Színezüst
A füst, a füst. Elhamvad az avarban.
Isten lesütött szeme. Földön. Fagyban.
A fal, a fal. Ócskavas roskadt árnya.
Bádog-hullám hideg aritmiája.
A kert, a kert. A földalatti sebhely.
Angyaljelmez. Bombatölcsér. Dermedt hely.
A hó, a hó. Tuják. Fenyők gyantája.
Meszesgödör jég-szilánkos határa.
A test, a test. Körték az alvadt szélben.
Hátukon a gömbölyű Nap. Sötétben.
Tükörhomályos az ég. Az ég. Akna.
A hang egy cérnaszálban elakadna.

TOKAI TAMÁS

csöndnapló /
három reggel
„tedd szabaddá tekinteted”
(Lassi Nummi)
hommage à Hildegard von Bingen
(i)
szavakra tördel.
kolostorcsöndben a fény.
visszhangjára vár.
azt mondja vérzett.
genny szakadt fel a mélyből.
égető hiány.
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mit tudsz a rendről.
bezárult ég alatt.
áttetsző leszel. csak hamu.
reszketsz. szentek érintik
koronád.

(ii)
hidegen fogad.
csupasz boltívek mögött
az ég. mennyit bír majd el.
odabent térdel.
vár. elfedi szavakkal.
sebei ragyogását.
egy seb amelyre nem
is emlékszel. születésed
napján az ég. álmokban
fészkel. olykor megérint.
homlokodon lobog a kiűzetés
kegyelme.

(iii)
fénylő kupolát von.
lassan aláfekszem én is.
lélegezni újból.
meghasadt arcok.
hegekből a szavak. ki
tartja majd fénybe.
nézni ahogy áttör. kapun
túli csönd. lassan morzsolt
füvek illata. jeltelen
maradsz. pár hangon fekszel.
álmaid halkan oszlanak.
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PETRŐCZI ÉVA

Prológus – egy
ősbemutatóhoz
„A prófétánk dadog. Akinek fontos a szó, annak nehéz is.”
(Eötvös Péter — Esterházy Péter: Halleluja — Oratorium balbulum)

Balbulus Notker —
ezerkilencszázkilencven tavaszán
ott álltam Sankt Gallenben
naív portréd előtt.
Virágok, napfény mindenütt,
szép, steril svájci délelőtt.
És fájt már akkor is a sorsod,
a minden szóért megvívott küzdelem.
Egy apró, jótékony kavics
sem segített meg-megbicsakló,
szegény nyelveden.
De igaz szavak voltak legalább.
Papírhajóid nem mű-vízesések hátán
úszkáltak, hanem néhány tiszta,
keskeny vers-csermelyen.
Harminckilenc esztendős voltam akkor,
te párszáz — de mindketten tudatlanok.
Nem látta egyikünk sem,
hogy jönnek már az anti-dadogók,
a zsíros szájú, jóllakott dalnokok,
a mindig szóra-készek,
a beszéd balkezes iparosai.
A szájukat, Uram,
már befoghatná
végre valaki.
Ha verset olvasok,
a szívem gyakran ökölbe szorul,
és megkérdem magamtól:
tud-e, fog-e bárki még
dadogni itt,
Istennek tetszőn,
Notker Balbulus-ul?
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A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

HAFNER ZOLTÁN

Mielőtt Az angol lobogó című elbeszélésedről kérdeznélek,
beszéljünk 1956-ról.
Mennyire vettél részt
a forradalom eseményeiben?

Kertész Imrével
’56-ban már javában állítottam elő különböző szövegeket, amelyek
később ugyan használhatatlannak bizonyultak, akkor mégis rendkívül fontosak voltak, azt hittem, hogy előbb-utóbb regény kerekedik
belőlük. Sehol nem voltam állásban, senkinek nem voltam elkötelezettje, semmiféle értelmiségi társaságba nem jártam, úgyhogy nem is
tudtam semmiről. A Margit körút sarkán volt egy pékség, ott jobb kenyeret lehetett kapni, mint a közértben, mindennap lejártam oda,
vagy néha valami süteményért bementem egy közeli cukrászdába;
volt egy néni, aki jól ismert. Október 23-án is bementem, kora délután,
kettő felé, és kérdi tőlem, mit szól az eseményekhez? Mondom, milyen eseményekhez? Hát nem tud semmit? A Bem téren nagy tüntetés van. Rohantam haza, letettem a kenyeret és szaladtam a Bem térre.
Hatalmas tömeg állt a Külügyminisztérium előtt, az ablakait akkor
kezdték épp nyitogatni, miközben skandálva ordította a tömeg, hogy
nemzeti zászlót a külügyre. Egymás után jelentek meg az ablakokban
a lelkes tisztviselők, kitűzték a kivágott címerű nemzeti zászlót, amihez nagy elhatározás kellett, hiszen nem függesztették fel hivatalosan sem az államot, sem a pártot, tudták, hogy amit tesznek, az hősies
ugyan, de teljesen illegális. Gyönyörű, napsütéses idő volt, a tömeg éljenzett, majd váratlanul egy autó érkezett a Bem utca felől, kiszállt
egy csizmás, bajuszos ember, aki figyelmet akart kérni magának. Felsegítették az autó tetejére, szólni akart volna, de egyből hangos
fújjolás, hurrogás fogadta. Veres Péter álíró volt az illető, aki nyilván
csillapító szavakat akart mondani, de csak legyintett, hogy ezekhez
nem érdemes, úgyhogy hamar el is kotródott. Aznap délután olaszórám lett volna az Olasz Intézetben, a Bródy Sándor utcában. Elhatároztam, gyalog megyek oda, hogy útközben is láthassam, mi történik
a városban. Akkor még létezett a Kossuth híd, amit 1945-ben barkácsoltak a Parlament és a Batthyány tér között, ideiglenes hídként működött, azon mentem át Pestre, kezdett már sötétedni.
Az egész Parlament előtti térséget már ellepte a tömeg, ordította,
hogy Nagy Imrét akarja hallani. A Parlamentben mindenfélével próbálkoztak, különböző emberek jöttek az ablakokhoz, nem tudom kicsodák, de mindig fújjolás fogadta őket, aztán leoltották a villanyokat, erre még nagyobb ordítás következett; amikor meg felgyújtották,
az előzőnél is nagyobb, végül nem tudom, mi történt, mert mennem
kellett az olaszórára. Ne felejtsd el, hogy senki sem tudta, mi lesz mindebből. Elmentem a Bródy Sándor utcába, ott is volt már valami mozgolódás, de bementem az órára. Az Olasz Intézet, ha nem is szemben,
de egészen közel van ma is a Rádióhoz. Egyre nagyobb zaj hallatszott
kintről, s hiába próbált a tanár úgy tenni, mintha mi se történne, az
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emberek velem együtt odatódultak az ablakhoz. Akkor már a Rádiótól a Múzeum körútig teljesen ellepte az utcát a tömeg, és egyszer csak
— leírtam, elmondtam másutt is — a Múzeum körút felől befordult
három teherautó, tele karhatalmistákkal, zöld karima volt a sapkájukon, az ÁVO határőrséghez tartozó alakulatához tartoztak. Mind a
három teherautó nyitott platóján két sorban katonák ültek padokon,
leszíjazott sapkával, puskával, bevetésre készen. A három teherautónak egy határőr főhadnagy volt a főnöke, belehajtatott a tömegbe, de
nem akartak elütni senkit, lassan jöttek, időt hagyva, hogy szétnyíljon
a tömeg, és ahogy mentek befelé a Rádió irányába, egyszerre elkezdte
mindenki kiabálni, hogy „magyarok vagytok ti is” stb., stb. Próbálták meggyőzni a katonákat, melyik is az igaz oldal. A főhadnagy odaszólt valamit a sofőrnek, fölemelte a kezét, a három kocsi megállt,
aztán újra fölemelte a kezét, valami jelt adott, és a hátsó teherautó elkezdett visszafelé tolatni, hatalmas ujjongás és helyeslések közepette.
Később az Intézet neoreneszánsz, boltíves kapualjába gyűjtöttek össze
minket, az olaszok szemlátomást nagyon féltek, hogy bele ne keveredjenek valamibe, ugye nem lehetett tudni, mi lesz mindebből, aztán
egy alkalmas pillanatban kinyitották a nagy vasrúddal zárt kapuszárnyakat és az embereket kituszkolták az utcára, így csöppentem
én is a forgatagba. Nem lehetett a Rádió közelébe férkőzni, akkora
volt a tömeg, röpködtek valami zöld jelzőrakéták, illetve nem is
tudom mik voltak pontosan.
Előzőleg úgy beszéltem meg Albinával, hogy olaszóra után a barátainkkal együtt találkozunk az Operett Eszpresszóban, amit hol
Canadának hívtak, hol Operettnek, de ma is megvan az Operett Színház mellett. A Rádiótól ez nincs túl messze, s már nem emlékszem,
villamossal vagy gyalog, de gyorsan odasiettem. Persze nagy volt az
izgalom, egy barátunk mesélte, akinek az apja a Parlamenttel szemben lévő intézménynek volt a gondnoka, hogy a papájától hallotta,
orosz katonák másztak föl a háztetőre, és ott befészkelték magukat.
Nem akartuk elhinni. Közben azt is hallottuk, hogy a Sztálin-szobrot
készülnek ledönteni, úgyhogy én azonnal otthagytam csapot-papot,
Albinát nem vittem magammal, és rohantam a Dózsa György út felé.
Ott már próbálkoztak a Sztálin-szobor ledöntésével, de akkor még
nem sikerült. Teherautók jöttek, a nép pedig, mint akkor mindent,
versben, ritmusban skandálta, hogy „gyilkolnak a Rádiónál, gyilkolnak a Rádiónál”. Sokan fölkapaszkodtak a teherautókra és elindultak
a Rádió felé. Én rohantam vissza, mi tagadás, nagyon lelkes voltam,
de nem éreztem úgy, hogy sodródnom kellene az eseményekkel, nem
tudtam valójában, miről van szó. Késő éjszaka volt, még jártak a villamosok, amikor Albinával az Oktogonra értünk, jött egy 66-os villamos, amelyen megpörkölődött lyukak voltak, lövedékek nyomai. Fölkapaszkodtunk és mentünk a Török utca irányába, át a Margit hídon,
gyönyörű nyár éjszaka volt. A Margitszigetet elhagyva láttuk, hogy
tankok fordulnak a hídra, és a rengeteg ember lelkesen integet nekik,
a katonák pedig boldogan integetnek vissza. Albina nem értette, mit
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integetnek, hisz ezek szovjet tankok. Mondom, az nem létezik, mit
keresnének itt? Annyira naiv voltam, hogy el sem tudtam ezt képzelni… Miután hazaértünk, megpróbáltam a híreket meghallgatni,
volt egy rossz kis Néprádiónk, de nem szólalt meg, kiderült, hogy
megszűnt a Kossuth Rádió, illetve egy sokkal gyengébb adó vette át
a sugárzását, de erről akkor még nem tudtam, úgyhogy indulatos
ember lévén, nagyokat vertem rá, sőt földhöz is vágtam. Ettől kezdve
nem volt rádiónk, ki lettünk szolgáltatva a szomszédunknak, aki rendes polgárember volt, de korábban nagyon mérsékelten tartotta velünk a kapcsolatot, gyanús, kétes egzisztenciának számítottunk a szemében, ő viszont egy tanárember volt, a sztomatológián főorvos. Ezek
az események azonban minden gátat elsodortak, úgyhogy attól
kezdve, ha valami történt, kihajolt az ablakon, átkopogott a falon vagy
úgy fölhangosította a rádiót, hogy én is hallhattam, ha a fürdőszoba
falára tapasztottam a fülemet. Lelkesedve vártam, hogy mi történik,
és amire vágytam, be is következett, amikor elhangzott a semlegességi
nyilatkozat. Lehetetlennek tartottam, hogy egy szovjetek által megszállt ország felelős kormánya anélkül deklarálja a semlegességét,
hogy ne kapott volna biztosítékot arra, hogy ezt a státuszt a nagyhatalmak valóban garantálják majd. Hát a többit tudjuk. De én napokon
keresztül meg voltam győződve arról, hogy ez a szerződés fennáll, titokban talán már alá is írták, és csak átmeneti ideig nem hozzák nyilvánosságra. Amikor mindez nem következett be, nagyon elbizonytalanodtam, hogy mit lehetne csinálni.
Feleségem, Albina, érthetően, mindenképp el akart menni az országból, én viszont nem, mert akkor már teljesen világosan láttam,
hogy író akarok lenni. Két dolog tartott vissza: elsősorban a nyelv, hisz
teljesen nyilvánvaló volt, hogy huszonhét éves korban semmilyen
nyelvet nem lehet úgy megtanulni, hogy írni tudjak rajta. Azonkívül
az egzisztencia… Magyarországon remekül lehetett élni, ha az ember
meghúzódott egy lyukban. Telt eleségre, és ez semmi különösebb
ügyeskedést nem igényelt, nem kellett látványos egzisztenciát fönt
tartani, nem kellett bármit is bizonyítani. Lehetett szegényen élni és
dolgozni. Huszonhét éves koromban végre elértem odáig, hogy tudtam, mit akarok. Mindenképpen maradni akartam, Albinát biztattam,
ő viszont azt mondta, ha én nem megyek, akkor ő sem. Maradt szegény, pedig neki valójában nem volt mit keresnie ebben az országban.
’56-ban harminchat éves volt, a legjobb női korban, amikor még lehet
új életet kezdeni. Ez is olyan dolog, amit sokszor a saját szememre hányok, mert az ő tehetségére semmi szükség nem volt Magyarországon. Őrá itt csak a további robot várt, énrám is, de az én robotomat,
hogy úgy mondjam, én választottam, az övét pedig rámérték. De hát
maradtunk, maradtunk. Akkoriban már nem érdekelt semmi, teljesen megszállottan ültem otthon, vagy sétáltam, gondolkodtam, nem
is tudom pontosan, hogyan éltem. Mindennap kudarc volt, de mindennap vártam a csodát…
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Miket írtál ekkoriban,
novellatémák vagy a
régi vígjátéktervek
foglalkoztattak?

Nem, szövegeket írtam. Tele voltam olvasmányélményekkel, főként
német irodalommal és filozófiával. Thomas Mann-nal indultam,
aztán kerestem Nietzschét, Schopenhauert, Paul Valéryt, francia írókat, mindenfélét. Erről a folyamatról azt hiszem, elég részletesen
írtam Az angol lobogóban. Volt egy elbeszélés-kezdeményem, ami ha
most utánagondolok, voltaképpen az alapja a későbbi dolgaimnak…
Egy magányos filozófiatanár a főhős, egy inkább német, mint magyar figura, aki képtelen különválasztani magát a saját elveitől, egy
kantiánus, igen művelt, konzervatív idealista filozófus. Neki is le
kellene tennie azokat a vizsgákat, amiket a ’48-ban, ’49-ben mindenkinek, hogy megmaradhasson egyetemi állásában, és egész egyszerűen nem képes rá, elitista, megbukik és kirúgják. Éjjeliőr lesz,
mint akkoriban mások is annyian, ugyanakkor a tömeget nem szereti, lebecsüli, „bablevesevők”-nek nevezi. Végül azonban fizikailag
és szellemileg teljesen leépül, s egy fagyos reggelen, amikor jön a
váltás, a valódi éjjeliőr látja, hogy már be sincs fűtve abban a vacak
kis szobában, csöpög az orra, s muzulmánszerű állapotba került…
Mivel az egyszerű emberek általában szeretik az ilyen érthetetlen és
furcsa, bogaras embereket, az éjjeliőr is megszánja, begyújt a vaskályhába, főzni kezd neki, a tanár előre görnyedve melegszik, de továbbra is alig van magánál. Mikor az éjjeliőr elkészül, odaszól neki:
„Na… Na… egy kis bableves.” A tanár pedig boldogan kanalazni
kezdi a forró bablevest. Nagy, széles alapokra helyeztem a novellát,
leírtam, hogy mit gondolt, mik voltak az elvei, milyen volt filozófiatanár korában, hogyan vonult vissza a nácizmus elől, aztán hogyan kezdi újra az életét, miközben teljesen világossá válik számára,
hogy azt akarják, tagadja meg az eszményeit, ő pedig nem hajlandó
erre. A maga szelíd módján mindvégig kőkeményen ellenáll, megingathatatlan, így egyre lejjebb és lejjebb csúszik. Semmi dolga sincs
éjjeliőrként, de be kell mennie minden éjszaka virrasztani. A személyiség elvesztése a diktatúrában — ez az alapja nálam mindennek,
azt hiszem. Volt egy másik tervem, német humanista alapokról indulva, kegyetlenebb végkifejlettel, amelynek a csökevénye bekerült
A kudarc című regényembe…

Ez az Én, a hóhér fejezet?

