy az élet-tények spontán szöv ődése összességében  
nem rendszerezhet ő . S ez éppen a tények tiszteletének köszönhet ő . (...) mégis radikáli-
sabban szembesítenek az ilyen kérdésekkel: csakugyan van, de miért? van, de mit is je-
lent? van, de mi haszna? Radikálisabban, mint az ún. realizmusok."  

Az efféle ábrázolásmód, művészi eljárás valósághitele jellegzetesen lírai természet ű ,  
nem pedig epikai. Ezért rendelkezik oly meghatározó szereppel az „atmoszféra", a  
„dolgok mögötti többértelm űség", a „sugalmazás", az „utalás", s „nem indokolta m ű -
vészettő l választ, megnevezést várni". Tehát a megértés sem a tényekkel, a valóság érzé-
ki-tárgyi vetületeivel szembesül, hanem a jelenségek „mögöttes tartalmával". Ezen kon-
cepció nem tartja a m űvészet penzumának, hogy a lényeghez juttassa el a befogadót.  
Elég, ha elindítja a feléje vezet ő  úton. Öntevékeny m űmegértésre apellál, mely úgyszin-
tén nem fejezhető  ki, nem foglalható szavakba: „a küszöbön túl van".  

Az ilyen „mai realista" törekvések el őtörténeteként Huszárik Elégiájának és Színd-
bádjának építkezésér ő l ír, párhuzamba állítva Pontos történetek, útközben c. regényé-
vel. A „mély-realizmus" képvisel őjének рoziсiójából méltányolja Bálint Endre festé-
szetének montázstechnikáját, Szabados Arpád piktúrájának prelogikus rendjét mint  
a Káosz rejtett struktúrájáról szóló híradást; illet ő leg töredékek iránti tiszteletét, érzé-
kenységét, fotóelemekb ő l építkező  alkotásait, amelyek „az alakok, formák mögött rej-
tőző  szellem" „rekonstruálását", „tettenérését" feltételezik.  

A históriai vonatkozású meditációk folyamatos érdekl ődés, odafigyelés megnyi-
latkozásai. Szerzőjüknek átgondolt, önálló összképe van a közép-európai (s ezen  
belül a magyar) múltról, töténelmi,kulturális tradíciókról. Mészöly hagyományszem-
léletérő l, „a múlt inzultáló jelenlétté való tételének" szándéka, gesztusa, a lét és az  
emberi relációk „egyidej űsített történelmének" fogalma vall a legegyértelm űbben.  
Ezért érzi a modern irodalmat „h űséges" irodalomnak, amely a . „nemzeti gyökere-
ket" „fokozottabb világirodalmi kitekintéssel" tudja és akarja vállalni. Mészöly né-
zetével rímelve, aki a „puszta megmaradás" görcsössége, a befelé fordulás reflexe  
helyett az érdemes megmaradás föltételeire, lehet őségeire való odafigyelést javallja.  
Az irodalomnak világirodalmi státusra való esélyét s handicapjét elemezvén, latol-
gatván „a történet archaikus gyökereihez visszanyúló forma" — vagyis az anekdo-
tikusság — újrafelfedezésében látja a megoldást. A m űvészet perspektívájában is a szi-
gorú önismeret, az illúziókkal történ ő  leszámolás, illető leg a nemzetek fölötti nyi-
tottság, a kitárulkozás meg az egymásból táplálkozás stratégiájának érvényesítését  
szorgalmazza. Mert az ember többé nem kitüntetett középpontja a világegyetemnek.  
Mellérendelő  viszonyban álla rajta kívül levő  mással. Uj helyzetében viszont nem a  
túlélés, a minden áron túlélés etikájához kell tartania magát, hanem az érdemes meg-
maradás értékrendszeréhez.  

A kategóriák átcsapnak egymásba, ellenben paradoxiájuk nem a szójáték élvetegségét  
dokumentálja, hanem átélésük egyidej ű  végleteit. A mészölyi dialektika az árnyaló ki- 
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egészítést, a továbbgondolást bátorítja, támogatja. Ez pedig folytonosan ébren tartja az 
olvasók várakozását újabb munkái iránt, akárcsak párbeszédre való készségüket. 

POZSVAI Györgyi 

KÉT EMBER A NAGYVILÁGBAN 

Marina Vlady: Szerelmem, Viszockij. Magvető—Tálentum Könyvkiadó, Budapest, 1989 

Akárhány címváltozatot írtam fel magamnak, kivétel nélkül mindben benne volt a 
szerelem szó, ahogy a könyv címében is szükségszer űen benne van, elkerülhetetlenül, 
mert ez a könyv — regény, emlékirat, dokumentum? — els ősorban két ember szerelmér ő l 
szól, de nem lovi story-modorban, nem ágyjelenetekre emlékezve, nem pikánsságokat 
tálalva, holott két ismert ember, két színész, a francia Marina Vlady — ki ne látta volna 
legalább néhány filmben?! — és az orosz Vlagyimir Viszockij — a Ljubimov vezette Ta-
ganka Színház világhírű  Hamletje — tizenhárom évig tartó nagy és viharos szerelme erre 
nyilván fölöttébb alkalmas lenne. De ez a könyv két ember kölcsönös vállalásának bizo-
nyítéka, emléke, több pletykaíz ű  olcsóságnál, éppen úgy, ahogy több intimpistálkodás-
nál, holott két színész élete, baráti köre erre is jócskán alkalmat nyújtana, ám Forman, 
Brook, Liza Minelli, Tarkovszkij és a filmvilág számos, a könyvben el őforduló, megem-
lített alakja ezúttal nem kap nagyobb, fontosabb szerepet, mint az a telefonoskisasz-
szony, aki éveken át összeügyeskedte Vlady és Viszockij telefonos találkozásait nem 
csak sok ezer kilométeres távolságból, hanem akkor még — 1967 és 1980 között — egy-
mástól csillagévnyi távolságban lev ő  két világból, Keletr ől és Nyugatról, vagy mint 
azok az orvosok, akik az alkoholista, majd drogos orosz énekes-költ ő -színész sztárt 
vissza-visszahozták az életbe, a szerelembe, amelyet ajándékul kapott a sorstól, míg alig 
negyvenévesen meg nem halt. 

