
V i N i c z A Y ZSUZSANNA 

Füst Milán: Cantus firmus - avagy a többszólamú 
paradoxon 

„A restnek kívánsága megemészti őt; mert 
az б kezei nem akarnak dolgozni." (Péld. 
21,25) 

„A bolond egybekapcsolja kezeit, és 
megemészti a maga testét." (Préd. 4,5) 

„Felette nagy hiábavalóság, azt mondja a 
prédikátor; felette nagy hiábavalóság! 
Minden hiábavalóság!" (Préd. 1,2) 

I. Cantus firmus 
Mindjárt a „felütésnél", a címnél kiderül, hogy a vers az elemzésnek nem egy-
könnyen adja meg magát. Értelmezésre szorul a címnek mind tulajdonképpeni 
jelentése, mind magához a korpuszhoz való viszonya. 

A cantus firmus megjelölés eredetileg (1235-től) egy meglehetősen kötött zenei 
forma, egy egyenletes értékekben haladó (elsősorban gregorián) dallam elneve-
zése.1 A műfaj története során a dallambeli-ritmikai (és tartalmi) kötöttségek 
fokozatos feloldódását követhetjük nyomon. „A 13-14. századi clausulákban és 
motettákban gregoriántöredékeket (használnak fel), melyeknek szavait a felső 
szakaszok szövege körülírja, vagy világi dalokat, refréneket."2 А XV. században 
a cantus firmus egyrészt tovább szekularizálódik (paródia-misék), másrészt egy-
házi felhasználásban kanonikus jellege változatlanul megmarad. А XVII. szá-
zadtól kezdve használatos „semleges" formai jelentése is: az a dallam, „amelyhez 
az ellenpontozó szólamokat szerkesztik".3 A műfaji fejlődés végpontjaként „a 
cantus firmus már nem annyira a kompozíciós folyamat nélkülözhetetlen alapja, 
sokkal inkább az a dallam, amelyet művészi köntösbe kell öltöztetni".4 

Mit kezdhetünk mindezzel? Noha a verscím tudatos utalás-jellege nyilván-
való, lehetséges tartalmainak gazdagsága nem nyújt kézzelfogható támpontot. 
A cím legfeljebb annyiban ad kulcsot az általa megnevezett mű értelmezéséhez, 
amennyiben teoretikusan megalapozza, kulturális közegbe helyezi annak ver-
selési, szintaktikai és motivikus többértelműségét, pontosabban: többirányú in-
terpretálhatóságát. 

II. A versforma 
1. Az anakreóni hetes sor 

A vers, eltérően a cím keltette középkori zenei asszociációktól, alapvetően 
görögös formában íródott. A 18 soros vers 4 sora (a 7., 9., 10. és a 16.) anakreóni 

2 4 0 



f ü s t m i l á n : CANTUS FIRMUS 

hetes jambikus, 7 ennek megengedett variációja (az 1., 2., 3., 4., 9., 14., 17.), 7 
pedig trochaikus hetes sor (5., 6., 8., 11., 13., 15., 18.). 

2. A szaturnuszi vers 
A Cantus firmus anakreóni hetesen alapuló szabad versformája sem előzmény 

nélküli. Maróthy János Az európai népdal születése című könyvében tárgyal egy 
őslatin versformát, a szaturnuszi verset, melynek 14 szótagos sorai jambikus és 
trochaikus félsorokból épülnek fel. „Ennek a [...] ritmusvariációs technikának 
hozzávetőleges képét adja az Arvales-testvérek (mezőgazdasági kultusz papjai) 
egy feljegyzésében foglalt szertartási ének."5 (Az éneket lásd a jegyzetben.) 
„A »saturnusi« ritmusok eredetileg a Saturnalia népszokáshoz fűződtek. A Sa-
turnalia kultusza tartalmát tekintve rokon a görög Dionüszosz- és Démétér-kul-
tusszal: ez is, mint azok, a földművelő tevékenységhez kapcsolódó szokás, amely 
a természet megújulásának gondolatkörével fonódik össze, és termékenységi 
varázslatokat tartalmaz."6 

3. A rím 
A vizsgált versben nem találunk szabályos rímképletet, az utolsó két 

versszakban „meg-megcsendül itt-ott ez a különös csókja a soroknak",7 miként 
az ókeresztény himnuszköltészetben (társa - lássa - falja - hallja). 