Igen. Egy német humanista műveltségen fölnevelkedett férfiról szól,
történik vele valami, és egyszerre belátja, hogy azt akarja tőle a világ,
hogy hóhér legyen. Ha tetszik, egy fordított Saulus–Paulus, ha tetszik, egy dionüszoszi történet, ő engedelmeskedik, és ezt meg is ideologizálja. Semmi köze ahhoz a lényéhez, amit elnyelt a diktatúra, de
ez a lénye működik és cselekszik, ő pedig eközben distanciával szemléli önmagát, és mindenre készen áll. Nem azért, mert valóban gonosz, hanem azért, mert elvesztette azt a központi magját, amit Emerson úgy hív, hogy az emberben lévő hérosz. Ez volt az a probléma,
ami engem akkoriban leginkább foglalkoztatott, csak akkor még nem
volt világosan megfogalmazható a magam számára. Ezzel küszködtem, írtam rengeteg szöveget, aztán ’57-ben volt egy egészen döntő
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élményem. Az ’56-os felkelés utáni első könyvhetén, ’57 júniusában,
bolyongtam a Kerepesi úton, a Keleti pályaudvar környékén, akartam valamit venni, valami érdekeset, valami olcsót, nem nagyon volt
pénzem. Az egyik könyvsátorban megláttam egy sárga könyvecskét,
megnéztem a szerzőjét, nem ismertem, belelapoztam, és az első
mondatok nagyon megtetszettek: „Ma halt meg anyám. Vagy talán
tegnap…” — és így tovább. Albert Camus, azt sem tudtam, hogy „kamü”-nek ejtik vagy „kamuz”-nek, megvettem 12 forintért, ma is megvan még. Megváltoztatta életemet ez a könyv, mint ahogy megváltoztatta az első Thomas Mann-könyv is.
Thomas Mann műveit milyen sorrendben
olvastad?

Amikor még rádiójátékokat írtam, a dramaturgiai osztály munkatársa, Aczél Éva meghívta egyszer a baráti társaságunkat a lakására.
Pasaréten, elegáns környéken lakott egy mellékutcában, beszélgettünk, nézegettem a könyvespolcot, s megláttam Thomas Mann
Wälsung-vér című kötetét. Megkérdeztem, szabad-e kölcsön kérnem?
Megkaptam, hazavittem, tulajdonképpen semmit sem tudtam Mannról, valószínűleg Wagner-rajongásom vitt arra, hogy érdekeljen. Ez
1952-ben vagy ’53-ban lehetett, és elképzelhető, hogy a Távolban egy
fehér vitorla és a Távol Moszkva című könyvek között a Wälsung-vér hogyan hatott a számomra: egy világ omlott össze körülöttem, illetve
kezdett felépülni bennem. Rövidesen aztán megjelentek Thomas
Mann novellái, ha jól emlékszem, ’55-ben. A Halál Velencében óriási élmény volt, rengetegszer elolvastam, én, aki ugye soha életemben nem
voltam Velencében, csak Auschwitzban. Nem tudtam, hogy Thomas
Mann homoerotikus volt, nem is voltam hajlandó így felfogni a novellát. Úgy láttam, s próbáltam magyarázni akkoriban a környezetemnek, hogy itt azért kell, hogy a főhős pedofil legyen, mert az adott
esetben ez a legdrámaibb, legtragikaibb szituáció. Jóval később tudtam meg, hogy Thomas Mann eredetileg azt az epizódot akarta megírni, amikor a hetvenvalahány esztendős Goethe beleszeretett egy
fiatal lányba, egyszer kirándulni mentek, a lány leszaladt egy domboldalon, Goethe utána, és hasra esett. Ebből indult ki, csak ez a szituáció önmagában véve groteszk, nem mond semmit, inkább csak karikatúra, mégis ennek révén jutott el Aschenbach figurájáig, amely
zseniálisra sikeredett. Ilyen dolgokkal szórakoztam, miközben körülöttem dúlt a Rákosi-világ… Írtam a magam szövegeit, amik egyszerűen nem akartak semmivé sem összeállni. E mindennapos kudarcokból álltak az én „tanulóéveim”, amit akkor nem vettem észre, és
nem is mertem volna így felfogni, mert se az anyagi helyzetem, se
semmi nem indokolta, hogy visszavonultan filozófián törjem a fejemet, és olyan dolgokat írjak, amik nem jövedelmeznek.

A forradalom napjaiba
torkolló „tanulóéveid”
élménye Az angol lobogó című elbeszélésed

Valamikor ’90-ben. Valamilyen formában valószínűleg meg akartam
már írni ezt a történetet, készen állt bennem, de kellett hozzá Spiró
inspirálása. Egy este nála voltunk, beszélgettünk mindenféléről, és
azt mondja — ezt bele is írtam a szövegbe —, hogy én még ahhoz a
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alaptémája, mely 1991
márciusában jelent
meg a Holmiban. Eredetileg mikor írtad?

generációhoz tartozom, amely emlékszik bizonyos dolgokra, de rövidesen nem lesznek már tanúk, akik első kézből mesélhetnének ezekről. Biztatott, hogy írjak valamit, ami úgy látszik, érdekes módon
egybe esett az én kívánságommal is, mert rögtön megszületett Az
angol lobogó, aminek a történetét akkor este, ha jól emlékszem, el is
meséltem. Igen, régóta érlelődött, mert vannak benne részek, amik
már régen megvoltak, legalábbis fejben, de nem volt meg hozzá a
megfelelő szituáció. Valójában az tetszett meg, ahogy ültem Gyurinál, és mesélni kezdtem, hogy lám-lám, vagytok itten néhányan… Ezt
tettem központi motívummá, erre fűztem föl azt a fejlődéstörténetet,
amit régen el akartam már mondani: hogyan kezdtem el olvasni, hogyan éltem furcsa albérletekben, hogyan találkoztam különös figurákkal a Rákosi-rendszer végén stb. Ott van Faragó Bandi bácsi, aki áttételesen A kudarcban is szerepelt, a kígyóbűvölőnő ’53–54 tájáról,
aztán Szép Ernő, akit egyszer nekem is bemutattak, bár az öregúr nyilván nem jegyezte meg a nevem. Aztán az újságíró figura, Pásztornak
hívták valójában, és volt egy másik újságíró, aki parlamenti jegyzőkönyvvezető volt, akkoriban még ugyanis mindent gyorsírással jegyeztek le, Molnárnak hívták és Szomory Dezső bűvkörébe tartozott,
az egyik nagy Szomory-csodáló volt Kellér Andor mellett. Ez körülbelül a Szomory-korszakom után volt már, de Szomoryt ma is egészen rendkívüli prózaírónak gondolom, a Rádióban föl is olvastam
az Ünnep a Dühöngőn című elbeszélését, ami egyike a legnagyobbaknak. Szerepel még Cseresnyés Sándor letartóztatása, aki jugoszláviai
partizán volt, s mint ilyen, utóbb természetesen ellenség lett, az egyik
koncepciós per áldozata. Ő a Világosság (a későbbi Esti Budapest)
című napilapnak volt a külpolitikai rovatvezetője s egyben a párttitkára. Ez tehát mind hiteles elem, a szerkesztőség pedig a József körút
5-ben volt. Azzal áltattam magam, hogy az elbeszélt, személyes történetemben a nemzet története is tükröződik. Ma tényleg a mi generációnk az, amely megérte a ’45 és ’48, majd az ’54 és ’56 közötti eufóriát. Úgy tűnik, hogy ’56-ban valami jóvátehetetlen történt, mint
már annyiszor a mohácsi vész óta, amikor nem érkeztek meg időben
a csapatok. ’56 nagyon súlyos trauma volt, s próbáltam megírni, hogy
egy alkotóvággyal teli élet hogyan roppan össze az ’56 utáni események folytán. Az angol lobogós jelenet szintén valóságos, láttam ezt az
angol kocsit, amint elment a Margit körúton, a Margit híd felől a
Moszkva tér irányába. Röviddel ezután pedig megjelentek az orosz
tankok, a Moszkva tér felől kanyarodtak be, meg-megálltak, leadtak
egy-egy lövést, mindig ugyanarra az egy házra.

Ez melyik volt?

A Török utca 2. számú ház, később renoválták.

A sarkon?

A sarkon, egy kis házikó volt. A történetet ismét Szigligeten írtam,
hogy egyedül lehessek, és viszonylag hamar, két-három hét alatt elkészültem vele. Nagyon jólesett, kész szövegek már voltak itt-ott,
amelyek kimaradtak részben A kudarcból, részben a Kaddisból.
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Egyfajta nevelődési történet Az angol lobogó, amelyben akad egy
pillanat, amikor az elbeszélő megtalálhatná
a maga szinkronitását
a világgal, a forradalom
idején. És ez az illúzió
vagy remény…

…ez megtöretett, mint ahogy minden eufória megtöretik, akárcsak
’56-ban a nemzet alkotóereje. A szellemi élet összeroppant, bár gazdasági eredményeket föl tudott mutatni az ország, de tény, hogy a
Kádár-féle rezsim, amely az országot erkölcsileg tökéletesen korrumpálta és maga alá gyűrte, gazdaságilag föl tudott mutatni — a
kölcsönökön kívül — némi haladást a többi kelet-európai országhoz viszonyítva. Tehát hogy ez mennyiben járt együtt a szellemi
fejlődéssel, azt látjuk: semennyiben. Lehetséges volt bizonyos gazdasági eredményeket elérni, ugyanakkor lehetséges volt ezt a szellemi korrupciót fenntartani. Egy trabantnyi, egy vidéki vityillónyi
engedményért nagyon sok mindenre hajlandó volt az ember.

Az irodalmi utalásokról kérdeznélek, miért,
hogyan esett rájuk a
választásod… Utalsz
például Szép Ernő
Ádámcsutka regényére.

Az Ádámcsutkát nagyon fiatalon olvastam, 17 éves lehettem, borzasztóan tetszett a regénybeli újságíró életformája, semmi más, csak
az életformája, és elhatároztam, hogy újságíró leszek. Ez Szép Ernő
indíttatására történt, ami természetesen nem volt olyasféle szellemi
indíttatás, mint a későbbi íróké. Mindenesetre tudatosította bennem,
hogy valószínűleg nem lehetek tisztviselő, nem lehetek állami vagy
magánalkalmazott, hanem valami szabadabb életformát kell keresnem. És ez az újságíró bölcs is volt, meg szerencsés is a szerelemben,
persze, hogy tetszett.

És Thomas Mann
Tolsztoj-tanulmánya?

’56-ban jelent meg magyarul, nem sokkal előtte olvastam a Wälsungvért, és a nagy zenei áttörés után, amit 1954–55-ben átéltem, ez volt az
első olyan irodalmi munka, ami egy szabad író merész vállalkozásaként a kezembe került. Mindenféle művészeti alkotáshoz bátorság
kell, és ez abban az időben, amikor a legvonzóbb könyv a Távolban
egy fehér vitorla volt, nagyon megrázó élményként hatott. A Thomas
Mann-féle esszékötet felforgató hatással volt rám, kulturális értelemben, mert világosan megmutatta, hogy miket és hogyan kell olvasni,
egyáltalán: mit jelent az olvasás az ember számára. Döntő olvasmányom volt a Goethe és Tolsztoj-tanulmány, egészen eufórikus állapotban éltem vele, mert olyan dolgokat világított meg és tárt föl a számomra, amik nyilván már készen álltak, tehát az igény megvolt
bennem, de nem volt, ahonnan megkaptam volna ehhez az indíttatást. Egy válogatott esszékötet volt ez, döntő írások szerepeltek benne,
a Goethe és Tolsztoj mellett ebben volt a diák Wagner szenvedése és nagysága is, ha jól emlékszem.

Később miért távolodtál el Wagnertől?

Wagnerrel úgy van az ember, mint Dosztojevszkijjel, egy darabig faljafalja, nem tud vele betelni, aztán hirtelen megunja. Wagnert imádtam,
minden operáját kívülről tudtam, megvoltak a nagy bayreuthi közvetítések felvételei, a Furtwängler-féle Wagner-előadások is, amelyekben Anton Dermoth, s a többi legendás előadó énekelt. Később
sem lankadt a Wagner-kultuszom, mert mindig kaptam valami újat,
mint például a Parsifalt, amit élőben először ’80-ban hallottam KeletBerlinben. Aztán ’83-ban Budapesten is bemutatták, de mire Baren-
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boim meghívására ’96-ban először eljutottam Bayreuthba, ahol ő dirigálta a Trisztánt, Heiner Müller rendezésében, addigra már lefelé
tendált a Wagner-kultuszom. Berlinben láttam még Az istenek alkonyát,
nagyon nagy élmény volt, A walkürt is ebben a szériában láttam, valamikor a ’90-es évek elején. Van egy CD-m, amelyen a Sigfried-idill
van, s utána Mahler IV. szimfóniája következik. Meghallgatva a két
művet, kiderül a két szerző közötti emberi különbség. Ez nagyon érdekes, mert sose hittem, hogy ez ennyire kiütközhet, pedig a Sigfriedidill Wagner „legártatlanabb” művei közé tartozik, valódi szeretetből
fakad — illetve pontosítsunk: minden szeretetből fakad —, még ha
Wagner nem is volt szeretetreméltó alak. Mindenesetre a Sigfried-idill
különösen bensőséges. Mégis miután ezt meghallgatod, és utána a IV.
szimfóniát Mahler Gusztávtól, akkor a tisztaságnak valami olyan más
szférájába kerülsz, hogy világosan felismered azt a demagógiát, ami
a Wagner-muzsikában mindig ott rejlik. Néha még ma is megfog,
habár nagyon ritkán hallgatom, jobban szeretem a kamarazenét, és
jobban szeretem ma már Mozartot és Haydnt. Elmúlt a nagy zenei
mítoszok és zenei demagógiák ideje a számomra.
Az angol lobogó megírásában szerepet játszott, hogy ’56-ról már
lehetett beszélni, vagy
esetleg az, hogy voltak
már rossz sejtéseid a
rendszerváltozással
kapcsolatban?

Nem, viszont valami kiderült a számomra. Az ember a Kádár-rezsimben mindig ’56-ról beszélt, hogy bezzeg majd, ha… Akkor majd
meglátjuk – hát megláttuk. Ha rajtam múlt volna, a mai magyar lobogó úgy nézne ki, mint az ’56-os, piros-fehér-zöld, középen egy
lyukkal. A korona számomra azt jelképezi, hogy a nép az „úgynevezett nép” ki van rekesztve a politikából és a vezetésből. Ma már
’56 csupán bágyadt történelmi emlék, bágyadtabb, mint az 1848-as
szabadságharc. Nem hagyott nyomot igazán, és ez tragédia. Nem
teremtett tradíciót. Az, hogy a megemlékezésekkor szélsőjobboldaliak vonulnak fel a kommunisták ellen, az nem az ’56-os tradíció
folytatását jelenti.
(Az interjú 2003. december 20-án és 2004. február 24-én készült, Budapesten.)
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NAPJAINK

A BOTFÜLŰ ÚR
Esterházy Péter és a zene
(kapkodó és önhitt vázlat egy méltóbb
tanulmányhoz)
„Pilinszkynél szoktam erre rá, és jól bevált. Hogy a halál, a meghalála utáni napokban olvasgatom az illetőt.
Ide-oda lapozgatok, együtt töltjük az időt; irodalmias
nagyravágyás, hogy így a halál kicselezhető legyen.”
Néhány hete sokan próbáljuk használni Esterházy Péter receptjét, hogy mit tegyünk, ha egy
nagy író meghal. A hálószobában feleségem oldalán ott a Kardozós változat, az én oldalam meg
gyakran üres, mert ha nem könyvet-folyóiratotújságot tartok a kezemben, éjfélig bújom a netet.
Hál’ Istennek sok-sok vele készült interjúra lehet
bukkanni, ami még inkább azt a technikai nagyravágyást és ostoba illúziót erősíti bennünk,
hogy a halált kicseleztük.
Persze nem.
Hivatásomnál fogva különösen a zenével kapcsolatos megnyilatkozásaira vagyok érzékeny.
Van belőlük bőven. Ott is, ahol nem gondolnám.
Egy 2015. április végi, Friderikusszal folytatott beszélgetésben a kérdésre, hogy miért Marianna D.
Birnbaumot kérte fel interjúkötete szerzőjéül, azt
válaszolja, „…nem én kértem… ő szólt — vagy fütytyentett, ahogy Ambrus Kyri mondja —…” Micsoda?
Az énekesnő 1965-ben dalolta slágerét, melynek refrénje: „Csak egyet ints, csettints, szólj, vagy füttyents…”,
és Esterházy Péter egy ötven éves, elfeledett dal fordulatát használja, hogy szokás szerint elemelje a diskurzust a földről.
Persze, E. P. és a zene kapcsolata azért ennél
gazdagabb, dúsabb formában volt jelen és maradt
ránk. Beszélgetéseinkkor gyakran hangsúlyozta,
hogy nem ért a zenéhez, csak nagyon érdekli őt.
A zene maga és a zenét létrehozó emberek. Ez az
érdeklődés aztán be is épült az életműbe. Filológusok, zenetörténész doktoranduszok munkája
lesz Esterházy Péter és a zene kapcsolatát alapos
dokumentációval feldolgozni. Itt és most csak egyegy villanásra, személyes emlékre jut hely és idő.
Mindenekelőtt az önfeledt áhítatra egy martonvásári Beethoven-koncerten, vagy egy-egy zenekari próbán a zene születését jegyzetelve figyelő, a születés pillanatát nyakon csípni akaró
vadászösztön megemlítésére. Vagy tíz éve Szebeni
András — sajnos elvetélt — ötlete volt a „Vajszínű
árnyalat” mintájára egy közös könyv megalkotása,
mely a Nemzeti Filharmonikusokról, Kocsis Zoltánról és a zenéről szólt volna. E tervezett könyv
kapcsán elhangzó finoman tapogatódzó kérdései
a muzsikusokról, a hangszerekről, a mindenna-
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pi zenélés öröméről és terhéről egy rutinos antropológus és egyben egy rácsodálkozó gyermek
kérdései voltak.
Persze addigra már ott voltak a polcokon azok
az Esterházy-könyvek is, melyekben több vagy kevesebb hangsúlyt kapott a zene. Az olyan mondatok, mint: „Isten, lévén botfülű, maga helyett küldte Bachot a földre.” már körbejárták az érdeklődő
világot. Vagy, ahogy — nyilván Dés László inspirációjára — a Hrabal könyvében Charlie Parker az
Urat tanítja — kissé türelmetlenül — szaxofonozni
és efféléket mond: „Dögösen Brúnó! …nem mintha
könnyű volna, szellemi kvalitás és melegség… szét kell
marcangolni az időt.” Vagy A szavak csodálatos életében
nem véletlenül idézi Heideggert, aki szerint
„Költőnek lenni ínséges időben azt jelenti: éneklően
az elmenekült istenekre figyelmeztetni.”
Egy Esterházynak — még ha bujkáló mosollyal kísért szabadkozása szerint: „mi a szegény grófi ág vagyunk” — von Haus aus, avagy de genere van szoros köze a zenéhez. Ha egy Esterházy kiadja a 18.
század elején a magyar egyházzene meghatározó
művét, a Harmonia caelestist, ha egy másik, a „fényes” herceg fél évszázaddal később egy falusi bognár fiát, bizonyos Haydnt alkalmazza közel három
évtizeden át házi szerzőül és zenekarvezetőül, azt
már nem lehet figyelmen kívül hagynia egy 20. századi Esterházynak, aki ráadásul író. (A „fényes”
udvarában szolgáló zseniről beszélgetve derült ki,
hogy hatalmas olvasottsága és a szerző iránti hódolata ellenére még nem olvasta Szentkuthy Miklós Doktor Haydnját. Amikor bepótolta, elégedett
volt mindkét Miklóssal: a „fényessel”, meg a
Szentkuthyval is.)
A „Harminchárom változat Haydn koponyájára”
minden színházi előzmény nélküli, saját útját
járó mű, a Doktor Haydn talán annak a világnak felrajzolásában segített, melyben persze az író amúgy
is otthonosan mozgott.
Miközben hercegi, grófi és — kitelepítettként
— paraszti udvarokban egyaránt jártas volt, sehogy nem lehetett zenével kapcsolatos írásaiban,
megnyilvánulásaiban sem arisztokratizmust, hamis hangot, olcsó, maszatoló emelkedettséget,
vagy dilettantizmust találni. Egy kivételesen tehetséges magyar rockzenész egy nappal követte
őt a halálban. Nyilván sokáig fognak emlékezni
rá is, de E. P. jóvoltából e muzsikus beköltözött
az irodalomtörténetbe is: „Édesapámnak olyan
hangja volt, mint Fats Dominónak. Vagy a Somló Tamásnak. Közvetlenül az angyaloktól kapta a hangját,
azon énekelt. Nem is énekelt, danolt.” (Harmonia
caelestis, 245.)