Vlady könyvének, ahogy élete tíz-egynéhány évének is, a szerelem az alapja, mert 
szerelem nélkül elképzelhetetlen, hogy valaki így tudjon küzdeni a másikért, ahogy ez a 
szép színésznő  tette, de a könyv szól két embert körülvev ő  körülményekrő l, az életrő l 
is, azokról a körülményekrő l, amelyek szükségessé teszik, hogy a kapcsolat küzdelem 
legyen, s amelyek megnehezítették Vlady és Viszockij szerelmét. 

Természetesen elkerülhetetlen a szerelem genézisének és alakulásrajzának a felvázolá-
sa a talákozástól a végs ő  búcsúig. De egyáltalán nem zavaró a forgatókönyvek közhe-
lyeire emlékeztető  kezdet, hogy a színész, aki a moziban már beleszeretett a csinos n ő -
be, szinte első  találkozásukkor feleségül akarja venni, vagy hogy a világhír ű  színészn ő -
nek megtetszik a férfi, aki nem jókép ű , a külsője is jellegtelen, de aki a tekintetével hó-
dít, mert a színészn ő  tudja, tapasztalta, hogy a számára eddig ismeretlen férfi meghatá-
rozó jelenséggé tud válnia színpadon, s érzi, az életben, a valóságban is ilyen lehet. 
„Brecht Galieli-jében hosszú kabátba burkolózva óriásnak látszol, a négyórás el őadás 
után lefogyva, lázas szemmel jössz haza, leülsz az ágy és az ablak közé beszorított kis-
asztal mellé, és egész éjszaka írsz, hajnalban pedig fölébresztesz, hogy fölolvasd a papír-
ra vetett strófákat" — írja, emlékezik a n ő , s ebben a néhány sorban benne van rajongása, 
ső t szerelme bizonyítéka. Ehhez csak apró adalék, hogy Viszockij híres Hamletjét egy 
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másik Hamlet, a lengyel Daniel Olbrychski csak úgy láthatja, ha bemászik egy szell őz-
tetőablakon, vagy ha maga Viszockij, aki énekesként még nagyobb népszer űségre tett 
szert, mint színészként, így fogalmazza meg hitvallását: „Nem egy réteg számára írok, 
az emberek lelkéhez próbálok hozzáférk őzni, tekintet nélkül korukra, foglalkozásukra 
és nemzetiségükre. Nem szeretem a varietédalokat, és nem szeretem, ha az emberek pi-
hennek a koncertjeimen. Azt akarom, hogy a közönség velem dolgozzon, velem dü-
höngjön. Ilyen a stílusom. Valamennyi dalom egy-egy kiáltás." Vagyis: Vlady a teljes 
emberért rajong, nemcsak a férfiért, s nemcsak a m űvészért. Így válik ez a kapcsolat az 
egymás vállalásának és megértésének példázatává, azzá, ami nélkül nincs, nem lehet 
kapcsolat, nem lehet szerelem. 

De sajnos ez a szerelem sincs, lehet zavaró körülmények nélkül, mert „törvényen kí-
vüli éjben" él, kénytelen élni, ahogy Viszockij egyik versében olvashatjuk. S Vlady 
könyve kettejük szerelménél is izgalmasabban vall arról a bizonyos éjr ő l, amelyben 
minden kiismerhetetlen, riasztó, pusztító. A „hatóságok egyel őre szemet hunynak idil-
lünk felett", írja Vlady, de hogy ez nem jelenti a segít ő  beleegyezést is — nem borzasztó, 
a hatóság beleegyezése nélkül még szerelem sincs ott, ahol legf őbb értékként az embert 
mondták! —, hiszen a nyugaton él ő  színésznő-szerető , majd -feleség is csak „két hétre 
szóló" turistavízummal, meghívólevelek alapján tartózkodhat társa mellett, vagy ami-
kor végre rászánják magukat, hogy a férfi számára útlevelet kérnek, mert ha elutasítják, 
ki tudja, kap-e egyáltalán valaha is kiutazási engedélyt, akkor hetekig stresszben élnek, 
mígnem a szerencsés megoldást nem másnak, mint Georges Marchais-nak köszönhetik, 
ő  „járt közben Brezsnyevnél". Megható és egyszerre borzasztó, hogy két ember sírva-
nevetve lapozgatja, tapogatja a már nem remélt útlevelet, hogy amikor Viszockij átlépi 
az orosz—lengyel határt, teli torokból kiabálja ki magából a boldogságot. Torokszorító 
amikor Párizs külvárosában, egy munkásnegyedben Viszockij szinte önmagának — csak 
önmagának? — teszi fel a kérdést a lakóházak, a teli üzletek láttán: „Hogy lehet ez?... 
Ezeknek (...) mindenük megvan, a mi népünknek meg, amelyik annyit szenvedett, 
semmije sincs. (...) Sok városban évek óta nincs friss hús, mindig minden hiánycikk." 
Érthető , nincs benne semmi túlzás vagy nagyzolás, amikor Vlady arról számol be, hogy 
Moszkvába utazásai alkalmával orvosságot, kávét olívaolajat, papírzsebkend ő t, fűszere-
ket, spagettit, vécépapírt vitt, hogy barátaik „mennyire örülnek (.. egy Párizsból ka-
pott ingnek, lemeznek vagy fehérnem űnek", hogy Viszockij naponta háromszor vált 
dzsekit, szagolgatja, tapogatja a puha b őrt, hogy nem tud betelni egy-egy Armstrong-
vagy Ella Fitzgerald-lemezzel. Mert saját maguk gy őződhettek meg róla, hogy „egy 
szöget, egy szál deszkát, egyetlen épít őkövet sem lehet kapni hivatalos, rendes úton", 
mindenhez kapcsolat, ügyeskedés, szerencse kell. Mert a Taganka „három el őadása 
közül egy nem kerül színre", a kultúra funkcionáriusai egyetlen szóval — negyed szá-
zaddal Sztálin halála után is — letilthatják az el őadásokat, a koncerteket közvetlenül a 
kezdés előtt, cenzúrázzák a filmdalokat, évekig nem engedik valakinek a nevét leírni. 
Talán mindennél jellemz őbb azonban az a jelenet, amelyben Vlady a párizsi szovjet 
nagykövettő l kér szegítséget Moszkvába utazásainak megkönnyítésére, s a diplomata, 
mielő tt válaszolna, megkérdezi, mi a színészn ő  véleménye A vallomás című  Gavras-
filmrő l, amely köztudottan Artur Londonnak a Slansky-perr ő l szóló könyvéből ké-
szült. S miután Vlady bátran közli, hogy a „könyvet fontosnak és igaznak" tartja, mert 
„Le kell leplezni a sztálinizmus b űneit", sietve hozzáteszi — szembeköpve önmagát — 
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a „film viszont, attól félek, túlzásokra indít", s ezen a hozzáügyesked ő  magyarázat sem 
enyhíthet, hogy a „könyvvel ellentétben nem hagy elmélyülni a gondolatokban. He-
lyettünk gondolkodik, igen, ez lehet negatív is". 