4. A strófaszerkezet 
A 3-4-3-4-4-es tagolás egyéni leleménynek tűnik. A háromsoros versszakok 

utalhatnak egyes himnuszokra (Dies irae), egy további elemzés szempontjából 
azonban fontosabb lehet a hetes, hármas és négyes számok játéka, szimbolikája.8 

Füst Cantus firtnusa verselésében mintegy végigköveti az újkor előtti európai 
fejlődést (görög, őslatin, keresztény). „Minden verse fiktív történeti időben ját-
szódik, valamennyi a civilizáció előtti homogén kultúrát idézi, ami egyén és 
világ azonosságának groteszk evidenciáját hordozza."9 

5. A szintaxis 
A versben két jelzéstől eltekintve (a kezdő nagybetű és a verszáró három 

pont) n e m találunk központozást, ezzel a szintaktikai tagolás részleges hiánya 
a vers egy részét, annak 23 vagy 25 „tagmondatát" egyetlen körmondatba utalja. 
Míg a mondategész-szintű szerveződés határai - a tematikus váltások és a stro-
fikus tagolás ellenére is - bizonytalanok, a tagmondatokon belüli szintaktikai 
tagolás egyértelmű, kivéve a második sort: elébed járúl Jézus - ami kétfélekép-
pen tagolható: a) elébed járúl Jézus (Jézus az alany), b) elébed járúl, Jézus (Jézus 
a megszólított, az alany egy egyelőre ismeretlen egyes szám harmadik személyű 
szereplő). 
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III. A „szemantika" 
1. A második sor 

Visszautalva e sor szintaktikai variabilitására, megállapíthatjuk, hogy a három 
grammatikai szereplő (te - ő - Jézus) kétféle összekapcsolási lehetőségéhez 
(ő = Jézus, te = ?; te = Jézus, ő = ?) az értelmezések, lehetséges azonosítások 
sokfélesége társul. Az előző pontban is említett két változat mindegyikében 
nyitva marad a nem-jézusi szereplő - az a) variációban a te, a b) variációban 
az ő - kérdése. Noha a kérdésre adható válasz egyik esetben sem egyértelmű, 
a szóba jöhető szereplők az emberi szférából kerülnek ki: 

- a „lírai én", 
- „az ember", általános alanyként, 
- az olvasó. 
Az a) értelmezés szerint Jézus az én/„az ember" /az olvasó elé járul, emlé-

keztetve a Pilátus-jelenetre (lásd később), a jézusi sors mély-, illetve csúcspont-
jának előjátékára. Füstnél a megváltói tett visszavonatik, mind az egyén, én 
vagy te, mind a közönség szintjén, minden egyesre, végérvényesen egyedül 
maradóra vonatkozóan. 

A te és ő egyáltalában vett deiktikus meghatározatlanságán (a rögzített refe-
rencia hiánya) és egyben konkrétságán (a szituáció mindenkori másik szerep-
lőjére való vonatkozás) alapul a vers értelmezési polivalenciája: a Cantus firmus-
ban az összes lehetőséget figyelembe véve ötféle leköszönő-szituációt számol-
hatunk össze, de egyik mellett sem dönthetünk egyértelműen; egy olyan 
versben, amely a közvetítés/közvetítettség megszűntét hirdeti. 

A második értelmezés szerint a harmadik személyű alany járul Jézus elé. 
A tiszteletadó(?)/búcsúzó-leköszönő(?) gesztust enyhíti az ábrázolásban rejlő 
grammatikai, harmadik személyű távolítás: „ő" teszi ezt, a „mindenki" vagy 
„valaki". 