Sok muzsikust ismert, sokan voltak köztük barátai. A hetvenes-nyolcvanas években már-már
féktelenül szabad szigetnek számított a KISZ (!)
Központi Művészegyütteseinek Rottenbiller utcai székháza, és persze a Zeneakadémia Kis Terme. Kocsis Zoltán, Simon Albert, Eötvös Péter és
az Esterházy számára oly fontos Jeney–Sáry–
Vidovszky hármas voltak az Új Zenei Stúdió emblematikus vezéralakjai. Itt ámult el azon, hogy a
zene nyelvét milyen bátran lehet megújítani,
hogyan lehet vele kísérletezni, ugyanakkor milyen
szigorú rend uralkodik a legszabadabbnak tűnő
művekben is. Ez az ámulat aztán végig megmaradt benne. Néhány hónapja egy rádióinterjúban
is arról beszélt, mennyire magával ragadja a zene
radikalizmusa.
A Kurtág György kilencvenedik születésnapjára rendezett koncerten egymás mellett —
pontosabban felesége, Gitta és közte — ülve „menet közben” is kérdezgetett. Izgatta a zene megfoghatatlan mibenléte. (…mintha én tudnám!...)
A muzsikusokkal nemcsak mint jó cimborákkal,
de mint egy titkos szekta papjaival tartott fönn
meghitt kapcsolatot. Átjárta, izgatta a zene, kereste a zenészek társaságát, barátságát, a zene élményét, titokzatos hatásmechanizmusát, örömét
és kifejező erejét.
Egy fiatal karmester, Dubóczky Gergely ötletén
kapva írt kisebb-nagyobb botrányokat is kiváltó,
erősen apokrif és blaszfém, mégis csontig ható
textust Haydn Krisztus utolsó hét szava a keresztfán című oratóriumához.
A „Margó Irodalmi Fesztiválon” már-már istenkísértésnek hatott, amikor John Cage híres
4’33” című műve mintájára — ahol is, mint ismeretes, a zongorista a címben megadott ideig
ül tétlenül a zongora előtt — maga is hosszú percekig némán üldögélt a színpadon. Jött-ment,
leült, álldogált, de nem szólalt meg. Utalt is a
Cage-műre, sajnálkozva, hogy ő nem bírt olyan
sokáig hallgatni.
Holnap Salzburgban valószínűleg némán feláll az Ünnepi Játékok minden nézője és résztvevője Eötvös Péter és Esterházy Péter közös műve,
a Halleluja-oratorium balbulum ősbemutatója előtt,
hogy fejet hajtson a „dadogó oratórium” szövegének szerzője előtt, ki szenvedései után most hagyott itt bennünket. Ez utolsó, pont zenével született művéről azt nyilatkozta: „A műben szó esik
Istenről, s közben az Isten hiányáról is. Szinte semmiről nem tudunk úgy beszélni, hogy ne legyen kérdőjel
mögötte. Ezekről a nagy dolgokról különösen nem. Ez
nem jelent cinizmust, sőt: éppen a dolog komolyan vételét jelenti.”
Ha már Haydn, ha már Hét Utolsó Szó!
Azt írja a Hasnyálmirigynaplóban:
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„Lényegében számíthatsz rám, ha nem értek is
mindent ebben a szenvedésprojektedben. Köztünk
szólva én már a felfeszítésedet is túlzásnak találtam.
De rendben (hogy ne mondjam, oké), a Teremtés nem
kívánságműsor. (…) Szóval, odajutottunk, hogy (megint egyszer) nem értem, miért lett a Teremtés. Azt
tudom, vagy úgy emlékszem, hogy mintha ez a szeretettel volna kapcsolatos. Uram, kétségkívül ez a legnagyobb ötleted, a szeretet. Ennek nem lehet a végére
járni.”
Valóban, ennek nem lehet a végére járni.
Mostantól kincs és relikvia minden Esterházy-levél, üzenet, emlék. Én is őrzök jó néhányat,
ami erről a végejárhatatlan dologról is szól.
Egy nemzetközi előadó-művészeti szervezetnek e sorok írójáról zavarba ejtően szépen azt
írta: „Ha rá gondolok (…), azonnal a zenére gondolok, a minőségre, az ezen való folytonos, megalkuvás
nélküli munkára.”
E mondata idecitálása remélem, nem tűnik
hivalkodásnak — bár számomra kitüntetés —,
hanem ismét csak arra világít rá, mit gondolt a
zenéről: minőség, folytonos, megalkuvás nélküli
munka.
Súlyos betegsége kapcsán kétségbeesett levelet küldtem neki, többek között azt írva:
Péter, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan vagyunk, akik szeretünk. Az nem lehet, hogy e szeretet
ne segítsen meggyógyulni.
Ölel:
kg
A (józan) válasz:
„édesem,
de, lehet. de ez nem baj, mert majd segít más. és ha
nem segít, akkor anélkül. szóval rendben van ez. csak a
rend lett új. amúgy persze: bassza stb, a magyar nyelv
nagy lehetőségei szerint.
összefoglalom: jól vagyok. tényleg — szerencsésen
elkerülnek az ún. mellékhatások, így a mindennapok
majdnem normálisak.
ölellek
p.”
Aztán jöttek a mellékhatások is, és Péternek,
mint oly sok haldoklónak, maradtak Krisztus
utolsó szavai:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek.” „Bizony mondom neked, még ma
velem leszel a Paradicsomban.” „Szomjazom!” „Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet?”„Beteljesedett!” „Atyám, kezedbe ajánlom lelkem.”
Haydnt — vagy Bachot, vagy Charlie Parkert,
vagy bármi más zenét — hallgatva talán könynyebb elviselni, hogy nincs többé Esterházy Péter.
KOVÁCS GÉZA

„A HIÁNY FELMÉRÉSE”
Tétova emlékezés
Július 14-én, csütörtökön, meghalt Esterházy Péter. Pénteken este, éjfélig és még tovább virrasztás
volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A gyertyák,
mécsesek lángja mindig megindító, néha lágy,
néha viszont brutálisan emlékeztet valamire. Valamire, amit már nem lehet meg nem történtté
tenni. Az emlékezést segítendő, a fájóan hiányzó
jelenlétet nem pótlóan ott volt Péter arcképe is.
Rettenetesen rossz kép. Szigorú, kifejezéstelen
arc. Mennyire más volt a valódi arca. Tele játékossággal, kíváncsisággal, önreflexióval.
Ilyen szigorú és kíméletlen lélekkel ültem hétfőn a szobámban, az egyetemen — lényegében
semmit sem csinálva, csak merengve, próbálva
megérteni a megérthetetlent (ez a te nagy bajod,
angyalom, mondaná EP, hogy érteni akarsz ott
is, ahol a legőszintébb viselkedés a tétovázás;
„foglalkozási ártalom”, vetném oda nyeglén, kicsit támadóan — tudva, hogy nincsen igazam),
szóval, amikor megszólalt a telefon. Bátortalan
hang a Matematikai Intézetet kereste. Kíméletlen
precizitással válaszoltam: igen, annak egy darabja. Hangomból érződött, hogy a „fűzfába” kívánnám a tolakodó telefonálót, de ő nem tágított.
Lassan, tagoltan, úgy éreztem, kicsit akadozva
folytatta: Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék? Hideg borzongás futott végig a hátamon:
már megint egy „lottónyerőstratéga”. Miért éppen én fogom ki?! Igyekeztem még elutasítóbb
lenni: igen, annak egy eleme, böktem oda, éreztetve a szakmaiságot is.
György Péter kitartását és elszántságát dicséri,
hogy nem hagyta magát zavartatni az utálatos viselkedésemtől, és ennek eredménye, hogy most itt
vagyok. „A hiány felmérése.” A részletes felkérésben az szerepel, hogy „személyesebb hangvételű, műfajiságában leginkább az esszéhez közelítő beszéddel készüljünk”. Ha megengedik, az
esszészerűség műfaji vonatkozásaitól, annak követelményeitől inkább eltekintenék, és inkább a
meghatározás első felére — személyes hangvételű
—, és a címre fókuszálnék. Nem akarnék számomra ismeretlen vizeken hajózni, nem vagyok
irodalomtörténész, irodalmár, sem irodalomkritikus. Ezeket a vonatkozásokat másokra hagynám:
hogy mit jelentett a magyar prózában a Termelésiregény (kisssregény) megjelenése, a vibráló, maximális figyelmet követelő stílus, A szív segédigéi…
Gyász. Erről akarok beszélni. Pontosabban
nem a fájdalomról, nem arról, hogy mit jelent
egy barát elvesztése. A barát elvesztése. Amikor
megszűnik a tájékozódási pont.
Hanem mesélni szeretnék róla. Bár talán sokkal
őszintébb lenne, hogy „egyszerűen és pillanatnyi
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kedvem szerint egyetlen betűvel püföljem tele a
papírt, m m m m m mmm m m…” Ahogy A szív
segédigéi bevezetőjében írja Péter: „Ami ilyen pillanatban a legrosszabb volna: bárki részvéte, csak
egy tekintet, egy szó is. Rögtön másfelé nézni,
vagy elhallgattatni a szólót, mert kell az az érzés,
hogy érthetetlen és megoszthatatlan, amit épp átélek: csak úgy hihetem, hogy az iszonyat értelmes
és igaz. Amint beszélni kezdenek róla, tüstént
elfog megint az unalom, máris tárgytalan megint
az egész.”
Freud szavával: El kell végezni a gyászmunkát.
Polcz Alaine teszi hozzá: „…a gyász sokkal nagyobb probléma, mint a halál. (…) Régebben a
gyászolót segítették a barátok, a család, a társadalom, az egyház. (…) Ma már a gyászról beszélni sem illik. (…) Hogy mit teszünk, hogy viselkedünk, hogyan gondolkodunk, nagyon sokat
számít, arról van szó, hogy azt a köztem és közte
zajló párbeszédet, ami megszakadt, megpróbálom folytatni spirituális téren, érzelmileg, intellektuálisan megérteni, a dolgokat a helyére tenni,
megbocsátani neki, megbocsátani magamnak,
megbocsátani az életnek…”
Édesanyám négy éve hunyt el. Rég sírtam
annyit, oly intenzitással, mint a temetésén. De
nem ez a gyászmunka. Az esti gyászmisén, a
hívek könyörgése részben húgom helyett is elvállaltam, hogy felolvasom az általa vállalt mondatot. Volt benne egy szó, amit nem tudtam kimondani anélkül, hogy ne csuklott volna meg a
hangom, hogy ne kellett volna könnyeimet nyelnem. Pedig korábban már ezerszer kimondtam,
hogy: „Anyu”. Péter, látva kínlódásomat, utólag
meg is jegyezte, hogy édesanyja temetésén számára is elegendő volt ennek a szónak a kimondása ahhoz, hogy azonnal sírni kezdjen. De még
ez a felszabadító erejű, mindenen áttörő sírás
sem volt elég ahhoz, hogy majd egy félév elteltével, egy közösen elköltött ebéd után, kellemesen
cirógató kora őszi napfényben legidősebb fiammal ne állapítsuk meg — jogos felháborodással
—, hogy „édesanyám (néki nagyanyja) egész életében mindenkivel szemben kedves, befogadó,
elfogadó szeretettel odaforduló volt, de akkor
hogy lehetett ilyen udvariatlan, hogy csak úgy elment, meghalt”. És ezt nem a különleges, másoktól elütő észjárás, gondolkodás iránti vágy fogalmazta meg, hanem tényleg nem értettük, nem
tudtuk elfogadni, hogy mi módon fér meg ez a
kétfajta viselkedés egy személyben.
Most sem értem. Most is azt keresem, hogy
mit kellett volna másként tennem. Hogy elkerülhető lett volna-e, vagy odázható lett volna-e…?
Péter bátyám osztálytársa volt a Piarista Gimnáziumban. Nem emlékszem arra, hogy mikor,

milyen körülmények között találkoztunk először, talán bátyám hozta fel hozzánk ebédre. De
hát lényegében történelem előtti időkre kellene
visszaemlékeznem. Ameddig emlékezetem terjed, ott már Péter: Van. Mintegy adottságként.
Ott van a rómaifürdői strandon, ahol Hajós
György: Bevezetés a geometriába című könyvét olvasom a fürdések, focik és csajozás közötti szünetekben. A közös családi nyaralásainkon Počuvadlo-n, ahonnan „visszafoglaltuk” a Fátrát és
Selmecbányát, vagy Siófokon, ahol Péter megtapasztalta, hogy a népi demokratikus rendőrség
ateizmusa mélyről fakad, nem ismer tréfát, amilyen az „adjon isten, olyan a fogadj isten”: az
„Isten megáldja magukat” köszönésre alattomos
pofon a válasz.
Dés László gyönyörű nekrológjában írja,
hogy Péternek és Gittának „külön nyelvük és
humoruk volt”, amiből eleinte sok mindent nem
is értett, meg kellett tanulnia Péterül és Gittául.
Bátyámmal mi együtt nőttünk ezzel. Péterrel közösek voltak a félszavaink. Közös volt (bár nem
azonos mértékű) a matematika iránt érzett lelkesedésünk, a focirajongásunk (jóllehet — mint
tudjuk —, a kapus nem futballista, vagy ahogy
EP írta Sztoicskovról, a Barcelona volt csatáráról: „Akárha kapus volna, annyira hangyás.”) és
a hitünk.
Csak egyetlen rövid történet közös futballmúltunkról — mintegy példázatul az előzőekre.
Valamely országos egyetemi focibajnokságon
egy meccsen 15:1-re nyertünk. Azaz vesztettünk,
mert 15 góllal kellett volna nyernünk ahhoz,
hogy a döntőbe kerüljünk. Nem irigylem akkori
magunkat. Részlet a Termelési-regényből: „Valaki
megsajnálta őket, s meggurította a labdát, (…)
ám ők nem éltek vele; ott pihent köztük, halottan, mint egy rozsdás kugligolyó. Nincs annál
leverőbb látvány, ha egy labda… De most megmozdult. A jó Jobbhátvéd, figyelmetlenül továbbpörgette, pont a mesterhez. És ekkor ő,
mint egy meglassult gramofon, mély hanghatásokkal ezt mondta: »Táomaodouounk!« Lehet
képzelni? Mintha 33-on menne 45 helyett.
És mint egy színes Coca-Cola reklám, nekilendült! (…) Izmai lazák voltak, mint a lepkéké,
és — ígéretéhez híven — támadásba lendült; azt
szőtt. Megtolta a labdát, s a kiugrással egyidőben a két szárnya felcsapódott, lassan ünnepélyesen, föl, föl az ég felé, hol csak az Isten van
és az angyalok (vannak). Az ő lassú pantomimje
ebből az égből hozott le valamicskét… Icsi úrra
vezette ezekkel a nagy, álmos mozdulatokkal a
labdát, és a lassú mozgáshoz illő, az elébb bemutatott felfogásban szólt: »Iöcsiökéoum, gólhelyzet.« A kapus megfordult. Szemben a két
barát! Hajszálfinom szituáció. Ha most lett volna
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a mesternek egy alteregója, az leborult volna a
kapus elé: »Galambocskám. Figyelj. Segíts. Nem
bírom egyedül, egyedül, semmit sem bírok.« De
az okos fiú alteregó nélkül is értette-érezte a dolgát, kétségbeesett grimaszt vágva, lassan, ahogy
a kémények, eldőlt, épp az ellenkező irányba,
mint amerre a mester elhúzott (»megette a testcselt«), ő megfordult, s újra.”
Egyedül, egyedül, semmit sem bírok. Ismételgetem — most már egyedül.
Ez az egymásrautaltság kísérte végig életünket. Ezért olvasta fel a még kéziratos Egyszerű
történet, száz oldal — a Márk változat szöveget,
kérdezve véleményemet, és ezért hagyott félbe
minden munkát egyetlen mondatomra, hogy találkozzék velem, ha nekem volt szükségem rá.
Ja! Az „…útfekvése kitűnő, és gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson” típusú kocsinkat tőle (tőlük) kaptuk ajándékba.
Péter így emlékezik gimnáziumi matematikatanárára, Pogány Jánosra: „Az, hogy én matematikusi diplomát szereztem, az inkább volt Pogány tanár úr szenvedélyességének köszönhető,
mint az enyémnek. Ez a szenvedély nem volt veszélytelen, aki nem tartott vele, azt legyűrte,
nem túlzás talán: megalázta. Az az égő viszony,
amely tanár és tárgya közt létezett, élmény és
példa számomra azóta is. Ekkor tanultam meg a
tudást becsülni, s bonyolódtam bele a tanulás
kalandosságába is.”
Matematikusi végzettsége, pontosabban az a
szemléletmód, melyet az egyetemen elsajátított,
lépten-nyomon tetten érhető írásaiban is. Most
nemcsak a Rubens és a nemeuklidészi asszonyok című dramolettjére gondolok elsősorban, ahol
Gödel meztelen női fenéken szemlélteti, hogy az
ötödik posztulátum, a párhuzamossági axióma
nélkül is van geometria, van világ, majd meredek
ugrással jut el oda, hogy „Ha ön Rubens, ahogy
szereti mondogatni, mindent meg tud festeni, ha
a világ megfesthető, akkor az éppen bizonyíték
volna a világ ellen, az Úr ellen, az Úr jó szándéka
ellen”. Hiszen kellően bonyolult rendszerben
szükségszerűen kell, hogy létezzék olyan állítás,
amely nem bizonyítható, de nem is cáfolható.
(Megjegyzem, hogy EP állandóan mozgékony
iróniája azonnal elmondatja Rubensszel, hogy
„Te képtelen vagy társalogni. Minden mondatodnak értelme van, rémes. Minden mondatod jelent valamit. És elvárod, hogy minden mondatom
fontos legyen, szükségszerű, rémes, tartalmazzon
valami lényegest. Ha nincs mit mondanod, hallgatsz. De hát ez embertelen fiam.”)
Hanem inkább az írásait jellemző fogalmi
pontosságról. Az eshetőségek teljes körű számba-