Híradás ez a könyv egy szép szerelemr ő l, de legalább olyan mértékben a huszadik 
századról, Európa, a világ egyik felér ő l, ami nincs is olyan távol tő lünk. 

GEROLD László 

ÚTTÖRŐ  VÁLLALKOZÁS 

Béla Duranci: Umetni čke kolonije. A szabadkai Képz őművészeti Találkozó és a Subo-
tičke novine közös kiadása, 1989 

Vajmi keveset tudhat Bela Duranciról az, aki csak könyveib ő l ismeri, hiszen emberi 
kapcsolatai nélkül aligha ismerhet ő  meg a teljes „Duranci-jelenség". Annyi azonban 
egyetlen könyv, jelen esetben e m űvésztelepekr ő l szóló alapján is megállapítható, hogy 
vitathatatlanul a legjobb m űvészeti íróink között a helye. Minden tudás benne, ami a lé-
nyeget illeti, és semmi, ami a magatartás szokványos küls őségeit. 

Duranci művészetírói tevékenységének nagyon rokonszenves — az adott területen 
meglehető sen ritka — jellemz ője a „demokratizmusa", távola szó ma oly divatos, le-
ereszkedő , affektált értelmét ő l. Egész eddigi tevékenységével, s most megjelent új 
könyvével is, igyekszik kitöltögetni azt a mind jobban tátongó ű rt, amely századunk 
képzőművészete és hozzá(nem)ért ő  közönsége között keletkezett. A Művésztelepek cí-
mű , hazai viszonylatban úttörő  vállalkozásnak számító kötete nem parttalanul, de a le-
hetőségekhez mérten szélesen értelmezi a m űvésztelepek, alkotótelepek, m űvészi cso-
portosulások folyamát. 

A művésztelepi mozgalom kialakulásának európai viszonylatokat is érint ő  tárgyalá-
sával nemcsak a valós, hanem az igaz képet vázolja fel. Tudja és érzékelteti a tényt, hogy 
a képzőművészet s ezzel egyetemben természetesen a m űvésztelepek sorsa is szorosan 
összeforrott a társadaloméval. Külön-külön tárgyalja a m űvésztelepeket, de felfedi kap-
csolataikat, közös gyökereiket is az itt is, Ott is felbukkanó fest őkön keresztül. 

Az első  fejezetb ől kiderül, milyen gondos el őkészület el őzte meg e kötet megírását. 
Itt szól a kezdetekr ő l, a művésztelepek ősének tartott, 1809-ben alakult bécsi Lukas-
bundról, majd a hasonló angliai, németországi és franciaországi példákról, amelyek ese-
tében elsősorban az akadémiai festészettel való szembenállás késztette a m űvészeket az 
alkotótelepek létrehozására. Részletes m űvészettörténeti áttekintést kaphatunk, amely-
bő l kibontakoznak a m űvészcsoportosulások megalakulásának okai és körülményei. 
Duranci ugyancsak behatóan foglalkozik az ezzel kapcsolatos magyarországi kezdemé-
nyezésekkel is, amelyek — mindenekel ő tt a nagybányai és a gödöll ő i művésztelepek —
hatása meghatározta az itteni törekvések irányát is. Külön kitér az 1899 -ben, a nagybá-
nyai mintára megalakult becskeréki kezdeményezésre, Streitmann Antal és Kovalszky 
Sarolta tevékenységére, képz őművészeti és egyetemes, m űvelődéstörténeti vonatkozá-
sai révén ez talán a kötet legizgalmasabb fejezete. 
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sai A jugoszláv művésztelepek közül kitér az els őként alakult, „szlovén Barbizon-
nak" nevezett Škofja Lika-i művésztelepre, amelyet az Anton Ažbe müncheni iskolája 
köré csoportosuló művészek alapítottak, Nadežda Petrovi ć  és Ivan Meštrović  tevé-
kenységére, majd a két háború közötti kezdeményezések közül megemlíti a blažuji tele-
pet, s újabb adalékokkal szolgála 20-as, 30-as évekbeli vajdasági képz őművészeti „moz-
golódások" megismeréséhez. A második világháború után, a képz őművészeti életben 
kialakult állapotok felvázolását követ ően Duranci talán els őként tér ki részletesen annak 
a palicsi művésztelepnek a sorsára, amelynek rövid id ő tagama alatt pezsgő  művelődési 
élet alakult ki. Szabadkán és környékén, s amely felszámolásának valós okait évtizedek 
óta titok övezi. Ami ezután következik, az iloki, zentai, topolyai, écskai m űvésztelepek 
megalakulása, illetve a művésztelepek koncepcióját folytató, de tovább is fejleszt ő  kis-
hegyesi kerámia-m űvésztelep, a szlovén Forma viva és a kikindai Terra szobrászati 
szimpozion munkájának ismertetése nagyjából ismert tények összefoglalásán alapszik. 
Az utolsó fejezetben a szerz ő  szól a telepek mai helyzetér ő l is, a megváltozott körülmé-
nyeket megemlíti ugyan, de a változás mibenlétére már nem tér ki, habár ez nem is e kö-
tet feladata. Ám éppen az utolsó fejezetben felvetettek sugallják, hogy ezt a munkát 
folytatni kellene, s azokra a kérdésekre választ adni, amelyeke könyv szabadkai bemu-
tatója alkalmával is elhangzottak: valóban zsákutcába jutottak volna m űvésztelepeink, 
vagy „csak" a körülmények és a m űvészek változtak meg, továbbá érdemes lenne azt is 
megvizsgálni, hogy míg az elmúlt évtizedekben éppen m űvésztelepeink voltak az új, ha-
ladó képzőművészeti törekvések hordozói, addig ma ezek az „új szelek" miért rajtuk 
kívül fújnak. 