A két lehetséges interpretációs irány tertium comparationisát a következmény 
felől ragadhatjuk meg: a keresztény világfelfogás Isten-jézus-ember sora köz-
vetítettségének, megváltottság-élményének visszavonásáról van szó, a minden-
ség (transzcendencia és immanencia) átjárhatóságának záloga tűnik el. Bárhon-
nan induljon is a nyitottság, ráirányultság megszűnése-megszüntetése, eredmé-
nye a kapcsolat izolációba fordulása lesz (mind horizontális-emberi, mind 
vertikális-isteni értelemben), tehát az elfordulások kölcsönösen leképeződnek 
egymásba. Az a) értelmezés szerint Jézus vak ember, a b) variációban pedig a 
hős „vak ember lesz a végén". 

„Művészsors: [...] kis Krisztusok ezek mind [...] s úgy látszik, az ősi princí-
pium: - ez is a világrendhez, az egyensúlyhoz járuló szükségszerűség - hogy 
némelyeknek fel kell áldozni magukat"1 0 - írja Füst 1922-23-as Naplójában. Ezzel 
szemben 1934-es kötetében a Cantus firmus mellett több versében is megjelenik 
a visszavont próféta-szerep, valamint az „(elforduló) csillag" (a leköszönés) mo-
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tívuma: Szellemek utcája, Szózat az aggastyánhoz, Este van, Levél Kanadából, Mózes 
számadása, Henrik király!, Barátaimhoz!, Levél Oidipúsz haláláról, Levél a rémületről, 
Egy csillaghoz!; a „világrend, az egyensúly"-ba vetett hit, és, ebből következően 
a messiási - áldozata által közvetítő - szerep lehetősége, illetve a szerepvállalás 
hajlandósága, a szerep adekvát volta vonatik vissza. 

2. Az elhallgatott dialógusok verse 
Az első versszak a „Jézus Pilátus előtt" bibliai jelenetre utal; ez az evangéliumi 

részlet önmagában is teológiai-hermeneutikai problémákat vet fel. Jézus ugyanis 
Pilátus kérdésére: „Te vagy a zsidók királya?" háromféle választ ad: Máténál 
azt feleli: „Én vagyok.", Márknál és Lukácsnál „Magad mondod." a felelet, 
Jánosnál pedig Jézus kifejti a kérdés „földi" és „égi", szó szerinti és allegorikus 
jelentése közti különbség lényegét. A szinoptikusoknál elhangzó, látszólag meg-
erősítő válasz meghagyja Pilátust alapvető „tájékozatlanságában", Jézus tehát 
kétértelmű, állító s egyben tagadó kijelentésével meg sem kísérli a kapcsolat-
teremtést, eleve lemond róla; a János-evangéliumban ezzel szemben Pilátus az, 
aki elhárítja a beszélgetést, itt az ő gesztusa lemondó-elutasító: „»Igen, király 
vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanú-
ságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat a szavamra.« Pilátus 
legyintett: »Mi az igazság?«"11 

A vers kulcssorainak tekintett „elébed járúl Jézus / fejet hajt aztán elmegy" 
jelenete kétféle értelmezést tett lehetővé: „emberi" vagy „jézusi" oldalról sza-
kíttatik meg a kapcsolat immanencia és transzcendencia között. A megszólalás-
meghallgattatás kétirányú egymásra nyitottságot feltételez, ez a kölcsönösség a 
versben a tagadás jegyében áll: a megszólaló vers eleji leköszönésére, majd 
„néma", „béna" és „siket" (nem-befogadó, terméketlen, gondolattalan) mivoltára 
rímel a meghallgató oldalán tapasztalt hiány - „nincsen társa", „nincs ki lássa", 
„nincs ki hallja". 

némaság űl a nyelvén forog és nincsen társa 

béna szivében kétely dühöng és nincs ki lássa 

siket agyában átok sírna de nincs ki hallja 

A „vak ember lesz a végén" befejezés nem tagolódik be egyik oszlopba sem, 
a hiányban való találkozás példája: a „néma", „béna". . . sor ritmikai-szerkezeti 
összekapcsolásából kimarad, noha tartalmilag oda tartozna, és a „dühöng és 
nincs ki lássa" sorra válaszol. A vak toposza, a jós Látása negatívba fordul, 
amennyiben csak a hiányt regisztrálhatja. Vak ember tehát nemcsak az, aki nem 
lát, hanem az is, akit n e m látnak, és aki hiányt Lát.12 

2 4 3 



v i n i c z a y z s u z s a n n a 

Az „elébed járúl Jézus" versmondat alanya meg sem kísérli a megszólalást, 
lemondó-elutasító-alázatos búcsúzása is szótalan, „futása a semmiségbe" tüzes-
jeges magány; a Cantus firmus az ellenpont, a „hallgatás"-„siketség" verse. 