vevéséről. Ettől az írás egyenes-vonalú szerkezete
szükségképpen felbomlik, zárójelek keletkeznek,
alpontok, al-alpontok formálódnak. EP zsenialitása, hogy mindezt úgy tudja megoldani, hogy
írása nem válik unalmas matematikai diszkuszszióvá, olvashatatlan katyvasszá.
Számomra a tiszta matematikai levezetés iskolapéldája a következő szöveg: „Másfelől meg:
emlékezet nélkül nincs erkölcs. Nem szép, ha a
csillagot is lehazudjuk az égről — sötét lesz akkor, és óhatatlanul belelépünk az éji tócsákba, átázik a cipőnk, meghűlünk, fölfázunk, és tele lesz
az a szép nagy magyar fejünk takonnyal. Gajra
mennek így a nazálisaink is. Nehezen fogunk
tudni szerelmet vallani. A dolgok összefüggnek.”
Szólnom kell a gimnázium másik tanáráról, aki
mindkettőnk életében meghatározó szerepet játszott, még a beszéd közbeni kézmozdulatainkat
is örököltük tőle: Jelenits tanár úrról. A gimnázium elvégzése után heti rendszerességgel jártunk be hozzá „bibliamagyarázatra”. Szerda este
nyolctól gyakran éjjel kettő-háromig. (Máig sem
értjük, hogy ő hogyan tudott másnap reggel a
gimnáziumban tanítani, mi mindenesetre csütörtökönként későn keltünk.) Volt, hogy héberről fordított, de ha úgy adódott, minden másról
beszélgettünk, csak épp a Bibliáról nem.
Ezekre az estékre emlékezett Jelenits tanár úr
80 éves születésnapját ünneplő írásában: „Azt
hiszem, tőle tanultam a legtöbbet a szövegek természetéről, arról, hogyan kell őket kézbe venni;
a kis-próféták tanulmányozásával — mikor is?
épp negyven éve — helyettesíthette a bölcsészkart, kis túlzással szólva. (…) Van egy ilyen mondata: »A bravúr kötelező.« (...)”
Egy alkalommal váratlanul beállított Sándor
György. Jelenits tanácsát kérve, hogy a „szemétről” kellene neki valami humorosat írni. Elhűlve
és elnémulva figyeltük, ahogy Jelkó — a semmiből — húsz perces kiselőadást tartott a szemét
különböző értelmezéseiről, a kultúrákkal való
összefüggéseiről, beleértve a teológiai vonatkozásokat is.
EP szavaival: „Jelenits tanár úr akármilyen
kicsi dologról szól is, az egészről beszél, arra fi-
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gyelmeztet. Az Egész dicsérete számomra azonos
a hittel. Hogy valamelyest frivolan fogalmazzak:
egy egyházi iskola, amely még a hitről is hitelesen
tud szólni — ennél kívánni sem lehet többet.”
Erről a hitről, katolikus vallásáról lényegesen
kevesebbszer szólt, mint életének más, fontos
vonatkozásairól. Ezen ritka írások egyike volt,
amikor Godfreed Danneels belga bíboros A bocsánat című könyvét ajánlotta az olvasónak. Így
kezdi: „Szándékaim hátsóak. A mű alcíme: A megbocsátás: emberi erőfeszítés + az Isten ajándéka, s e
második föltételt most figyelmen kívül hagynám, nem mert báránybőrbe bújt — bujdokolt
— farkas volnék, hanem épp azt szeretném megnézni, mi használható bárki számára egy katolikus tradícióból, gondolkodásból, elmélyültségből, csöndből, tudásból, vagyis istentelenítek
egy olyan textust, amely épp Istenre »fut ki«. Eljárásom így kétséges, lehet, hogy nem is működik.” Magabiztos bátorság kell ehhez. Népszerűsíteni, de minimum elfogadhatóvá tenni a
katolikus hit egyik alapvető magatartásformáját. EP ennél is tovább megy: „…megbocsátás
nélkül az emberiség az örökös neheztelés szította stresszben él. Végső fokon mindenki mindenkire gyanakszik, és minden kockázat ellen
próbálja bebiztosítani magát. Az ilyen társadalom egyre jobban lebénul. Megszokjuk azt, hogy
mindig hátranézünk, arra az igazságtalanságra,
amit ellenünk elkövettek. (…) Képzeletünket az
emlékezetünk terrorizálja és kiszárítja.”
Ez a tizenkét esztendő előtti szöveg váratlanul új fényben ragyogott fel, amikor Sajgó Szabolcs jezsuita atya az Új Ember július 24-i számában ezt felidézve búcsúzik Pétertől: Szurkolj
onnan, ahol vagy, hogy olvasóid — akik tovább
bukdácsolnak ideát — soraid segítségével is
minél előbb adják meg magukat földi életükben
a Titoknak, akit annyit közelítgettél véges lehetőségeink közt, s akihez már hazaértél. Köszönet és hála a Fennvalónak érted, 66 évedért.
Úgy legyen.
MICHALETZKY GYÖRGY
(Elhangzott 2016. július 29-én, az ELTE Gólyavárban.)

DOKUMENTUM

A BRIŽINSKI SPOMENIKI
MAGYAR FORDÍTÁSÁRÓL
Különösen nagy kulturális jelentőséget tulajdonítanak a szlovénok a Brižinski spomeniki kéziratainak. Élő példáját adták ennek, amikor 2004-ben
(többek között) azzal ünnepelték az ország csatlakozását az Európai Unióhoz, hogy kiállították
az addig Münchenben őrzött szövegeket a ljubljanai nemzeti könyvtárban, ahová tömegestül érkeztek a látogatók: e páratlan lelet először volt fellelhető szlovén földön. Valóban, az első korai
szlovén nyelvűnek tekintett nyelvemlék megközelítőleg a 10. és a 11. század fordulóján, minden bizonnyal 972 és 1039 között keletkezhetett,
így nemcsak e kis nép egyik első, páratlan kincse,
hanem egyben az első latin betűkkel írt szláv szöveg is.1 Az alábbiakban közölt fordítás — tudomásom szerint — a Brižinski spomeniki eddigi első
teljes magyar nyelvű kiadása.2
A magyar nyelvű szakirodalom Freisingi nyelvemlékek megnevezéssel szólt korábban a Brižinski
spomenikiről, hiszen a bajor városkában találták meg
1803-ban. A szlovén műszót, a Brižinjt, Anton Janezič, Fran Miklošič tanítványa alkotta meg 1854-ben,3
és napjainkban már, a hazai szlovenisztika térnyerésével, egyre inkább ez a megnevezés látszik gyakoribbnak. Fontos a megnevezésben a többes szám,
hiszen három egymástól elkülönülő liturgikus szöveget ölel fel, a három szöveget számozással különítjük el egymástól (BS 1, 2, 3). Szélesebb nyilvánosságot akkor kaptak, amikor a jeles nyelvész,
Jernej Kopitar, a bécsi udvar egykori könyvtárnoka kiadta, és tudományos igénnyel elemezte azokat a Glagolita Clozianus című munkájában 1836ban.4 Ez alighanem döntő hatású volt abban a
széleskörű vitában, amely a nyelvemlékek hovatartozásáról szólt, voltaképp arról, melyik szláv
nyelvi közösség tekintheti sajátjának. Különösen
fontosnak látom azt az identitásalakításhoz kapcsolódó tényt, hogy a második szöveg, amely a leginkább önálló alkotás, egy 8. századi bajor prédikáció átültetése lehet, minden bizonnyal német
kéz átírása (karoling minuscula), továbbá maga az
átültetés a 9. században történhetett a Wörthi-tó
körzetében, amely a freisingi püspök birtoka volt.
A század közepén Karantániából Alsó-Pannóniába került Kocelj fejedelem udvarába, így Metód
és tanítványai is használhatták.5
A Brižinski spomeniki első és harmadik szövege
tehát általános gyónási szöveget takar, míg a második szabadabb szövegtípus, prédikáció, amely
az ősbűnről, annak következményeiről, valamint
a bűnbánatról szól. E nyelvemlékek természete-
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sen párhuzamba állíthatók keletkezésük körülményeit, módját, idejét, továbbá témájukat és
műfajukat tekintve a Halotti beszéd és könyörgéssel.
E helyt csupán arra a különbségre kívánom felhívni
a figyelmet, hogy amíg a Halotti beszéd középpontjában az elmúlással való szembesítést, szembesülést látom, addig a BS 2 alapvetően a bűnbánat, bűnbocsánat, kegyelem fogalmait járja körbe.
A két prédikáció természetesen a liturgia más-más
pontján szólalhatott meg. Ahogy a Halotti beszéd
fennmaradása feltételezi, hogy a 12. század végén
stilisztikailag igényes, kidolgozott magyar nyelvű liturgikus-retorikai szövegek létezhettek, nem
önálló, elszigetelt jelenséghez van szerencsénk,
úgy igazak mindezek a Brižinski spomenikire és
nyelvi környezetére, azzal a megszorítással,
hogy kiemelendőnek látom: mintegy kétszáz év
a különbség a két szöveg létrejötte közt. Az itt tárgyalt nyelvemlékek mellett a 14. század végéről
fennmaradt Klagenfurti és a 15. század első felében keletkezett Stičnai kézirat tartoznak a jelentősebbek közé, amelyek kapcsán Janko Kos
megjegyzi, a szlovén nyelvű írásbeliség a középkor során az egyházi használatban tehát jelen
volt. Érdemes szem előtt tartani ezt a megállapítást6 annak a fényében, hogy a német, a latin,
és egyes területeken az olasz és a magyar nyelvek jelentős hatással voltak az egyházi, valamint
hivatalos írásbeliségre.
A BS 1 és BS 3 olvasása során szembeötlően elkülönül az általános gyónási formula a liturgikus
szertartás kereteit képező szövegrészektől. Ezt,
ahogy a kritikai kiadás is teszi, különböző betűtípussal jelöltük. A pap szavait a hívek megismétlik, amely során a Szentháromság személyei
után a főbb szentekhez fordulnak, a bűnbocsánatot elsősorban a főbűnök elkövetése miatt kérik. A BS 3 szemben a BS 1-gyel a keresztségi fogadalom megerősítésével kezdődik, ugyanakkor
mindkét szövegvilág képei az utolsó ítélet könyörületéhez kapcsolódnak. A BS 2 beszélője alapvetően arra építi fel mondandóját, hogy az „ősállapothoz”, Isten közelségéhez való visszatérés
az egyén döntése, amely a bűnbánattal, vezekléssel, a bűnbocsánat elnyerésével elérhető. Érvelése az emberi könyörületesség képein alapszik,
párhuzamba állítja azt Isten könyörületességével.
A prédikáló, ahogy a Halotti beszéd megszólalója is, közösséget vállal a hívekkel (T/1.), szemben
a BS 1-gyel és BS 2-vel, ahol az ima szövege alapvetően az egyénre fókuszál (E/1.).
A fordítás során törekedtünk arra, hogy az olvasó értelmezést kapjon, nem állt szándékunkban
archaizáló, a korai középmagyar kor nyelvi álla-

potát megidézni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
bizonyos fogalmak, mondatszerkezeti és retorikai sajátosságok ne elevenítenének fel archaikus
elemeket. Egyes kifejezések, különösen megszólítások (például: úr) magyar nyelvű hagyománytól való eltérését érzékeltetni kívántuk, más
sajátosságokat (például: az egykori ószlávban,
óegyházi szlávban meglévő aoriszoszt) kénytelenek voltunk elhagyni. A magyar nyelvű szövegek
létrehozása során gondot fordítottunk arra, hogy
a képiség, illetve a szöveg figurái (elsősorban a
gondolatritmus) hasonló hatást keltsen, mint az
eredeti szövegben. Különösen fontosnak tartom
ezt azért, mert a Brižinski spomenikitől számítva a
szlovén irodalmi térben tulajdonképpen a romantikáig, France Prešeren fellépéséig, a vallásos
irodalom van túlsúlyban.7 A szlovén irodalom kistükrében és a Szlovén irodalom I. című antológiában8 megjelent, Tóth Ferenc által fordított részletéhez képest az itt közölt szöveg figyelembe
vehette a legújabb kritikai kiadás eredményeit is.
1

Lukácsné Bajzek Mária – Mladen Pavičić: A szlovén
nyelv; http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Szlavisztika/79Luk%E1cs/documents/szloven-nyelv.pdf
(2016.07.12.)
2
A fordítás a ZRC SAZU felkérésére készült.
3
A külön nem jelölt filológiai adatok a Brižinski
spomeniki online kritikai kiadásából valók: http://nl.ijs.
si/e-zrc/bs/index-sl.html; a nyelvemlékek nagyfelbontásban böngészhetők: http://old.nuk.uni-lj.si/bs.html.
4
Stanko Janež (szerk.): A szlovén irodalom kistükre. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1973, 78.
5
Lukács István – Mladen Pavičić: A szlovén irodalom
története; http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Szlavisztika/79Luk%E1cs/szloven-irodalom.htm (2016.07.12.)
6
Janko Kos: Pregled slovenskega slovstva. DZS, Ljubljana, 2001, 23.
7
Marko Juvan: Prešeren szonettjei és a költői önreflexió.
Tiszatáj, 2000/12. 104.
8
Bajzek Mária – Lukács István – Mladen Pavičić: Szlovén irodalmi antológia I. ELTE-BTK Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007.