NÁRAY Éva 

SZÍNHÁZ 

ÉNEK, AVAGY JÓ TANÁCS 

Ha tudjuk, hogy a rongy szavunk mind főnévként, mind pedig melléknévi használat-
ban erkölcsileg züllött személyt jelent, „aljas"-t, „megvetésre méltó"-t is (emlékeztet-
nék az „utcasarkok rongya" vagy a „rongy-élet" fordulatokra), akkor kétségtelen, hogy 
Villon-esthez, ismerve a középkori költ ő  életét és verseinek világát, s figyelembe véve, 
hogy az estet nem oratórium-, hanem el őadásszerűre képzelték el, illő  keret a rongyok-
kal teleszórt színpad meg a termet körülfogó szaggatott, összevissza mázolt drapéria. 
Olyan a színpad, mint egy szeméttelep, s míg két nagyobb rongykupac meg nem moz-
dul, szinte észre sem vesszük, hogy a földön emberek is hevernek. Emberek? Testüket 
koszos rongyokba rejtett csavargók, akik el őbb egymás életére törnek, vagy csak puszta 
szórakozásból esnek egymásnak, unalomból, a hecc kedvéért, majd pedig szövetkeznek 

Ének, avagy jó tanács. Villon-est. — Újvidéki Színház. Szerepl ők: László Sándor, Banka Lívia, Si-
mon Mihály, Tóth Lom n f. h. és Módri Györgyi f. h. Ruhák: Anna Atanackovié, Zenekíséret: 
Szűcs Sándor. Mozgáskompozíció: Ivan Klemenc. 
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a feltűnő  harmadik ellen, aki nem is olyan rongyos, mint ők, megérdemli tehát, hogy  
helyben hagyják, már azért is, mert puha b ő rcsizmája van és fehér inget meg nadrágot  
visel.  

0 — Francois Villon.  
Az ellenpont ebben a rongyvilágban. Ide tartozik ugyan, de láthatóan elvágyódik in-

nen, ami abból is látszik, hogy verseket ír és ábrándozik.  

Én, Franцois Villon diák,  
A négyszázötvenhatos évben,  
Vállalva zablát és igát,  
Higgadt elmével eltökéltem:  
Meg kell vizsgálnom, hogyan éltem.  
Mint írva áll Vegetiusnak,  
A bölcs rómainak művében,  
Másképp megcsaljuk önmagunkat.  

Így vall önmagáról.  
Az előadásban azonban nem Villon élettörténete elevenedik meg, nem az életrajz adja  

a versekhez az epikus vázat, a keretet, hanem a jelzett kontrapunkt, amit még kifejezet-
tebbé tesz a játékteret hátulról lezáró világos — fehér, halványkék? — függöny, melynek  
különböző  pontjain olykor egy lányfej jelenik meg, s cseng ő  gyermekhangon énekel  a 
távoli kék hegyekről és a Napról. Villon feléje indul, de nem tudjuk meg, eljut-e hozzá,  
mert miközben mászik a mesék üveghegyét jelképez ő , alulról megvilágított ferde üveg-
lapon, kialszik a fény — vége az el őadásnak.  

Még egyszer szerephez jut az üveglap az Újvidéki Színház Villon-estjén, amikor  a 
Ballada a senki fiárólt halljuk. Mint egy átvilágított rovar, fekszik az üveglapgn a szí-
nész, s ez a semmi-kis effektus emberi drámává tágítja-pontosítja a költeményt, szemé-
lyessé teszi a verssorokat. Azéra említem ezt a jelenetet, mert szépen mutatja, a négy fia-
tal színész — László Sándor, Banka Lívia, Simon Mihály és Tóth Lom n f. h. —,  akik alkal-
masint azért (is) választották a megmutatkozásnak ezt a formáját, mert a színházban ka-
pott feladatok mellett b őven jut erre idejük, nem azért találták ki ezt az estet, hogy drá-
majátszási igényüknek eleget tegyenek, nem szerepet akarnak játszani, hanem verset  
mondanak, minimális színházi segédlettel, jelzésszer ű  megoldásokhoz folyamodva csu-
pán. Egyetlenegy alkalommal vonja el a néz ők figyelmét a színpadi cselekvés a verstől,  
míg Villon-László Sándor verset tolmácsol, a két csavargó pedig, a kövér Margit körül  
legyeskedik. Különben egyszer ű  dramatikus játékot rögtönöznek a színészek, ami a  
Chanson a párizsi szépasszonyokról cím ű  Faludy-féle Villon-átköltés kapcsán a legsi-
keresebb.  

Külön erénye az estnek, hogy a négy színész versmondása differenciált, különbözik.  
Banka Líviáé hagyományosan egyesíti az értelmezést és a dallam szinte lekottázható ze-
neiségét. Simon Mihály és Tóth Lom n a csavargó küls őhöz keresi és találja meg a legmeg-
felelőbb tempót, azzal a különbséggel, hogy Simon egyszer űbb, természetesebb, társa  
pedig olykor pátoszos. A legnagyobb feladatot László Sándor kapta. Versmondása pon-
tos értelmezésre mutat, nagyon szép pillanatai vannak, ám elég gyakran megfeledkezik  
arról, hogy a versmondó feladata nemcsak az értelem, a gondolat közvetítése, hanem  
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ennek a versritmussal való összekötése, természetesen anélkül, hogy skandálássá válna.  
Nem mindig érezni, hogy verset mond, mert a vers zeneiségét adó bels ő  dallamot, rit-
must nem sikerül mindig kifejeznie. Tudjuk viszont, hogy ez gyakorlat kérdése is, s ezt  
a vállalkozást elsősorban talán ilyen értelemben kell dicsérni és megértéssel fogadni.  