3. Ahasvérus 
A bibliai reminiszcenciákkal terhes verskezdet a továbbiakban újabb, közép-

kori mondai mot ívummal bővül: Ahasvérus alakja dereng fel a sorokban: 

élő parázs a talpán 

így fut a semmiségbe 

Ahasvérus „Krisztus ellensége, ám egyidejűleg életének tanúja, titokzatos 
átokkal sújtott bűnös , aki [...] az átok révén Krisztushoz kapcsolódik, akivel 
feltétlenül találkoznia kell még »ebben a világban«, megbánásában és megtéré-
sében pedig képes jó jellé változni az egész világ számára. A legenda szerkezeti 
elve kettős paradoxon, amikor a sötétség és a világosság kétszeresen helyet 
cserél: a halhatatlanság, az emberi erőfeszítések végső célja [...] átokká válik, 
az átok pedig kegyelemmé (a vezeklés lehetőségévé)."13 

Ahasvérus mondájának „kettős paradoxona" a versben „sokszoros parado-
xonná" változik: az a) értelmezés (Elébed járúl Jézus.) szerint Krisztus azonosul 
egykori káromlójával, hasonló sors jut neki osztályrészül, azonban a megválta-
tás, a remény „kettős paradoxona" nélkül, arra ráépítve a sem másokat, sem 
önmagát meg nem váltó Megváltó önellentmondását; a b) variációban (Elébed 
járúl, Jézus.) foglalt alanyok - „az ember" /az olvasó/a „lírai én" - pedig a 
Jézussal való „ebben a világban" történő találkozás kilátása nélkül „bomolnak 
a pályán", s mindez a megváltást ígérő evangéliumi utalás (Pilátus-jelenet) alap-
szólamára rétegződik rá. 

IV. Az idézés mint a paradoxon alapja. A visszavonás 
Az értelmezés folyamán feltárt rendkívül sokrétű utalásrendszer/idézések egy-
ségének elve a paradoxon, ami végigvonul a vers szintjein a „szintaxistól" a 
ritmikán át a „szemantikáig". 

Már a puszta grammatikai tagolás is alátámasztja ezt a paradox jelleget: a 
központozás hiánya (ami a költő oeuvre-jében egyedülálló) látszólag ellentétes 
értelmezéseket tesz lehetővé. 

A ritmikai utalásrendszer (anakreontika, őslatin vers, középkori himnuszköl-
tészet) a klasszikus ókor és késő középkor szakaszát íveli át; a „szemantika" 
címszó alatt tárgyalt motívumok az evangéliumi „időktől" kezdődően Ahasvé-
rus mitikus idejét foglalják a versbe; a „versegész" vagy „értelem" azonban az 
idézett korok „civilizáció előtti, homogén kultúrájával", transzcendens nyitott-
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ságával szemben a világ és az én bezárulása, immanens zártsága felé mutat, a 
visszavonás jegyében áll. 

Maga a verscím is beilleszkedik a kulturális „idézetek" versbeli paradoxon-
teremtő hálózatába: a cantus firmus mint eredetileg szakrális műfaj a profani-
zálódás és paródia-jelleg stációján keresztül a nyersanyag szintjére jut el, törté-
neti létezésének folyamán végleg elveszti önazonosságát. A cantus f i rmus kife-
jezés jelentésösszessége maga is paradox jellegű (hiszen itt a cantus a gregorián 
monofóniára ráépülő többszólamúság révén már kezd éppen nem-firmus-szá 
válni). 

A Füst Milán-i Cantus firmus felfogható egyszólamú antigregoriánként, a ke-
resztény világkép tagadásaként; vagy lehet „többszólamú" mű, ahol a „grego-
riántöredékek" alapdallamával együtt hangzik fel az ellenpontozó szólam - tehát 
ellen-pontok feloldás nélküli együtthangzása. 
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