Brižinski spomeniki 1
MONDJÁTOK UTÁNUNK A KÖVETKEZŐ NÉHÁNY SZÓT:
Isten, irgalmas Úr, Atyaisten, meggyónom Neked
minden bűnömet és a Szent Keresztnek és Szűz
Máriának és Szent Mihálynak és Isten minden angyalának és Szent Péternek és Isten minden
apostolának és Isten minden vértanújának és Isten minden hívének és minden igaz szűznek és
mind az igazaknak. És neked, Isten szolgája; meg
akarok szabadulni minden bűnömtől, és vallom,
amiképp e világra jöttem, akképp távozom a túl-
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világra, de az ítéletnapon ismét feltámadok. Vágyom az örök életre, vágyom a feloldozásra. Irgalmas Isten, fogadd el bűneim meggyónását:
minden eddig elkövetett gonoszságomét, mióta
e világra küldettem és megkereszteltettem, melyekre emlékszem vagy nem emlékszem, akarva
vagy akaratlan, tudva vagy tudatlanul, hamis esküvel vagy hazugságban, tolvajként vagy irigységben, káromlással vagy tisztátalanságban, akár
mert az volt kívánatos, amit nem lett volna szabad kívánnom, akár rágalmazásban, akár ébren
vagy álmomban, akár mert nem tartottam a vasárnapot, sem a vigiliát, sem a fogadott böjtömet
és oly sok minden mást, ami Isten ellen való és keresztségem ellen való. Te egyedüliként, Istenem,
tudod, mily nagy szükséget szenvedek. Istenem,
irgalmas Úr, irgalmadért esedezem e felsorolt bűnökért és a sok másért, nagyobbakért és kisebbekért, amelyeket elkövettem. Mindezekért a Te irgalmadat kérem, és Szűz Máriát és mind a
szenteket. És e világban úgy vegyem magamra e
bűnökért járó büntetést, amint rám kiszabod, és
amint irgalmad szerint való és Neked kedves. Istenem, alászálltál a mennyekből, és magadra vállaltad a kínszenvedést az egész emberi nemért,
hogy megmentsél minket a gonosztól. Ments meg
engem minden gonosztól. Irgalmas Isten, kezedbe
ajánlom testemet és lelkemet és szavaimat és cselekedeteimet és akaratomat és hitemet és életemet.
És hogy meghallhassam az ítéletnapon a Te végtelen irgalmadat azokkal egyetemben, akiket Te
magad szólítasz: Jöjjetek, Atyám választottai,
fogadjátok az örök boldogságot és az örök életet,
mely nektek készíttetett örökkön örökké. Amen.
Urunk, szolgáidnak, kik meggyónnak Neked, bocsásd
meg vétkeiket, hogy ők, kiket gyötör a bűntudat, megvigasztaltassanak a Te igazságod irgalma által. A mi
Urunk, Jézus Krisztus által.
Brižinski spomeniki 2
Ha ősapánk nem vétkezett volna, örökké élhetett
volna, nem öregedett volna meg, gondja sohasem
lett volna, sem verítékes teste, hanem örökké élhetett volna. Mert a Gonosz irigysége miatt kiűzetett Isten dicsőségéből, ezután szállt az emberi
nemre a fájdalom és a gond és a betegség és végső soron a halál. És mégis, testvérek, emlékezzünk,
hogy minket is Isten gyermekeinek neveznek.
Ezért hagyjuk el ez utálatos cselekedeteket, mert
ezek a sátán cselekedetei: amikor bálványt imádunk, felebarátunkat megrágalmazzuk, hogy tolvaj, hogy gyilkos, hogy parázna, hogy esküjét nem
tisztelő, sőt azt megszegő, hogy gyűlölködő.
Nincs tehát utálatosabb e cselekedeteknél Isten színe előtt. Éppen ezért, feleim, látnotok kell, nek-

tek is tudnotok kell, hogy a hajdani emberek képmásra épp olyanok voltak, akárcsak mi, és a Gonosz cselekedeteit gyűlölték, az Istenét szívükbe
zárták. Ezért hajtsunk térdet templomaikban, fohászkodjunk hozzájuk, és igyunk tiszteletükre, és
járuljunk elébük fogadalmainkkal testünk és lelkünk megváltásáért. Épp olyanokká válhatunk mi
is, ha ugyanúgy kezdünk cselekedni, ahogy ők
cselekedtek. Mert az éhezőnek enni adtak, a szomjazónak inni, a mezítelen lábra cipőt adtak, a mezítelent felruházták, a beteget Isten nevében látogatták, a fagyoskodót melengették, az idegent
fedelük alá vezették, a tömlöcben és vasláncokban sínylődőket látogatták, és őket Isten nevében
vigasztalták. Ezekkel, ezekkel a tettekkel közeledtek ők Istenhez. Így, feleim, mi is imádkozzunk
ugyanehhez a mindenható Atyaistenhez, míg fel
nem visz minket oda, királyságába, mely vár Isten kiválasztottaira a kezdettől mindörökké. És
testvérek, meghívottak és megidézettek, színe előtt
nem tudunk sehova se rejtőzni, sem elfutni, hanem Isten trónja elé kell állnunk elleneinkkel
együtt az ős Gonosszal együtt, és mindegyikünknek Isten színe előtt saját szájával és saját szavaival kell megvallania, amit ezen a világon elkövetett, legyen az jó avagy rossz. Így hát azon
a napon, feleim, emlékezzetek, amikor nem lesz
hova bújni, hanem Isten színe elé kell állni, és az
ítéletet fogadni, amelyről szólottam. Urunk,
Szent Krisztus, aki testünk gyógyítója lelkünk
megváltója, ezt utolsó gyógyírként adta, és megmutatta, mivel kell a sátánnak ellene mondanunk,
és magunkat tőle megóvnunk. Eleink szörnyen
szenvedtek, hiszen megvesszőzték őket, és máglyára vetették, és kardélre hányták, és fára akasztották, és vasfogókkal tépték őket. Nekünk pedig
ma igaz hitünkkel és igaz gyónásunkkal ugyanazt
kell tennünk, amit ők tettek hatalmas szenvedésükkel. Így hát, feleim hívjátok Isten szolgáit, és
valljátok meg nekik bűneiteket, és feloldozást
nyernek bűneitek.
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Brižinski spomeniki 3
Ellene mondok a gonosznak és minden cselekedetének és minden csábításának. És hiszek a
mindenható Istenben és az ő Fiában és a Szentlélekben, hogy e három személy egy Isten, szent Úristen, aki az eget és a földet teremtette. Kérem az
ő kegyelmét és Szűz Máriát és Szent Mihályt és
Szent Pétert és Isten minden apostolát és Isten
minden vértanúját és Isten minden papját és minden szent szüzet és mind a szent ereklyéket, hogy
kegyeskedjenek közbenjárni Istennél bűneim
miatt, hogy őszinte bűnvallást tegyek, és a bűnbocsánatot Istentől elnyerjem. Gyónom a mindenható Istennek minden bűnömet és Szűz Máriának minden méltatlan tettemet és méltatlan
gondolatomat, amelyet tudva vagy tudatlanul,
kényszerítve vagy önként, álmomban vagy éberen, hamis eskü alatt, hazug szavakkal, lopással,
paráznaságban, kapzsiságban, mértéktelen evésben, mértéktelen ivásban, becstelenségben és
minden mértéktelen cselekedetben követtem el.
Amit tettem Isten ellen attól a naptól fogva, hogy
megkereszteltettem, egészen a mai napig, meggyónom Istennek és Szűz Mária és Szent Lőrinc
előtt, Uram, és minden szent előtt, és neked, Isten szolgája. Bánom bűneim, és vezekelni akarok,
amikor felismerem azokat, ha méltónak találsz rá,
Istenem. Részesíts, Uram, Istenem, kegyelmedben, hogy gyalázat és szégyen nélkül állhassak az
ítéletnapon színed előtt, amikor eljössz ítélni
élőkön és holtakon, kinek-kinek saját tettei szerint. Neked,irgalmas Isten,ajánlom fel mindencselekedetemet és minden gondolatomat és szívemet
és testemet és életemet és lelkemet. Krisztus, Isten Fia, aki e világra akartál jönni, a bűnösöket
megmenteni a gonosz hatalmától, óvj meg minden gonosztól, és tarts meg minden jóságodban.
AMEN. Amen.
(Bakonyi Gergely fordítása, lektorálta Lukács István)

KRITIKA

„TÖRTÉNELMI ATLANTISZ”*
Illyés Gyula: Naplójegyzetek 1956–
1957. Atlantisz sorsára jutottunk
Az elmúlt évtizedben és főleg idén számos, a 20.
századi magyarországi kataklizmák — első és második világháború, 1956-os forradalom — során
született napló jelent meg.1 Kedveznek a forráskiadásoknak az évfordulók, aktuálisan az első világháború éveinek századik és az ’56-os forradalom hatvanadik évfordulója. Több konferencia
szekciója foglalkozott az elmúlt hónapokban a
napló műfaj konkrét példáinak elemzésével, például az Egyháztörténészek 3. országos találkozójának
(Murga, 2016. június 8–9., szervezte: Balogh Margit) négy szekciója, a pécsi Hungarológiai Kongresszusnak (2016. augusztus 22–27.) pedig egy
szekciója (Napló és történelem, szervezte: Hornyák
Árpád és Pritz Pál).
A naplóíró hagyatékában fennmaradt jegyzetek megtalálása és megőrzése a család feladata,
a feldolgozás és az értékelés a tudományé. Illyés
Gyula ’56-os naplójegyzetei esetében ez szerencsésen összefonódott, hiszen a máig a család tulajdonában lévő ház padlásán találta meg a feljegyzéseket 2014-ben Illyés Mária veje, Horváth
István történész, aki a feldolgozásban is jelentős
szerepet vállalt a jegyzetek megírásával és a naplót kiegészítő, függelékben közölt dokumentumok
kiválasztásával.
A borító részben követi az 1986–1995 között
megjelent, nyolckötetes Naplójegyzetek borítóját.
A felső részén a szerző és a főcím Illyés kézírásával
olvasható, ahogy a sorozat minden eddigi kötetén.
Középen fotó látható a Móricz Zsigmond körtér 2.
számú ház előtt járókról és a romos homlokzat földszintjéről, amely ma könyvesbolt. A Fortepanról
származó fénykép alatt olvasható a könyv alcíme:
Atlantisz sorsára jutottunk, ami idézet a naplójegyzetekből. A könyv kivitele már nem követi a
korábbi köteteket: a nyomdatechnikailag nagyon
igényes kiadvány műnyomó papírra készült,
számos fénykép és dokumentum reprodukciója
illusztrálja, ezáltal jóval magasabb szintű kiállítást mutat. Jól illeszkedik ez a könyv a Magyar
Napló Kiadó elmúlt években megjelentetett több,
az 1956-os forradalomról szóló, fotókkal gazdagon illusztrált, igényes kiadványainak sorába.2
Illyés Gyulának a forradalom előtti, alatti és
utáni tevékenységéről a most megjelent naplójegyzetekből megtudható adatokhoz képest eddig viszonylag keveset vagy más részleteket tudhatott
a nagyközönség. Az 1990-es évek elejétől több
visszaemlékezés, interjú, tanulmány és dokumen-
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tumgyűjtemény is megjelent, ami utal Illyés
1956-os szerepvállalására.3 Ablonczy Lászlónak
a Nemzeti Színház új igazgatójaként mondott beszéde szerint Illyés 1956 tavaszán bemutatott Dózsa című darabja közrejátszott a forradalom előkészítésében.4 Nagy Attila (1933–1992) színész Az
élet nem anekdota című tanulmányában visszaemlékezett arra, hogy 1956. október 23-án Illyés jelen volt azon a miskolci Szabó Lőrinc-esten, ahol
ő is fellépett a költő több versét szavalva.5 Nagy
leírja azt is, hogy Illyés október 25-én Szabó Lőrinccel meglátogatta a színtársulatot, idézi a kettejük közötti párbeszédet az akkor kitörő miskolci
tüntetés kapcsán. Ezt a párbeszédet Illyés nem jegyezte fel a naplójegyzeteiben (23. oldal).
Érdekes megemlíteni az irodalmi élet néhány
szereplőjét, irodalommal foglalkozókat, ki hogyan
reagált a forradalomra, összevetni Illyéssel kapcsolatos feljegyzéseiket az író most megjelent naplójegyzeteivel. Több írót — Illyéshez hasonlóan
— vidéken ért a forradalom híre, s csak nehezen
vagy egyáltalán nem tudtak Budapestre utazni:
Németh László (1901–1975) Galilei című darabjának október 20-i bemutatója után azonnal Szigligetre utazott, s október 31-én ért Budapestre.6 Rónay György (1913–1978) a Mátrában volt a
forradalom kitörésekor, a rádióból értesült az eseményekről, és csak november végén tudott hazamenni Budapestre.7 Zimándi Pius (1909–1973) irodalomtörténész, a forradalom idején a Magyar
Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének külső munkatársa, ’56-os krónikájában
többször említi az írót. Október 26-án ezt írta: „Láttam Illyés Gyulát is, sötétszürke kalapban és sötétszürke, öves lódenkabátban két nővel a tejesüzlet előtt a Margit körút elején.”8 Ez összevág
Illyésnek ezen a napon leírt útvonalával (23. oldal). Zimándihoz hasonlóan részletes leírást olvashatunk a forradalmi eseményekről Fodor
András (1929–1997) költő naplójában. Rá is az események távolról való szemlélése jellemző, de míg
Zimándi szimpatizált Illyésnek és körének a törekvéseivel, Fodor többször éles kritikával illette azokat. December 9-i bejegyzése szerint „Illyés
elbújt”.9 A szerző valóban ezen a vasárnapon főként Dongó motoros biciklijével foglalkozott és
a rádiót hallgatta (120–121. oldal), de a következő napokban folytatta a megbeszéléseket személyesen és telefonon többek között a Nemzeti
Színház vezetőivel és az Írószövetség tagjaival.
Illyésnek a Petőfi Párt megalakulása körüli tevékenysége több forrásból ismert volt már eddig
is.10 Z. Szalai Sándor irodalomtörténész, Tamási
Áron számos művének szöveggondozója, Tamási

Áron — 1956 őszén című tanulmányában írta, hogy
Illyés tagja lett a Petőfi Párt szervező testületének
1956 őszén.11 Törőcsik Mihály Egy korty tenger…
című publicisztikájából ismeretes volt, hogy Fekete
Gyula Illyés Gyulával szoros eszmei közösségben
tevékeny részese volt 1956 őszén a Petőfi Párt megalakításának.12 Bibó Istvántól (1911–1979) tudható,
hogy a Nemzeti Parasztpárt az 1956. október 31én délelőtt Illyés lakásán tartott megbeszélés
után délután alakult újjá,13 Borbándi Gyulától
(1919–2014) pedig az, hogy a Nemzeti Parasztpárt
Illyés Gyula javaslatára vette fel a Petőfi Párt nevet.14 Bisztrai Farkas Ferenc (1903–1966), a Petőfi Párt főtitkára hagyatékában őrzött 1956-os dokumentumokat 2007-ben közölte unokája, Farkas
Judit.15 Illyés nézőpontját a Petőfi Párt megalakulásáról immár saját naplójegyzeteiből ismerhetjük meg (32–36. oldal).
Az eddig ismert visszaemlékezések és a most
megjelent naplójegyzetek kiegészítik, pontosítják,
igazolják egymást. Sinkovits Imre egy 1991-ben
készült interjúban elmondta, hogy 1956-ban ismerte meg Illyést, és felidézett két találkozást az
íróval 1956 novemberében,16 e két találkozásról
Illyés azonban nem tesz említést feljegyzéseiben.
Faludy Györgytől tudható, hogy az író jelen volt
az Írószövetség 1956. október végi libaosztásán.17
A baromfiosztást valóban részletesen leírta Illyés
a jegyzeteiben, azonban november 2-ai dátummal
(41–42. oldal). A libaosztás egyébként több viszszaemlékezésből is ismert.18
Az 1990-es évek elejétől számosan foglalkoztak Illyésnek az Egy mondat a zsarnokságról című
versével, amely az Irodalmi Újság 1956. november
2-i számában jelent meg,19 ennek körülményeiről
nem tudunk meg újabb adatokat a naplójegyzetekből. Az író eseményekben való részvételének
mozaikkockáit több forrásból lehetett eddig rekonstruálni. Most lehetségessé vált összevetni ezeket az adatokat Illyés saját feljegyzéseivel. Filep
Tibor leírta, hogy Király Béla és Illyés Gyula 1956.
november 3-án együtt hallgatták Mindszenty hercegprímás beszédét,20 ezt azonban nem jegyezte
fel Illyés a naplójegyzeteiben (43–46. oldal). A forradalom idején egyetemi hallgató Pomogáts Béla
részletesen leírta az 1956. december 28-án tartott
utolsó Írószövetségi ülés eseményeit,21 ezt részletesen megörökítette Illyés is (150–154. oldal).
Illyés Gyulának a forradalom alatt és után képviselt általános hozzáállásáról is több helyütt olvashattunk már különböző értékeléseket. Lőcsei
Pál (1922–2007) újságíró önéletrajzi visszaemlékezéseiben írt Illyés Gyulával való kapcsolatáról
1956–57-ben,22 Illyés is említette jegyzeteiben a Lőcseivel való találkozását, beszélgetését (64. oldal).
Lantai András Csoóri Sándorról szóló publicisztikájában jellemezte az Írószövetség és Illyés
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helyzetét 1956. november 4-e után: Illyés az
egyezkedés, az alku híve volt; Kádár János és
Aczél György sokat adott arra, hogy Illyés mit
mond.23 Vásárhelyi Miklós (1917–2001) újságíró,
politikus, sajtótörténész, egy interjúban elmondta,
hogy az 1956-os forradalom idején a különböző
irányzatokhoz tartozó írók, így Illyés is, összefogtak.24 A naplójegyzetekből jól kivehető a szerzőnek
a körülményeket reálisan látó, az erőviszonyokat
higgadtan mérlegelő, de az utolsó pillanatig reménykedő magatartása. Decemberi jegyzeteiben megörökít néhány utcai anekdotát és viccet
(129., 138. oldal). Beszámol a megbeszélések és tárgyalások közbeni érzelmi kitöréseiről, a december 28-i írószövetségi ülésről írt beszámolójában
ezt olvashatjuk például: „Az utóbbi fölszólalása
alatt sajnos elvesztettem a türelmemet. (…) Voltaképpen tizenöt éves dühöm robbant ki.” (152–
153. oldal). Az Írószövetségért, az őrizetbe vett írótársakért, a külföldre készülő vagy ment barátaiért
és családtagjaiért aggódó Illyés január 7-én írja le
először a depresszió szót (165. oldal).
Az írónak egy 1956-os dokumentuma a naplójegyzetek előtt huszonöt évvel ugyancsak rejtekhelyről került elő: a tihanyi kert kőasztalában
1989-ben találta meg az író unokája, Kodolányi
Bálint, Illyés Gyula 1956-os, a világ íróihoz intézett felhívását, amit akkor közölt is a család, de
ebben a könyvben is olvasható: reprodukcióját a
44. oldalon, szövegét a 7. függelékben közlik.25
Más naplókban is megfigyelhető az 1956. október
23-a utáni hónapok hiánya: Ortutay Gyuláéban
több mint nyolc hónap „üres”.26
A képi források közül az érdeklődő kutató eddig két, az író forradalom alatti aktivitását ábrázoló fotósorozatot ismerhetett. A 2003–2013 között fennálló Illyés Gyula Archívum anyagában
két eseményen készült fényképeket őrzött: egyrészt Szabó Lőrinc Miskolcon október 22-én tartott költői estjén és az október 31-én a Nemzeti Parasztpárt alakuló ülésén a városligeti Vajdahunyad
vár udvarán készült fényképfelvételeket. Az első
esemény két fotóját, és a másodikon készült sorozat egy másik tagját közli a jelen könyv is a 18.,
21. és a 34. oldalon. A Nemzeti Parasztpárt alakuló ülésén készült felvételek egyébként már az
1990-es években megjelentek.27
Az író hagyatékának a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Kézirattárában őrzött részében még egy, az 1956os forradalomhoz kapcsolódó dokumentum van:
egy plakát fénymásolatáról (négy A4-es oldal) van
szó, amelyen az először az Irodalmi Újság 1956. augusztus 11-i, Hunyadi János halálának ötszázadik évfordulójára emlékező számának első oldalán megjelent Hunyadi keze című vers gótikus
minusculával szedve olvasható, a lap alján „1956.