GEROLD László  

A PROFI 

Havelka —címkéztem magamban Dušan Kova čević  legújabb darabját; A profit, még  
előadás közben —, abban az értelemben, hogy kis Ravel, bár lehet így is értelmezni: egy ki-
csit Ravel. Legkevésbé azért, mert a színpadon is elhangzik a drámaíró-elnök, Václav Ravel  
neve, ami önmagában lehet érdekes, lehet figyelemkelt ő  mozzanat, de nem kell, hogy meg-
határozó, jellemz ő  is legyen az egész darab vonatkozásában. Holott az.  

Ravel drámáinak, Pontosan az Audiencia című  egyfelvonásosának ihlet ő  hatására isme-
rünk. Vitathatatlanul igényes rokonság, amely miatt nem kell Dušan Kova čeviének szégyen-
keznie, hiszen Ravelnek ez a kétszemélyese annyira ismer ős közép-kelet-európai értelmi-
ségi léthelyzetet idéz, amelynek ebben a térségben már-már emblematikus értéke van. Ko-
vačević  a drámaíró és rend ő rspicli —6 a profi, a szakmáját nagy hivatástudattal végz ő  szerep-
lője a történetnek — találkozásában szinte megismétli Vanék, a drámaíró, és a sörmester jele-
netét. Mindkét író részben a szerz ők alteregója, s mindkét partner besúgó. Havelnál a sör-
mester feladata, hogy jelentéseket írjon az üzemébe helyezett íróról, Kova čevićnál a hekus-
nak majd két évtizedig az író volt az esete, követnie kellett, s jelentéseket kellett írnia arról,  
mit mondott, kivel találkozott. Most végre szembesül az író és árnyéka, mert a nyomozó  
kórházba vonul, műtét elő tt áll, s ki tudja, mi lesz vele, elhozta az író négy kötetbe rendezett  
beszédeinek, telefonbeszélgetéseinek leveleinek nyomdakész kéziratát. De különben is ideje  
volt átadni két évtized szorgos gy űjtőmunkájának az eredményét, az író által elhagyott tár-
gyakkal, sapkákkal, erny őkkel, kesztyűkkel együtt, mivel az új kurzus nyugdíjazta a spiclit,  
aki immár taхisként keresi kenyerét. S itt, ezen ponton csavarint egyet Kova čević  a Raveltő l  
kölcsönzött helyzeten. Az író, akit eddig üldöztek, akinek nem adták ki a m űveit, főszer-
kesztő  lett, s a volt hekus figyelmezteti, saját példájára hivatkozva, hogy ne higgyen a hata-
lomnak, mert önz ő , s mert mindenkire — legyen az f őszerkesztő  vagy nyomozó — csak addig  
van szüksége, amíg saját érdekeire használhatja fel, utána — laufpassz. Ezzel a csavarintással  a 
történet megmarad közép-kelet-európainak, de helyi színezetet is kap.  

Mégsem lesz bel őle igazi dráma.  
Ravel egyfelvonásosa ugyanis akkor történik, amikor a színpadon megjelenítik, jelen  

idejű  történet, amit két ember él meg ott, akkor, Kova čević  egyfelvonásosa pedig zöm-
mel emlékidézés, a hekus elmeséli, hogy a magával hozott b őröndbő l előkerülő  haszná-
lati tárgyak hol, milyen körülmények között jutottak hozzá, illetve mikor és hol követ-
te árnyékként az írót, szerezte róla információit.  

Az dráma, ez epika.  

Dušan Kovačević : A profi. (Profesionalac.) — Zvezdara teatar, Beograd. Rendez ő : Dušan Kovače-
vić . Díszlet, jelmez: Dušan Kovačević  és Živorad Savi ć . Szereplők: Danilo Stojković , Bogdan Dik-
lić , Neda Arneri ć  és Vanja Janketi ć .  



KRITIKAI SZEMLE 	 377 

Kétségtelen azonban hogy a fanyar szellemességgel történ ő  múltidézés szórakoztató 
is, tanulságos is, és elgondolkodtató is. Olyan, amilyennek a darab alcíme, m űfaji meg-
határozása jelzi: szomorú komédia. Kutyakomédia, mondanánk. 

A darabot a szerz ő  rendezte, nem éppen ötletesen, de erénye, hogy helyet és lehet ősé-
get biztosított író önmagának, hogy a viccek formájában közölt emléktöredékek utat ta-
láljanak a közönséghez. Ebben azonban teljesen megbízható segít őtársa is volt: Danilo 
Stojković , a hekus alakítója. Stojkovi ć  a Kovačević -vígjátékok autentikus h őse, nemcsak 
olyan színész, aki zsigereiben érzi a szerz ő  mondatait, szituációit, hanem olyan formá-
tumos színészegyéniség, akire egy egész színházat lehet építeni. Teljes érték ű  színész és 
igazi Kovačević-hős. S nem csak azért, mert a hekus szerepét Kova čević  megírta, az 
íróét — Bogdan Dikli ć  ügyeskedik benne — pedig csak felvázolta, azért is, mert Danilo 
Stojković  aKovačević-darabokban, például A balkáni kémben, sohasem szerepet ját-
szik, hanem mentalitást mutat meg, azt, ami végs ő  soron az írónak is szándéka. 

G. L. 

KÉPZ Ő M Ű VÉSZET 

KÉT SZEMPÁR',  

Az illusztráció a jugoszláviai magyar m űvészek megkülönböztetetten fontos 
(rajz)műfaja. Hangya András számtalan szövegrajza napi- és hetilapokban, folyóiratok-
ban, B. Szabó György Garabonciás-illusztrációi, Sáfrány Imre riportfigurái és minia-
tűrjei, Dobó Tihamér fiatalkori újságrajzai — hogy csak az elhunytakat említsem — isko-
la- és hagyományteremtő  értékei honi művészetünknek. Ács József évtizedeken át kö-
zölt vasárnapi rajzai a Magyar Szóban vagy Barát Ferenc szövegillusztrációknak is te-
kinthető  színházplakátjai építik és folytatják ezt a hagyományt. Kett ős fegyelem jellem-
zi e rajzműfaj hazai iskoláját: a szöveg tisztelete és a rajz autonómiájának meg őrzése. 
A védekezés esélye az illusztráció ilyen kötöttsége és fegyelme; a parttalan kihívásoktól, a 
színlelt átváltozásoktól való önvédelem esélye. B. Szabó György például éppen szövegraj-
zaival ellen őrizte nagyméret ű  absztrakt tollrajzai világának hitelességét és tisztaságát. Ács 
József pedig vasárnapi riportillusztrációin teszi mérlegre örökös m űvészeti kísérleteit. 