Karácsony” dátummal (lásd 1. kép).28 A versnek
volt aktualitása a forradalom leverése után is:
Lett csoda. Percnyi csoda! Legalább azt! Oh ti futó, ti
percnyi csodák! Ragyogó gyöngyök, avitt fonalon!
(…)
Hirdesd: veszve a nép, aki lustán mástól, akár a
mennybeli Istentől várja a boldogulást.
Hirdesd: gyáva a nép, amelyet csak a vértanúk óvnak;
mert hisz a bátor nem hagyja a bajban a hőst.

A Fekete-fehér című kötetben 1968-ban megjelent versnek egyébként négy, apró eltéréseket mutató szövegváltozata maradt fenn a kötet kéziratait
és gépiratait tartalmazó dobozban. A szövegváltozatok közül egyedül az 1967-es dátumot viselő
dossziéban lévő gépirat tartalmaz jelentős eltérést,
de csak a vers utolsó sorában: „Nem »hőstett« —:
napi mersz, köznapi, percnyi courage ment embert
s honokat.”29
A naplójegyzetekből megismert sok fontos adat
közül érdemes kiemelni a külföldi írók és újságírók forradalomhoz való viszonyáról szóló részeket. A Wiktor Woroszylski (1927–1996) és
François Mauriac naplójából eddig ismert kép tovább árnyalódik:30 a Budapesten lévő vagy novemberben ide érkező külföldi írók, újságírók, követek
magyar nyelvtudás híján gyakran nem alkothattak
és nem adhattak otthoni olvasóiknak árnyalt képet a magyarországi helyzetről.
Az eseményeket sokszor csak címszavakban,
tőmondatokban megörökítő feljegyzések nem
nyújtanak élvezetes olvasmányt. Az események
sodrásában, gyorsan odavetett egy-egy szó, személynév önmagában nem jelentene semmit az
olvasónak. A fényképek, a lábjegyzetekben és a
függelékben közölt dokumentumok szervesen kiegészítik, értelmezik a napló szövegét. A több mint
ötszáz lábjegyzet a szövegben szereplő összes személy életadatait és a forradalomban való részvételének körülményeit megadja az első előfordulásnál. Néhány életrajzi adat viszont pontosítható
még, például Vadász Ilona rendező 2001-ben halt
meg (28. lj.),31 S. Szabó Ferenc agrármérnök pedig
98 éves korában, 2010-ben hunyt el (75. lj.).32
Hiányossága a könyvnek a korábbi naplójegyzetkötetekhez hasonlóan a személynévmutató. Az
első nyolc kötet ugyan hozzáférhető interneten,33
így azt gondolhatnánk, hogy jól kereshető személyekre. Ez azonban nincs így, mert számos személynévnek csak a kezdőbetűje olvasható, feloldás nélkül. Jelen kötet főszövegében és lábjegyzeteiben
ugyan megtaláljuk a személyek monogramjainak
feloldását, de a kereshetőség nem megoldott.
Szükséges lenne immár a kilenc naplókötet teljes névmutatójának elkészítése.
A filológus kutatót még érdekelte volna néhány
további adat, ami nem derül ki sem az előszóból,
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sem az MMA honlapján a könyvről látható videóból:34 például hogy pontosan hány kéziratoldal
került elő, fontos lett volna a lapok fizikális tulajdonságainak leírása (méret, állapot stb.). A könyvben egyetlen illusztráció mutat részletet a kéziratból
(42. oldal). A kézirat reprodukcióját összevetve a
43. és 45. oldalon olvasható átírással, megbizonyosodhat az olvasó, hogy 1.) helyenként igen nehezen olvasható a kézirat, 2.) maradtak feloldatlan, megfejtésre váró részek, 3.) szükséges lesz
majdan egy kritikai kiadásra, amely hűen jelez
minden törlést és javítást.
A hiányosságok ellenére a könyv alapvető
forrása az 1956-os forradalom irodalmi életének.
Illyés Mária, Horváth István és a kiadók kétévi,
összehangolt munkájának az eredménye a naplójegyzetek magas szakmai színvonalú és méltó
kiadása. A nagyközönség és a kutatás egyaránt
hálás lehet ezért az könyvért. Figyelmébe ajánlom
a kiadványt mindenkinek, aki érdeklődik a forradalom eseménytörténete, az írók tárgyalásokban betöltött szerepvállalása és a pesti forradalmi humor iránt. (Szerk. Illyés Mária és Horváth
István. Magyar Művészeti Akadémia – Magyar
Szemle, Budapest, 2016)
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A „VASKOS” KÖLTŐ
Sipos Lajos: Berda József.
Kritikai pályarajz
Amikor 1932-ben a Babits Mihály vezette Nyugat
irodalmi folyóirat arra vállalkozott, hogy kijelölje
a „Fiatal költők 100 legszebb verse” csokrát, akkor
az abban az évben harminc éves Berda József is bekerült az antológiába. Nem véletlenül. A „mester”
ítélete egy olyan különleges hangú költőnek szavazott bizalmat, akihez fogható a magyar irodalom
történetében nem akadt se előtte, se utána.
Berda József minden korabeli magyar művészeti és közéleti ízlést felülírva, áthágva és figyelmen kívül hagyva, a vegetatív létezésben örömét lelő és saját személyiségének önértelmezését
tematizáló verseket alkotott. Írt ételekről, italokról, a természet lenyűgöző erejéről, Istenről, vallásról, közéletről, megfogalmazott egyház- és
társadalomkritikát, naturális stílusban dalolt az
emberi test szépségéről és közismerten ellentmondásos folyamatairól, valamint a szerelem, az
érzékiség testi valójáról. Mindezt úgy, hogy közben sajátos filozófiai gondolatait is beleszőtte.
Az idén ötven éve elhunyt költő, aki saját magát
„szabadon bóklászó, békésen kóborló vaddisznónak”, Juhász Ferenc „totyogó, lomha angyalemberkentaúr”-nak, Határ Győző pedig „szeretetreméltó
élősdi[nek] és keresetképtelen tarháló”-nak nevezett, túlélve a feledés könyörtelen kísértetét, továbbra is őrzi különleges státuszát az irodalmi kánonban. Úgy is mondhatnánk, hogy emlékezete a
barátoknak, híveknek, követőknek, tisztelőknek és
irodalomtörténészeknek hála, intézményesült.
Emléktáblája, szobra, utcája, emlékszobája, s ami
talán a legfontosabb, munkásságának értő feldolgozása, elemzése is van, amint az a jelen kötet kiadói ajánlójában is olvasható: „1982-ben jelent meg
Vargha Kálmán munkája, a Berda József alkotásai és
vallomásai tükrében című kötet. Az összegyűjtött verseket 2003-ban jelentette meg a Helikon Kiadó dr.
Urbán László gondozásában, jelentősen megnövelve az addig ismert alkotások számát. Időközben
hozzáférhetővé vált a Neogrády László Újpesti
Helytörténeti Gyűjteményben és Sipos Áron magánarchívumában Berda kéziratainak, levelezésének és feljegyzéseinek eddig nem publikus része,
a korabeli kritikáknak a költő által összegyűjtött és
észrevételekkel kiegészített, könyvben felragasztgatott együttese. 1982-től jelentősen megnőtt Berda József kortársairól rendelkezésre álló primer
és szekunder irodalom, új és új szövegekkel, személyes vonatkozásokkal bővítve a költőről öszszefoglalható tudást is. Berda József barátai közül többen levéltárakban helyezték el a költővel
folytatott levelezésüket, más barátok gyermekei
otthonukban őrizték-őrzik a múlt emlékeit.”

Ebben az összefüggésben jelent tehát további
előrelépést Sipos Lajos irodalomtörténész, professzor emeritus kritikai pályarajza, amely a Napkút Kiadónál került kiadásra a 2016-os Ünnepi
Könyvhétre, s gazdag jegyzet- és képanyaggal, számos új információ, személyes közlés bevonásával
és egy DVD-melléklettel gazdagítja a Berda-irodalmat. A 2004-ben készült, 43 perces dokumentumfilm, amely A zarándok angyal címet viseli, a
maga irodalmi betéteivel, személyes visszaemlékezéseivel, fontos helyszínek megidézésével kiválóan illeszkedik a kötet egyes vonulataihoz.
Egyes vonulatait említjük, mert a kötet a maga
anyaggazdagságával, megszerkesztettségével
ugyan mindenképpen kiemelkedő alkotás, mégis
ambivalens érzéseket kelt az olvasóban. Olyan,
mintha a szerzője nem tudta volna eldönteni, hogy
kinek akarja írni a könyvét. Stílusa ugyanis hol a
rendkívül izgalmas, olvasmányos, anekdotázó
hangon, hol pedig a tudományos alapossággal öszszeállított, rendkívül aprólékos, itt-ott elkalandozó
tanulmánykötet dokumentarista igényességével
szólal meg. Hol a Berda-féle harmonikus életvezetés, szabadságeszmény humoros megnyilvánulásait megidéző történeteken mulathatunk, hol
ugyanennek a Kr. e. 7. századig visszakanyarodó,
s a görög filozófusok munkásságát is felsorakoztató tudományos fejtegetésének a tengerében
próbálunk az értelmezés felszínén maradni. Úgy
érezzük, hogy a szerző, miközben hihetetlen alapossággal, a költő életének és munkásságának
minden aspektusára kiterjedő figyelemmel alkotta
meg nagyszabású művét, túl sokat akart markolni.
A kötetet nem egy, hanem két kötet egybefonódásának érezzük, amelyben nem egy alkalommal
hosszú oldalakon keresztül oda nem illőnek érzett
kitekintéseket, elemzéseket olvashatunk többek
között történelmi, társadalmi, irodalompolitikai
korszakokról, irányzatokról, filozófiai eszmeáramlatokról, máskor meg olyan triviális szó- és
fogalommagyarázatokkal szembesülünk, amelyeket néhol már-már sértőnek érzünk az olvasói
önérzet szintjén.
Azt a hiányérzetünket vetjük tehát a szerző szemére, hogy két jó könyvet írt eggyé, amely így egy
kicsit a fent emlegetett, s Berdára alkalmazott kentaur metaforával is azonosítható. Mindezek ellenére is úgy gondoljuk, hogy a kötet hatalmas előrelépést jelent a Berda-irodalomban, hiszen ami a
kötet hátránya, az előnye is egyben: az alaposság,
a sokirányú kitekintés, s a láthatólag a személyes
utánajárásból fakadó precízség.
Nagy erőssége továbbá a könyvnek, hogy irodalomtörténészi alapossággal helyezi el Berdát a
kortársak között. Párhuzamokat von nemcsak irodalmi munkássága, hanem élethelyzete, származása
és lehetőségei kapcsán is. Nem takargat, nem szépít, hanem bemutat. A gyermekkor, a család, a fel-
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növekvés nehéz anyagi körülményei mind-mind
szerepet kapnak a kibontakozás, az életvezetés és
a pályaív bemutatása kapcsán. Egyfelől megtudhatjuk, hogy Berda mindössze négy elemit végzett,
hogy „hihetetlenül és megmagyarázhatatlanul
ügyetlen volt”, hogy „leginkább rövidnadrágban
s turistabakancsban szeretett járni”, hogy imádott
kirándulni, hogy mindig mindenhová fűszereket
hordott magával a zsebében, hogy szerette a bort,
s ezért „eladogatta, vagy ahogyan ő mondta:
»cseppfolyósította« a hozzá érkezett költők, írók,
közéleti emberek leveleit”, hogy újsághirdetésben
árulta saját költeményeit, hogy „szeméremsértő”
versei miatt perbe fogták, hogy a „gregorián muzsika és Bach művei szerves részei voltak az életének”, hogy „sétabotjával áldást osztott a gyerekeknek”, hogy egy pepita füzetben vezette annak
a 2386 (!) embernek a nevét, akik állandó mecénásai voltak létfenntartásának, hogy szinte egész életében „ágyrajáró” volt, s rácsodálkozhatunk, vagy
éppen megbotránkozhatunk azon a szabadságon,
ahogy „a legnagyobb lelki nyugalommal szellentett tömött autóbuszon, nyilvános helyen, bárhol.
Még vendéglőben is. (…) nemhogy nem titkolta, hanem előredőlt, két kézzel az asztalra támaszkodva megemelte igen terjedelmes hátsó felét, és minden óvatoskodás nélkül kiengedte, amit kellett.”
Sipos könyvének erőssége, hogy ezt a polgárpukkasztó bátorságot nem a képmutató íróasztalember fanyalgásával taglalja, hanem az emberi szabadságeszmény egyedi megnyilvánulásának
speciális formájaként fogja fel. Értő módon veszi védelmébe a költő szabadszájúságát és önként választott „fékezhetetlen, jókedvű faun” szerepét,
amelyet szabadságszeretetének egyik kifejezési
formájaként értelmezett. „Nem értették sem 1945
előtt, sem 1945 után, miért beszél annyit »az emberi szabadság«-ról, a »szabadságjogok«-ról, a
»humanizmus«-ról, a »jóság« és a »szeretet« parancsáról, az erdőről, a természetről, a géva- és tinórugombákról, a madarakról, miért öleli meg a
kocsma előtt az úttesten várakozó teherkocsi lovát,
miért dugja oda az orrát a kecskegida orrához, miközben két keze közé fogja az állat fejét. Mindezeket
érthetetlen furcsaságnak tekintették, a bolondos költő bolondériájának.” Örömmel tudunk azonosulni Sipos elfogadó, a látszólagosan botrányos viselkedés mögött meghúzódó, s a kötetben többször
párhuzamként felhozott Szent Ferenc-i hasonlatával. Még akkor is, ha Sipos szavaival élve „Berda
vallásosságát is a szabadságigény alakította. A vallás dogmái, parancsai, kötelező előírásai hidegen
hagyták.” Megemlíti a szerző azt is, hogy ugyanerre
az emberi-etikai abszolútumhoz igazodó életvezetésre utal a „semper idem” — a mindig ugyanaz
— levél végi elköszönési forma is, amelyet Berda
oly előszeretettel alkalmazott, s tett ezzel hitet az
elvhűség mellett.

Másfelől viszont az is kiderül a kötetből, hogy
milyen volt Berda költői életének indulása, kik hatottak költészetére, milyen stílusirányzatokkal kacérkodott, és hogyan alkotta meg egyéni, saját műfaját, hogyan „tágította a gondolatkifejezés formáit”,
amivel „lényegében új versbeszédet hozott létre”.
Sipos megállapítja, hogy Berda autodidakta avantgárd költő volt, aki „nem használta egyik avantgárd
irányzat toposz- és nyelvi jelrendszerét, szövegalkotó módozatait, nyelvtanát” sem. Kitér arra is,
hogy „minden műalkotásában alanyi költő, [aki]
nem tagadja meg önnön egyéniségét, mindig a
maga karakterén belül marad. Nyelvi formái is azonosak, a grammatikai és helyesírási hibák állandóságával együtt.”
Többször és részletesen utal a szerző többek között a Babits Mihállyal, Jankovich Ferenccel, József
Attilával, Kassák Lajossal, Kosztolányi Dezsővel,
Szabó Lőrinccel, Várkonyi Nándorral és Weöres
Sándorral, de általában a „nyugatosokkal”, a különféle folyóiratokkal és szerkesztőségekkel való
kapcsolatára. Találhatunk a kötetben klasszikus
verselemzéseket, hosszú és alapos szövegértelmezéseket, levélidézeteket, az egyes köteteinek megjelenési és fogadtatási körülményeinek ismertetéseit, társadalmi-politikai mozgalmakban való
részvételének elemzéseit, a már fentebb emlegetett képi- és hanganyagot, természetesen számos,
a költőtől válogatott, a szövegkörnyezetbe illő verset, kéziratmásolatot, s ráadásként három, mellékletként közölt Berda-prózát is.
Sipos jó érzékkel ismeri fel mindezen „relikviák” mögött azt a kissé ösztönorientált, optimista
világszemléletű költőt, aki „elsősorban nem is a világot nézi, hanem a világnak, a létezésnek a saját
magán, a saját testén való megnyilvánulásait. Nem
a töprengő ésszel, hanem tüdejével, bőrével, az eleven érzékkel érzi az élet mondatait. Meleg lehelet,
friss test-illat árad felénk a versekből itt-ott némi
rabelais-i bátorsággal, az önmagáért is élni tudó élet

erjedése csapja meg az olvasót. Minden él, lélegzik ezekben a versekben, az utcák elevenen zajlanak, mint a vérkeringés, maga a táj is megtestesül,
párolog, mint egy roppant szerető. A testével
kapcsolódik Berda József a világba.”
Álljon itt befejezésül a Tavaszi láz I. (Uccán) című
versnek, mint a Berdára legjellemzőbb „jó étvágyú”
életfelfogásnak, lelki fiatalságnak, áradó, brutális
őszinteségnek és a Sipos-féle kötet végkicsengésének egyik tipikus példája:
„Lassan mégis kipárolog belőlem
minden öngyilkos szomorúság
és a tavaszi esők sóvá ért ízeiben
áhítattal szeretlek téged
csúnya szépségekben meggyötört testem!”
Mindent egybevéve elmondhatjuk, hogy fontos mérföldköve ez a kötet a Berda-kutatásnak, s
méltó megemlékezés a félévszázadnyi távolságban kiránduló és falatozó József Attila- és Baumgarten-díjas költőről, aki az utóbbi díj átvételekor,
1944-ben, a terveivel kapcsolatos kérdésre tétovázás nélkül a következő választ adta: „Írni akarok. Csak írni és semmi mást! Én ezt nem tekintem foglalkozásnak, hanem hivatásnak, boldog
szerelmese vagyok én ennek a hivatásnak, számomra egyetlen és legnagyobb öröm a vers és ebben minél tökéletesebbé válni…”
Karakteres személyisége oly meghatározó
volt, hogy számos művész érzett késztetést alakjának festményen, portrén, karikatúrán, fotón, fafaragásban, emlékplaketten, ceruzarajzon, linómetszeten, sőt, az úgynevezett ceglédi „Berda
kocsmában” való megörökítéséhez. Meggyőződésünk, és fentebb említett kritikai észrevételünk
mellett is állítjuk, hogy a Sipos-kötet is ennek a
különleges művészi sorozatnak egyik legújabb remeke. (Napkút Kiadó, Budapest, 2016)
BARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA
ROGER TESTVÉR
Isten csak szeretni tud
Roger testvérnek (1915–2005), a Taizéi Közösség alapítójának gondolkodása a közös imádságból és a testvéreivel töltött mindennapi életből táplálkozott. Meglátásaira nagy hatást gyakorolt folyamatos kapcsolata azzal a több tízezer fiatallal, akik a világ számos földrészéről
egy hétre Taizébe zarándokolnak, mert életük nagy kérdéseire keresik
a választ. A 2001-ben megjelent kötet gondolkodásának legfontosabb
témáit, valamint az életét meghatározó események és találkozások –
néhol nagyon személyes – leírását gyűjti egybe. A kötetből megtudjuk,
hogy miért egy és ugyanaz a forrása a lelki életnek és az emberi szolidaritásnak: Isten, aki csak szeretni tud.
Ára: 2.400 Ft
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SZEMLE

KÖNYVEK KÖZÖTT
MOSOLYOGVA TANULNI
Sokszor megcsodáltam Tarján Tamás írásainak derűs alaphangját, mely nincs ellentétben szigorú igényességével. Bármelyik színházi bírálatát olvassuk
is, nemcsak ismereteinek gazdagsága ragad meg,
hanem a műfaj iránt érzett, nem palástolt szeretete
is. Persze nemcsak a színházat fogadta szeretetébe, hanem az egész magyar irodalmat is, melyről
felszabadultan, elméleti előfeltevések nélkül szól,
mintha egyfolytában arra buzdítana: a műveket
olvassuk, ne a szakirodalomban botladozva gyűjtsük élményeinket. S közben mintha alig leplezett
mosollyal figyelné törekvésünket. Nem azok közé tartozik — szerencsére —, akik a hitelesség
mércéjének a lábjegyzetek özönét és szakirodalmi regiszterek sokaságát tekintik, inkább az esszé
hagyományát követi, de nem jellemzi világnézeti
bizonytalanság sem, mint az abból kitörni igyekvő
esszéírókat általában, sőt, nagyon is biztos a dolgában, az a cél vezérli, hogy élményt adjon, miközben meglepően eredeti tájakat fedez és fedeztet föl.
A lábjegyzetek fojtogató igája alól kitekintő tudós
bizonyára komoran olvasná azokat a tanulmányokat, amelyekben a Nyugat jeles íróinak sporttárgyú írásaiból köt csokrot, bepillantva az adott
kor szokásaiba, a szociológia szokatlan aspektusából vizsgálva eddig homályban maradt jelenségeket, szokásokat. „Ez is tudomány?” — kérdi
a zord tudós. De még mennyire! Micsoda kutatómunka szükséges egy-egy ilyen esszé megírásához! Némelyiket olvasva Szerb Antal is elégedetten
bólintana, miközben Halász Gábor homlokát ráncolná. Nem csoda, hogy Tarján Tamás szívéhez a
Nyugat írói közül Tersánszky Józsi Jenő áll a legközelebb (életművének legjobb ismerője), hiszen
Tersánszky is szabálytalan író volt: „bizalmasan”
írt a „nagy árnyakról”, jeles kortársairól, nem kis
felháborodást keltve az irodalomtudományi berkekben. (Gondolom, ha a füttyművész író meghallotta az irodalomtudomány szót, kilelte a hideg.)
A Nyugat megjelenésének centenáriumán minden valamire való irodalomtörténész Adyék nemzedéke felé fordult, komoly eredmények születtek.
Kosztolányi még népszerűbb lett, mint addig
volt, s kiviláglott a kommunista irodalompolitika
jó néhány baklövése, melynek magvait még Lukács
György vetette el, s lelkes növendékei öntözgették.
Az irodalom véresen komoly dolognak minősült,
s aki nem felelt meg a marxista-leninista tudósok,
kritikusok elképzeléseinek, egyszeriben a peremvidéken találta magát, legfeljebb néhány bekezdés
jutott számára a tankönyvekben, melyek érték-
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ítélete még sokáig tartotta magát. Tarján Tamásnak
szerencséje volt: az ország egyik legjobb magyartanára, Jelenits István oktatta, s megtanulhatta tőle,
mit és hogyan érdemes olvasni, s alighanem ez a
hamiskás mosoly is hatott rá, amely Jelenits tanár
úr előadásának jellemzője.
A folyton változó irodalomtudományi iskolák
egyike annak idején hatást gyakorolt a magyar kutatókra is. Ott és akkor az alkotó személye teljesen
érdektelen lett, az elemzést műközpontúnak nevezték, gyakran különféle, lehetőleg idegen nyelvből kölcsönzött műszavak segítségével próbálták
megvilágítani az alkotás lényegét. A fellángoló viták csak bonyolították a helyzetet, s ami jó volt, az
is áldozatául esett a nézeteltéréseknek, melyek nem
egyszer a politika síkján zajlottak (emlékezzük a tankönyv-vitára!). Tarján Tamás nem vett részt a háborúban, ragaszkodott kutatása módszeréhez,
amelynek jellemzője az alkotó személyiségének minél gazdagabb nézőpontból való rekonstrukciója.
Részben ez a magyarázata, hogy az egyik legnépszerűbb egyetemi előadó és oktató, aki körül lelkes
hallgatók gyülekeztek össze. Új kötete A Nyugat égtájai címmel jelent meg a könyveit rendszeresen
gondozó Pont Kiadónál, valójában azonban egy irodalmi csoportosulás képviselőinek egy-egy művéről
szól, s mindenkor rekonstruálja az író személyiségét
és törekvéseit, s a művek mögül felsejlő író arcmása
lényegesen gazdagítja irodalomképünket és — ez
talán a legjelentősebb — visszaállítja az irodalom
értékképző szerepét, jellem- és lélekgazdagító
adományát, amely nélkül kiszárad az élet. Már csak
ezért is méltánylandó, hogy arcképcsarnokában szerepel Rejtő Jenő is (ebben ízlése találkozik Veres
Andráséval, aki szintén nem tudja elképzelni a 20.
század irodalmát a Vesztegzár a Grand Hotelben szerzőjének méltatása nélkül). Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a műalkotás kapcsolatot teremt az író és
olvasója között, ezt a választást (és kivitelezését) ellenkezés nélkül fogadhatjuk el, kivált, ha számba
vesszük, hogy például a gimnáziumban hány, ma
már olvashatatlan mű ismerete kötelező. (Népszerűsítésüknek persze nem szerencsés módja
„átírásuk”, ahogyan ezt Móricz Zsigmond próbálta
megvalósítani Kemény Zsigmond regényével,
vagy Illyés Gyula a Bánk bánnal.)
A Nyugat elnevezés egységes ízlést, irodalmi törekvéseket feltételez. Tudjuk, a valóságban nem így
volt, mégsem mond ellent a valóságnak, hogy
együtt tárgyaljuk például Tersánszkyt, Szép Ernőt,
Móriczot és Babitsot. Egységben láttatja őket az uralkodóvá tett korízlés elleni lázadásuk és az irodalom szerepének értelmezése. A kötet hangütésének
szánt tanulmányban Major Henrik panoptiku-

máról, a nagy nemzedék tagjairól készített gyorsrajzairól olvashatunk. A nagyok között három nő
portréja is látható: Lányi Saroltáé, Nilé, azaz Dapsy Gizelláé, és a hírhedten pocsék ízléssel öltöző
Kaffka Margité, akiről Szabó Dezső is úgy emlékezett meg, mint az antitézis bajnokáról. Egyikük
sem sértődött meg, ahogy a többiek sem. Sejtették,
hogy egy ilyen ábrázolás többet használ ismertségüknek és népszerűségüknek, mint bármilyen
fennkölt bírálat. Karinthy is felkeltette az érdeklődést a nyugatosok iránt a nagyszerű Így írtok tivel,
amely — félve mondom — maradandóbb, mint humoreszkjei, a Tanár úr kérem, a humoros irodalom
klasszikus remeke. (Meglehet, az oktatásban is nagy
haszna volna találó stílusparódiáinak.) Egy-két évtized múlva sajnos némelyik gyorsrajz modelljéről
már semmit sem tudnak a fiatalok, akik előtt már
elhomályosították Tóth Árpádot, Juhász Gyulát,
hogy Szép Ernőt ne is említsük.
Szándék és megvalósítás egysége Tarján Tamás
kötetének egyik nagy értéke. Legfeljebb a Gárdonyiról írtak voltak kissé alkalomszerűek. Természetes, hogy Tarján Tamás ezúttal is az általa hőn
szeretett színház világában a legotthonosabb.
Móricz Zsigmond Fortunatus című darabjának hányattatásairól és zalaegerszegi ősbemutatójáról írt
tanulmánya egyszerre idézi a színdarabjaival kisebb sikert arató Móriczot (és korát), valamint az
ősbemutató évének hangulatát, ideológiai zűrzavarát, amelynek félig-meddig a színmű is áldozatul
esett, hiszen színrevitelébe előnytelenül játszott bele
a Ruszt József utódlásáért vívott belső csata. Irodalom-, színháztörténet és politika sajátos diszharmóniáját hitelesen, személyes tapasztalatai
alapján láttató erővel idézi vissza Tarján Tamás, s
azt is bebizonyítja, régen rossz, ha a politikusok beleavatkoznak a művészetbe. (Az sem jobb, ha az
oktatásban tevékenykednek.)
Kicsit tétovázva minősítem esszének a kötetben
közölt írásokat, bár szellemiségük, ötletességük e
műfaj fontos jellemzői. Ugyanakkor folyvást érezni a filológiai alaposságot, a kutatómunkából leszűrt
tapasztalatok hitelesítő erejét is, amely inkább a tanulmányok jellemzője. Ez utóbbi vonás leginkább
a Karinthy Frigyesről írtakban mutatkozik meg. Tarján Tamásnak igaza van: az Így írtok ti különböző
szövegkiadásaiban jól érezhető a következetlenség.
Ez abból is adódik, hogy az író a sikerén felbuzdulva haláláig újabb darabokkal bővítette az első
kiadás anyagát, s ezek a kiadványok ugyancsak a
legendás címmel jelentek meg.
Mindezt abban az írásában mondja el, amelyben Karinthy Frigyes Szomory Dezsőről alkotott
képét elemzi. Már csak azért is figyelemre méltó
tanulmánya ez, mert Szomory Dezsőt manapság
egyre kevesebben ismerik, és még kevesebben méltatják. Amint Tarján Tamás kimutatja: „Karinthy
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Frigyes Molnár Ferenc után, vagy mellett a legtöbb
irodalmi paródiát Molnár legnagyobb drámaíró ellenlábasáról, Szomory Dezsőről alkotta…” (Nyilván adódott a karikaturisztikus megjelenítés lehetősége: Szomory stílusa ugyanis magában álló
kifejezésmódja volt a kor irodalmának; elképzelhető, ha nem magyar szerző, ugyanakkora hűhót
csaptak volna körülötte rajongói, mint tették ezt
Joyce megszállottjai, csakhogy Szomorynak aligalig voltak elszánt hívei.) Tény, hogy Szomory kora legérdekesebb író-személyisége volt. Mindent
megtett, a szélsőségektől sem visszariadva, hogy
beszéljenek róla, rá irányuljon a figyelem. Nehéz
volt önimádatának paroxizmusig fokozott megnyilatkozásai mellett alkotásaira figyelni, holott
a jelek szerint a nagy nemzedék jó néhány kiválósága becsülte írásait (még Ady Endre is, ami
nagy szó). Hogy találóan jellemezze magában álló
stílusát, Karinthynak nyilván nagyon alaposan
kellett tanulmányoznia jó néhány művét (természetesen nem mindet), pontosabban ismerte személyes kapcsolatuk révén, mint legtöbb méltatója.
(Kevés számú igazán beleérző írás született róla,
ami azért is elgondolkodtató, mert a főváros irodalmi és művészeti életének fellendítésében komoly érdemei voltak a zsidóságnak, Szomory
pedig időnként túl is hangsúlyozta felekezeti hovatartozását.)
A Párizsból hazatért Szomory a század első évtizedének második felében a Fidibusz hasábjain
közölt két gyengécske kisregényt, Tarján Tamás remek megfogalmazása szerint: „nemesponyvát”,
amely értékítélete szerint Tersánszkynak és Rejtő
Jenőnek is jellemző műfaja volt. 1912-ben a Vígszínház mutatta be az író Györgyike, drága gyermek
című színművét. Erről Karinthy szokásos iróniájával
írt a Nyugatban. A mai olvasó az ismertetés alapján aligha képzelheti el, miről is szól a darab, de az
effajta ismertetést akkor nem várták el a kritikustól, annál lelkesebben fogadták ironikus kitételeit,
melyekben a kritikus Karinthy egyáltalán nem szűkölködött. Érdemes visszaidézni Karinthy néhány
mondatát, amely íróját és a megbíráltat is elég hitelesen jellemzi: „Rőffel akar folyadékot mérni, és
unciával szövetet, aki Szomory Dezső darabjában
tragikumot, vonalvezetést, elvont drámai gondolatot és irányt, erkölcsi tartalmat vagy életábrázoló példát keres. Akinek mindezeken kívül még a
színpadszerűség és hatás kérdése is elég mindegy
ahhoz, hogy élvezni tudjon egyetlen egységes érzést, ami néhány laza és szomorú eseményt egybefoglal: az gondoljon Szomory novelláira és rajongó, sóvár lírájára, amivel a nők, a drága nők isteni
csodáját imádja és áhítozza — erre a tikkadt lírára, mely az ő furcsa, vajúdó mondataiban lelkendez
és fuldoklik — szent isten, mit mondjak! — hiszen
emlékezhetnek rá, a szó szoros értelmében hogy ful-

ladnak el szavai, hogy bogozódnak össze kuszán,
formákon és grammatikai kényszereken, hogy
tépnek s száguldanak keresztül, mikor szegény, szegény szavakkal és szegény, szegény papíron igyekszik és kínlódik kitombolni az erotika viharát, amihez ezer zenekar és tízezer nehéz festék is kevés.”
A korban uralkodó impresszionista kritika jellemző megfogalmazása e pár mondat, mely nem a művet, hanem írója egyéniségét ragadja meg, mind
jobban azonosulva vele és törekvéseivel, mind
messzebbre távolodva a bírálat — nem éppen találó fogalom — tárgyául szolgáló színműtől. Stílusbravúr Karinthy tűzijátéka, amint sok egyéb írása is. Szomory közben elhalványul, ahogy a mi
hűtlen emlékezetünkben is egyre homályosabban
van jelen. Veszteség? Feltétlenül, ám vannak nagyobbak is.
Ahogy mindig, most is élvezettel, derűsen olvastam Tarján Tamás írásait, melyekből visszakövetkeztethetünk az irodalom kínálta életértékekre,
amelyhez kutatásában eddig is, ebben a kötetében
is hű maradt. Aki szeret súlyok nélkül repülni, annak ajánlom. (Pont Kiadó, Budapest, 2016)
RÓNAY LÁSZLÓ