Maurits Ferenc egész életm űvének is szerves része az illusztráció: korai rajzait újság-
lapok őrzik, versköteteihez maga készített szövegrajzokat. Frankensteint megírta és 
meg is rajzolta például, az újvidéki Telep világát versbe öntötte és rajzokban rögzítette. 
Sohasem azzal a szándékkal, hogy a versnek mankót adjon a rajzzal, vagy hogy a rajzot 
magyarázza (meg) a verssel. A vers és a rajz a m űvész két önértékű  és önállóan m űködő  
beszédmódja, melyek féltett integritásuk kiteljesedésével össze is függnek a m űvészi és 
költő i önkifejezés magasabb, elvontabb, rejtettebb régióiban. Mauritsot is leköti az il-
lusztráció hazai hagyományokkal átsz őtt iskolája: a szöveg tisztelete és a rajz sajátossá-
gainak kidolgozása. Nincsenek közöttük átfedések, se áthallások, se átt űnések. Más 
szóval, Maurits Ferenc illusztrációi, bár minden ízükben szövegrajzok, semmit sem il- 

Elhangzott Maurits Ferenc fest ő  Baján megrendezett kiállításának megnyitóján, március 7-én 
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lusztrálnak a szó mindennapi értelmében, hanem a szöveggel egyenrangú m űvek, a rajz 
és a színezés világának teljes érték ű  reprezentánsai. 

Örkény István idézi egy helyütt Aldous Huxley tanulmányából Van Gogh (egyik) 
mondatát: „A vak falban is van egy szempár, mely téged figyel, s te félsz." Meg hozzáír-
ja még Huxley kommentárját is: „Az a fest ő , aki ezt tudja, tud olyan káposztaföldet és 
olyan ócska hotelszobát festeni, mely drámaibb és vadabba szabin n ők elrablásánál." 
(Visszanézve, 1985. 267. old.) 

Errő l a „vak falról", errő l a „szempárról", örökös megfigyeltségünkr ő l, a „káposzta-
földrő l", az „ócska hotelszobáról" van szó, meg a félelmünkr ő l: arról, hogy én félek, te 
félsz, ő  fél ... Éppen err ő l van szó Maurits Ferenc illusztrációin. 

S most itt meg is kellene állni: nézzünk egy-egy percre farkasszemet a Maurits Ferenc 
rajzairól bennünket figyel ő  szempárokkal, és ha beleborzadunk e portrék (ránk) nézé-
sébe és (ránk) figyelésébe, átélhetjük azt a drámaiságot, azt a szorongást, azt a félelmet, 
amit akár katarzisnak is mondhatunk, ha már nincs rá jobb szavunk. Am mégsem lehet 
itt megállni. Mert el kell mondani azt is, hogy Maurits illusztrációi ezt közlik a rajz, a 
színek élesre metszett és mégis remeg ő  vonalaival meg árnyalataival, éppen ezt a pokoli 
félelmet és pokoli megpróbáltatást, mert — úgy látszik — regények és novellák, könyvek 
és írók ugyanezt mondják szavakkal és mondatokkal, önmagukba zártan. Két „vak fal" — az 
írás és a rajz — a ránk figyel ő  két szempárral, Macula és társai a regényben meg a képen. 

Nincs abban semmi meglep ő  tehát, hogy Maurits Ferenc illusztrációi az égvilágon 
semmit sem „illusztrálnak", ellenkez ő leg: ugyanazt mondják, amit az irodalmi m űvek, 
ám a maguk módján, szuverén tisztánlátással, minden m űvészet — rejtjeles — közös 
nyelvén. 

Maurits Ferencnek zömében a Forum kiadónál megjelent könyvekhez és a Híd fo-
lyóiratban közölt írásokhoz készült fed ő laprajzai és illusztrációi sorának mintegy 
összefoglalója ebben a pillanatban az itt els ő  ízben bemutatott Danilo Kiš-sorozat tíz 
darabja: emlékezése sorozat Danilóra és egyben két elbeszéléskötete — a Boris Davido-
vics síremlékére és A holtak enciklopédiája — legfontosabb tartalmi meg gondolati ele-
meinek a művészet eszközeivel való — nem gy őzöm hangoztatni: szuverén — megfogal-
mazása. Danilo Kiš novelláiban sokan (a legtöbben) egy hazug és önnön hazugságába 
belepusztult korszak emberellenes világát vélték csak felismerni, és rendre (a legtöbben) 
megfeledkeztek arról, hogy Danilo Kiš ezt a borzalmat a novellaírás igazán magas szint-
jén mutatta meg — a káposztaföld és az ócska hotelszoba „leírásával" — miközben meg-
ismerte, jól megismerte, a vak falból figyel ő  szempárt. Azért olyan arisztokratikusan 
elegáns, latinosan szabatos és ironikusan választékos az ő  írásmódja, mert mindvégig, 
haláláig, magán hordozta ennek a szempárnak könyörtelen figyelmét... És félt. 

Maurits Ferenc tíz Danilo Kiš-rajzáról, elegánsan és tisztán, pontos körvonalakban, 
rácsok (esetleg ablakok) mögül villan elénk az irodalom és m űvészet közös drámája, az, 
hogy az író is, a fest ő  is a forma súlyos problémájával küszködik mindvégig és mindun-
talan, miközben a történelemre mutatva, a pokol csillagos bugyrára, az ember rettent ő  
sorsát írja és rajzolja meg. 

Miként Danilo Kiš. Miként Maurits Ferenc. 
Mi pedig állunk, csak állunk a vak falból figyel ő  szempár el ő tt. 

BÁNYAI János 
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A KISEBBSÉGEK HELYZETÉNEK TU-
DOMÁNYOS FELMÉRÉSE — Az újvidéki 
Matica srpskában megalakult az ún. Temesvári 
Bizottság, amelynek a feladata, hogy tanulmá-
nyozza a románfában él ő  szerb kisebbségek 
helyzetét, történelmüket és kulturális hagyo-
mányaikat. Külön figyelmet fordítanak a temp-
lomokban és kolostorokban megtalálható egy-
házi jellegű  műalkotások vizsgálatára, demográ-
fiai, szociológiai, településtörténeti felmérések 
végzésére. A romániai szerb községek számos 
új adatot szolgáltatnak a dialektológiával, és 
népköltészettel foglalkozók számára is. A Ma-
tica Temesvári Bizottságába Romániában él ő  
tudósokat is felvesznek, akik az Ott él ő  szerb 
kisebbség helyzetének és kultúrájának feltárá-
sával foglalkoznak. A bizottság leszögezte, 
hogy kizárólag tudományos jelleg ű  munkát vé-
geznek e kérdéskörrel kapcsolatban. Hamaro-
san kiadják a Temesvári közlöny első  számát, s 
azt tervezik, hogy a közeljöv őben nyolc tudo-
mányos munkát jelentetnek meg ebb ő l a téma-
körbő l. 

A jugoszláv tudományos és m űvészeti aka-
démiák kisebbségekkel és nemzetiségekkel fog-
lalkozó akadémiaközi bizottságának tagjai má-
jusban Magyarországon jártak, hogy tanulmá-
nyozzák az ott él ő  horvát, szlovén és szerb 
nemzeti kisebbség helyzetét. Ennek a tanul-
mányútnak a tapasztalatait nemrégiben össze-
gezték, és határozatot hoztak arról, hogy a ku-
tatásnak az eredményeit könyv formájában 
megjelentetik. A kötet bevezet ő  tanulmányt 
tartalmazna, a bizottsági tagok értekezéseit, va-
lamint illusztrációkat, földrajzi regisztereket, 
az idevágó tudományos irodalom jegyzékét, a 
Magyarországon él ő  kisebbségek intézményei- 

nek jegyzékét stb. Az Olaszországban és 
Ausztriában élő  kisebbségek helyzetét is tanul-
mányozta az akadémiaközi bizottság, s ennek a 
munkának az eredményeit is hamarosan megje-
lentetik. 

A KNJIŽEVNOST DANILO KIŠ-SZÁMA 
— A Belgrádban megjelen ő  Knjzievnost című  
folyóirat idei február—márciusi számát teljes 
egészében Danilo Kiš munkásságának szentel-
te. A folyóirat megjelentette a Danilo Kii alko= 
tóművészetéről szervezett kerekasztal-beszél-
getés anyagát, amelyen tizenkilenc író és iroda-
lomtörténész vett részt. A Knjiievnost közli 
Danilo Kii két eddig nálunk meg nem jelent 
novelláját (The Magicai Place: Ameri čka priča) 
és a Variációk közép-európai témákra cím ű  
esszéjét, valamint két Kišsel készült interjút is 
közread. 

VOJISLAV DESPOTOV A VAJDASÁGI 
ÍRÓEGYESÜLET ÚJ ELNÖKE — A Vajdasá-
gi Íróegyesület elnöksége — mivel Tolnai Ottó 
mandátuma lejárt Vojislav Despotov személyé-
ben választotta meg az egyesület új elnökét. 

Odaítélték az íróegyesület díjait is. A legjobb 
tavaly megjelent kötetért járó elismerést Ioan 
Flora verseskötete kapta, az életm űdíjat Dragi-
ša Živković  egyetemi tanár, a fordítói díjat Pe-
dig Zoran Stojanovi ć  éredemelte ki. 

ÚJRA KIOSZTJÁK A, LEGOLVASOT. 
TABB KÓNYVÉRT JÁRD DÍJAT — A Szeri 
Nemzeti Könyvtár alapította díjat, amelyet 
évente a Szerbia területén lev ő  könyvtárak je-
lentései alapján ítéltek oda azoknak a könyvek-
nek, amelyeknek a legtöbb olvasójuk volt, négy 
évvel ezelőtt osztották ki utoljára. A díj azért 
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szűnt meg, mert a szabályzat értelmében a 
Szerbia területén lev ő  könyvtárak legalább a 
felének el kell juttatnia javaslatát az összegez ő  
bizottságnak, s 1987-ben a 184 könyvtár közül 
mindössze 58 tett eleget a felhívásnak, s ennek —
a Politika napilap tudósítója szerint — az volt az 
oka, hogy,1986-ban a két legolvasottabb könyv 
Dobrica Cosi ć  Vreme smrti (A halál ideje) és 
Vuk Drašković  Nož (Kés) cím ű  kötete volt, s 
az akkori politikai körök nyomására ezt az ada-
tot nem lehetett nyilvánosságra,hozni. A Szerb 
Nemzeti Könyvtár és a Szerb Iróegyesület in-
dítványára az idén felújítják a legolvasottabb 
könyvért járó díjat, s valószín űleg utólag is 
odaítélik azokra az évekre, amikor az elismerés 
kiosztására nem nyílt lehet őség. 

MEGJELENT A JUGOSZLÁV ENCIK-
LOPÉDIA MÁSODIK KÖTETE — Megjelent 
a Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelv ű  kiadá-
sának második kötete. A február végén Szabad-
kán megtartott könyvbemutatón — amelyen Ja-
kov Sirotković , a Jugoszláv Tudományos és 
Művészeti Akadémia elnöke, a Jugoszláv En-
ciklopédia szerkesztője, Vladimir Pezo, a Mi-
roslav Krleža Lexikográfiai Intézet igazgatója, 
Tomislav Ketig, az enciklopédia vajdasági szer-
kesztője és Bányai János egyetemi tanár méltat-
ta a kiadványt — azt is bejelentették, hogy az 
anyagi gondok ellenére tovább folytatják a so-
rozat megjelentetését, elvégezték a harmadik 
kötet munkálatait, és a negyedik is sajtó alatt 
van. 

TOLNAI-BLOKK A PÉCSI JELENKOR-
BAN — A Pécsett megjelenő  Jelenkor irodalmi 
és művészeti folyóirat ez évi januári száma köz 
li Tolnai Ottó Hullala cím ű  válogatását a szer-
ző  Wilhelm-dalok című  ciklusából, majd pedig 
Tolnai vallomás-monológja olvasható, Rózsa-
szín flastrom címmel, amely az azonos cím ű , 
„vajdasági írókkal készített interjúkat" tartal-
mazó kötetben fog megjelenni. Ugyancsak Tol-
naival foglalkozik Utasi Csilla tanulmánya a 
szerző  Wilhelm dalairól, A nemlétez ő  címmel, 
valamint Mák Ferenc írása, az „Udvari bolond 
sem leszelsz már", amely az „elveszett otthon 
verseirő l" szól. 

SZÍNHÁZI HÍREK — Az Újvidéki Színház 
együttese február 15-én és 16-án Zágrábban és 
Eszéken lépett fel Molnár Ferenc Játéka kas-
télyban című  művének előadásával. A vendég-
szereplésről írt a Vjesnik kritikusa, Marna 
Grginčević , aki szerint az újvidéki társulat is-
mét felhívta a színházak és a közönség figyel-
mét olyan vérbeli színpadi szerz őre, vígjáték-
íróra, mint amilyen Molnár Ferenc, az opuson  

belül erre a játszható, élvezetes darabra, amit 
sohasem játszottak a horvát f ővárosban. Külön 
dicséri a kritikusa n ő i főszerepet alakító F. Vá-
rady HaJjnalkát, aki játékával felidézte a prima-
donnák korát és értékét. Név szerint említi még 
Fejes Györgyöt, Faragó Árpádot, Ferenczi Je-
nőt, Balázs Piri Zoltánt, László Sándort és 
Pásthy Mátyást. — A szarajevói Kamaraszín-
házban került sor Végel László Médeia tükre 
című  drámájának ősbemutatójára. Az Új Sym-
posion 1989. évi 11-12-es számában megjelent 
drámát Mira Erceg rendezte. A két szerepet 
Vesna Mašić  és Nataša Ivan čević  alakítja. — Goe-
the Faustját mutatták be a maribori Szlovén 
Nemzeti Színházban Tomaž Pandur rendezé-
sében. Dalibor Foreti ć  szerint, aki két teljes ol-
dalon méltatja a Danasban az előadást, a mari-
bori Faust Goethe m űvének első  háború utáni 
megjelenítése jugoszláv színpadon. Kritikája 
végén Foretić  megjegyzi, hogy az el őadás érté-
két, erejét szépen bizonyítja a telt ház lankadat-
lan figyelme, öt órán át tartó érdekl ődése. A 
címszerepet Janez Škof alakítja, Margit — Kse-
nija Mišić , Mefisztó — Brane Sturbej, Wagner — 
Peter Trnovšek. — Ebben az évben két jelent ős 
Shakespeare-bemutató is volt mára jugoszláv 
színházi életben. El őbb Ljubisa Gorgievszkij 
rendezésében a bitolai Népszínházban került 
színre Hamlet Vladimir Talevszkivel a fősze-
repben, majd pedig a zágrábi Horvát Nemzeti 
Színház mutatta be a Troilus és Cresidát, Ivica 
Kunčević  rendezésében és Sven Medvešekkel 
meg Alma Pricával a főszerepben. — Két jugo-
szláv ősbemutatót is tartottak az év els ő  hetei-
ben. Zenicán Vladimir Milcsin rendezésében 
kapott színpadot Siniša Kova čević  áltörténeti 
drámája a Szent Sava (Sveti Sava), amelyben a 
szerző  nem a szerb történelem jelent ős alakjá-
nak eddig ismert életrajza szerint formálja m ű -
vét, nem a szentet, s nem csak az államférfit lát-
tatja, hanem az embert is, aki nincs híján az ap-
ró örömöknek, a tévedéseknek, a gyarló emberi 
hibáknak. A főszerepet a belgrádi Zarko Lauše-
vić  alakítja. Zágrábban Paolo Magelli rendezé-
sében került közönség elé Slobodan Šnajder 
legújabb műve, a Bauhaus amely az 1968-as 
nemzedékr ő l szól, s azért viseli ezt a címet, 
mert a 68-asok szándéka, elképzelése a szerz ő  
szerint rokonítható Walter Gropius jöv ő t ál-
modó tervével, a Bauhausszal. 

A KIADÓI TANÁCS ÜLÉSÉRŐL — Feb-
ruár 23-án ülést tartotta Forum Könyvkiadó 
Kiadói Tanácsa, amelyen elfogadták a f őszer-
kesztő i beszámolót az 1989. évi munkáról, vég-
legesítették az 1990. évi kiadói tervet, tájékoz-
tatót hallgattak meg a Forum átszervezésér ő l, 
az érdekközösségek helyébe lép ő  művelődési 
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alap létrehozásáról és a m űvelődési intézmé-
nyek pénzeléséről szóló törvénY1avaslatról. A 
tanács tagjai egуetértettek abban, hogy a tavalyi 
könyvprodukcio esztétikai szempontból átla-
gos volt ugyan, ám mégis lényegesen jobb, mint 
amennyire a kritika felfigyelt rá, méltányolta a 
kiadó erőfeszítéseit, hogy lényegesen több 
könyvet jelentetett meg, mint amennyire társa-
dalmi támogatást kapott, nem csökkentette 

produkcióját, és ilyen szempontból ismét rend-
kívüli évet zárt, ám arra is felhívta a figyelmet, 
hogy az általános gazdasági válságnak a jöv ő -
ben minden bizonnyal a kiadóban is sokkal na-
gyobb következményei lesznek. 

A Kiadói Tanács Gerold László, Gion Nán-
dor, Juhász Erzsébet, Jung Károly és Vajda Gá-
bor személyében kinevezte az 1989. évi Híd-díj 
bírálóbizottságát. 
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