RÓNAY LÁSZLÓ:
MÁRAI SÁNDOR ÚJRATÖLTVE
A hurkát töltik, a kolbászt töltik, de nem mondhatom a feleségemnek, amikor kérdi, mi legyen
a másnapi ebéd, nem mondhatom, hogy tölts
egy töltött paprikát. A töltött paprikát nem töltik. A töltött káposztát sem töltik, hanem csinálják, készítik. Nem is főzik, a levest főzik. Ilyen
nyelvi meghatározottságok között élünk. És mit
töltenek újra? A fegyvert. A puskát újratöltik.
Akkor Rónay László kis kötetének címadásával
azt akarta mondani, hogy Márai Sándor fegyver? Nem tudom, mit akart mondani, de ha erre
gondolt, akkor igaza volt. Márai egy finom mechanikájú, remekült esztergált csövű fegyver a
butaság és minden evilági értelmetlenségei ellen, amikor hitet kell tenni az európai humanizmus értékei mellett.
Voltak manírjai és voltak nyafogós napjai,
amikor ilyesmiket írt: „Egy napon nem hittem
feltétlenül abban, hogy éppen nekem kell kiirtani a világból minden ízléstelenséget, aljasságot
s panamát; igen, abban sem hittem feltétlenül,
hogy a szárnyas, gyors röptű, írott szóval változtatni lehet még valamit a világon.” (Egy polgár vallomásai. II. k.) Ez a múlt század harmincas
éveinek közepe táján történt vele, de aztán még
ötven évig mondta a magáét, megátalkodott
konok elhívatással a józan értelem nevében.
Rónay László valamikor tudós monográfiát írt
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Márai életművéről majd 700 oldalon (két normális könyv helyét veszi el a polcomon). Biztos
vagyok abban, hogy nemzedékemből ő tud legtöbbet Márai Sándorról, ő ismeri legjobban ezt a
nemcsak jelentőségében, hanem terjedelmében
is nagy irodalmat. Most, ebben a kötetében kisebb-nagyobb írásaiból válogatott, azokból az
írásaiból, melyek nem az esztétáról, nem a regénykonstruktőrről szólnak, hanem erről a fegyverszerű íróról, akinek csőre szerelt távcsövén
keresztül ma is érdemes ránézni a világra.
„Márai tisztán látta Európa gyengeségeit.
Tudta, hogy a politikusoktól nem sokat várhat.
Nem tetszelgett a kikezdhetetlen erkölcsű polgár szerepében, morális fölényét sem hangoztatta, de azt soha nem gondolta volna, hogy
akkor vagyunk humanisták, ha baltás gyilkosokat küldünk vissza szülőhazájukba, vagy ha a
korrupcióval átszőtt, erőszakra épülő Oroszországot tekintjük ideálnak.” Máskor ilyen gondolatokra jut Márai olvasása közben: „Létezett
valaha is az idealizált Európa? Éltek és úgy
éltek, ahogy Márai megjelenítette őket, akik hazatértek vándorútjaikról békés otthonukba, a
könyvszekrényeikhez, a hatalmas ovális asztalokhoz, melyek mellett méltósággal elmondták
ebéd előtt az asztali áldást? Szép Európa lehetett, a képzelet Európája, amely célt, reményt és
távlatot adott. Akár az ókoriak számára a Boldogok Szigete, amelyet sohasem lehetett elérni,
de mindenkinek tudomása volt (és van) róla, aki
gondolkodni és érezni tud. Az igazi művésznek
kötelessége (volna) elhitetni társaival, hogy létezik, elérhető, ha másképp nem, úgy, hogy tiszteletben tartjuk emberközpotú hagyományait…”
Hétköznapi diskurzusainkban rendre összekeverünk két szót, azt képzeljük, hogy a polgár
azonos a középosztállyal. Márainak lesújtó véleménye volt a középosztályról, talán még roszszabb véleménnyel volt róluk, mint a népi írók,
akiket ugyancsak nem szeretett. De a polgár az
ideál volt számára, egy kiválasztott „élcsapat”,
vagy távoli ideál, mint a 19. századi messianista
forradalmárok számára a soha el nem érkező
kommunizmus. És ez a csak virtuálisan létező
polgár testesítette meg írásaiban a humanizmust. Polgár és középosztály: ez két világ volt
számára, de polgár és humanizmus, az egyet jelentett. „Az őrjáratra induló Márai azt a humanizmust akarta visszaperelni, amelyről oly bensőséges lapokat írt az Egy polgár vallomásaiban, s
amelyről maga is sejtette, hogy végképp kiveszett a hétköznapi életből, csak az irodalom és a
művészetek tartományaiban megőrizhető.”
A kötetben sorjázó írások nem szaktanulmányok — Rónay László már régen kinőtte a filológia szűkre szabott kereteit —, hanem esszék,

nyugatos hangulatú és nyugatos gondolatvilágú
esszék. Az esszé pedig a szépirodalom műfaja:
aki esszét ír, az író. A pontos tárgyszerűség e kis
kötet írásaiban egybenő az író saját gondolataival és saját lélegzetvételével. Nemcsak általánosságban fogalmaz, hanem megnevez, Hitlert,
Horthy minisztereit, a szocialista rendszernek
nevezett politikai és rendőri diktatúra évtizedeit.
Márait idézve és őrajta keresztül. De elsősorban
és végső soron is ez a kis kötet az ő könyve,
Márai inkább csak katalizátor és jó értelemben
vett ürügy. Nekem éppen ezért tetszik. Hiszem
és vallom, hogy az irodalomtörténetírásnak, ha
életben akar maradni, abba kell hagynia a természettudományokkal való versenyfutást, és
vissza (vissza? előre!) kell fordulnia a természetes irodalomolvasás lelki szabadságához.
És most hadd fordítsam a tartalomismertető
recenzió szavát én is személyesre. A mi családunkban édesanyám volt Márai-rajongó, gyerekkori lakásunk könyvespolcain ott sorakozott
minden kötete. A tilalom évtizedeiben aztán az
én dolgom volt nyugati útjaimon, hogy beszerezzem „künn” (Márai modoros szóhasználata)
megjelent könyveit. Néha kalandosan csempésztem őket haza, s édesanyám, miközben Kazinczy Gábor kéziratai között kutatott, és az Életrajzi Lexikont szerkesztette, egy szuszra elolvasta
őket. Ezek voltak a legjobb ajándékok. Tudtam
Márai jelentőségét, tanítottam az egyetemen,
amikor művei itthon még tiltólistán voltak, mert
arra gondoltam, nem lehet, hogy a magyar irodalom leendő tanárai ne halljanak róla. Tudtam,
hogy az Egy polgár vallomásainak első kötete remekmű, kedvencem volt a Csutora, s igazat adtam
Sőtér Istvánnak, amikor egyszer azt mondta, hogy
a Szindbád hazamegy a legszebb Krúdy-regény.
Tudtam Márai jelentőségét, de voltak fenntartásaim vele szemben. Nem szépírói teljesítményével, hanem szemléletének és magatartásának néhány mozzanatával.
Én úgy gondolom, hogy az antiszemita zsidózás elutasítása kizáró parancs, aki zsidózik,
kizárja magát a szellemi életből. De nem szeretem a prolizást sem. Márai ezt nem érezte illembe ütközőnek „Nincs silányabb, megalázóbb
ellenfél a prolinál” — írta (53.). Esterházy Péter
nem írt ilyet. Nem tartom erénynek nemesnek
nevezett konzervatívságát, hogy hosszú éveket
élt Párizsban és semmit nem vett észre az akkor
hegycsúcsaikon járó avantgárd mozgalmak izgalmas kísérleteiből. Abban sem vagyok biztos,
hogy különös erkölcsi erény volt itt hagynia az
országot. Nagy írók maradtak itthon. Németh
László és Déry Tibor életműve nem kisebb az
övénél. Szerintem aránytalanságok vannak mai
megítélésében, a mai kritika túlságosan kiemeli
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őt természetes közegéből, a második nemzedék
írói közül. De bízom benne, hogy előbb-utóbb
helyreáll az egyensúly, s lesznek, akik akár még
a Felelet első kötetét is kézbe veszik. (Hungarovox
Kiadó, Budapest, 2016)
KENYERES ZOLTÁN

VÉGEL LÁSZLÓ:
BALKÁNI SZÉPSÉG, AVAGY
SLEMIL FATTYÚJA
Újvidéktől Újvidékig terjed Végel László könyvekben mérve majd fél évszázadnyi prózaírói
pályája, melynek két szélső pontja az 1968-ban
Újvidéken megjelent, akkor nagy érdeklődést kiváltó s az utóbbi években magyar és szerb (fordítója Aleksander Tišma!) nyelvterületen is
újabb kiadásokat megélt Egy makró emlékiratai, illetve a tavaly Pesten megjelent Balkáni szépség,
avagy Slemil fattyúja című regénye. Mindkét mű
színhelye Újvidék, s mindkét regény tárgya az
idegenség, amit az ember a maga életközegében
tapasztal. A huszonévesen írt Makró (ahogy az
irodalmi zsargonban elterjedt) a helyét nem találó fiatalok világát jeleníti meg, a Slemil (ahogy
talán majd az irodalmi zsargon számon fogja
tartani) pedig arról a hontalanságról szól, melyet több évtizednyi egymást követő, egymásnak ellentmondó társadalmi és politikai változások alapján saját szülőhelyén tapasztal az
immár érett alkotókorba jutó író. Míg a Makró
közérzeti gyorsfotó, ma azt mondanánk, alkotói
szelfi, addig a Slemil időben nagyobb, majd egy
századot felölelő közösségi tabló. Hogy pedig
Végel érdeklődésében, gondolkodásában és következésképpen opusában mind az idegenség,
mind pedig a hontalanság érzése egy életre szólóan jelen van, azt a két regény megírása közötti
évtizedek esszéket, naplókat, traktátust olykor
regényszerű struktúrába helyező gazdag és változatos könyvtermése tanúsítja.
Az egyik naplótöredékében magát „íróasztala fölé görnyedő neoplantai”-nak valló Végel
ezt a már-már monomániás életélményt, amit
hazátlan lokálpatriótaként érez — amint esszéi
és immár több évtizedre rúgó, heti rendszerességgel publikált naplójegyzetei bizonyítják —,
olykor regényben is igyekszik olvasói elé tárni.
Ezúttal úgy, hogy a romantikus író, Chamisso
1814-beli különös történetének zseniális ötletét
veszi kölcsön, mely szerint egyik novellájának
hőse, Schlemihl Péter, miután árnyékát eladta az
ördögnek, elvesztette egyéniségét, amit Végel
olyképpen módosít, hogy a regény főszereplője
azért nem lehet önmaga, mert több árnyéka
(=neve) van, melyek az éppen hatalmon levő
rendszertől függően változnak. Nagyapa, a re-

gény főszereplője, kinek élettörténetét unokája
meséli el, a monarchiabeli anyakönyv szerint Johann Schlemihl volt, 1918 után a királyi, s majd
1945 után a titói Jugoszláviában viszont Jovan
Šlemil lett, míg a rövid magyar „megszállás”
alatt Slemil Jánosként tartották nyilván. Nem véletlenül fakad ki a partizántiszt, Svetozar, a történet egyik drámai pillanatában: „Te szerencsétlen, magad sem tudod az igazi neved. Ez a világ
tele van hozzád hasonlókkal.” Közéjük tartozik
az unoka is, aki Franz is, Ferenc is, míg végül
Franja lesz. Különben ő a címben említett Slemil
fattyúja, ki anyja után Slemil, de fattyú, mert
nem tudni, ki az apja, Svetozar vagy egy magyar
tiszt, ahogy az ügyesen bonyolított írói történetvezetésből végül váratlanul kiderül. De mivel a
nagyapa élettörténetének két meghatározó élettartamát jelenti a magyar tiszt és Svetozar szerepeltetése, a narrátori feladatot ellátó unoka apjának kiléte a regénynek nem csak színező
mozzanata. Mindketten két olyan, a regényben
talán a kelleténél bőségesebben előadott korszakot jelképeznek, melyeket a nagyapa igencsak
megsínylett. Kedvelték, mert hűségesen szolgált, remek országcímereket készített kovácsoltvasból, majd rokkantra verték, de, mint hosszú
élete során mindent, ezt is szerencsésen megúszta. A legújabb rendszerváltás a kommunizmus áldozatát látja benne, utcát neveznek el
róla, szobrot állítanak neki és emlékházat hoznak létre, bár meggyőződésük szerint „jellemtelen senkiházi volt. Megjátszotta a féleszűt, amivel még az OZNA-tisztet is átejtette. Horthy
udvari bohóca, a komcsik komédiása” volt, s
mondja ezt nem más, mint az „új világ” háborúban magát jól megszedő, benzinbáróként ismert maffiózója. S mindez részben igaz is, meg
nem is, lévén hogy a nagyapa mást sem akart,
mint túlélni az adott, kivétel nélkül hazug rendszert. S hogy szándékának konkrét célja is legyen, életben maradását két rögeszmévé lett
vágy vezérelte: megőrizni az első világháború
előestéjén Bécsbe szaladt gazdája műhelyét,
hogy ha Schwarz úr visszajön, ahogy távozásakor ígérte, mindent úgy találjon, ahogy itt hagyott, illetve hogy lánya, Erika postáskisasszony
legyen. Mindkettő illúzió maradt. Schwarz úr
visszatérését is, Erika állásba juttatását is az egymást követő rendszerek akadályozták meg, amivel az író azon meggyőződésének ad hangot,
hogy az egyes ember mindig az adott rendszer
áldozata, sohasem érvényesítheti saját vágyait.
Bár egyhelyben él, mint nagyapa, de három
neve van, sohasem lehet önmaga és nincs sem
igazi otthona, sem hazája. Mindig azt a hatalmat
kell szolgálnia, amely azt kívánja elhitetni vele,
hogy számára hazát teremtett. Ebben, ha hosszú
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életű, kezdetben még hisz is, de utóbb rájön,
hogy a haza nimbusza csupán ámítás, ami ellen
úgy védekezhet, ha rálel arra, amivel szemben a
hatalom tehetetlen. Nagyapa számára ez a menekülő magyar uraságtól hátrahagyott kerekesszék, amelybe ő egy kiadós verés után kerül, de
amely ettől kezdve számára védelmet nyújt.
Hogy az egyes ember örök kiszolgáltatottja a
hatalomnak, s ami vele történik, az a külvilág
hatására történik — ez Végel alapvető létfilozófiai tapasztalata —, az a regényben leghitelesebben akkor jut kifejezésre, ha az író autentikus
történelmi, társadalmi és politikai szituációkat
teremt, s nem törekszik szereplői belső, lelki világának ábrázolására. Ha számára nem az ember, hanem a helyzet a fontos, amelybe szereplői
kerülnek, élnek. Ez a prózaesztétikai elképzelés
eredményezi, hogy Végel nem szépprózát, hanem prózát ír, lévén hogy ő kezdettől fogva politikus alkat, akihez a publicisztika (napló, esszé,
cikk) közelebb áll, mint a míves megformálással
írt, általa „nyafogósnak” nevezett regény, ahogy
ezt naplójegyzeteiben gyakran szóvá teszi. Kétségtelenül tiszteletet érdemlő szemlélet, amit el
kell fogadni, de ami — épp az itt bemutatott
Slemil-regény ismeretében — vitára is készteti a
kritikust, aki számára a lényegében ismert élethelyzetekkel egyenértékű néhány szereplő lelki
élete. A Slemilben elsősorban a festőből lett partizántiszt, majd befolyásos politikus, Svetozar és
a színészből bátor frontharcossá lett, majd nagy
szerelme elvesztése miatt kegyetlen, bosszúálló
gyilkos, Svetlana (különben Svetozar felesége!)
története, gondolkodása, viselkedése. Nem kevésbé érdekes a címben említett balkáni szépségnek nevezett bécsi festőmodellé lett belgrádi
hölgy, Ivana sorsának alakulása. Ha prózapoétikai elvéhez Végel kevésbé kíván hű lenni, s
olyan történelmi evidenciák részletes leírása,
mint a magyar „megszállók” fennhéjazó viselkedése, majd gyáva megfutamodása, illetve a
„felszabadítók” kegyetlenkedése helyett jobban
belemélyül szereplői, köztük a nagyapa és unokája, belső világának differenciáltabb ábrázolásába, akkor ezt az ügyesen bonyolított cselekményű regényt komplettebb alkotásként tarthatnánk
számon. (Noran Libro, Budapest, 2015)
GEROLD LÁSZLÓ

DARVASI LÁSZLÓ:
ISTEN. HAZA. CSAL.
Manapság kétfajta vita is zajlik a magyar próza
jelenéről. Egyfelől az örök dilemma újra és újra
visszatér: alulértékelt-e a novella a regénnyel
szemben? Másfelől: milyen értéket képvisel kor-

társ irodalmunk az 1960-as, az 1970-es és az
1980-as évekhez mérten? Egyik vita hőfokát sem
értékelném túl, már csak azért sem, mert az irodalom berkeit nem lépi túl a vélemények ütköztetése. Sőt: magát az irodalmi életet sem feltétlen
hozza lázba ez a két kérdés. Vélhetően azért, mert
alapvetően nem irodalmi kérdésnek tételezi fel e
kettőt.
A magyar prózában rövidtávon képtelenségnek tetszik megtörni a regény primátusát. Az
ilyen kísérleteket azért is szemlélhetjük kétkedve, mert nehezen hihetőnek tűnik olyan alkotói
program, amelynek célkeresztjében tételszerűen
szerepelne a novella és a regény egymáshoz mért
fontosságának és befogadói elfogadottságának
megváltoztatása. Az írók bizonyára másként gondolkodnak, és az ilyen típusú elméleti megközelítések nem befolyásolják munkájukat. A magyar
novella jelenlegi helyzetét nem látom rossznak.
Főként, ha arra gondolok, hogy az elmúlt években Cserna-Szabó Andrástól, Kerékgyártó Istvántól, Jászberényi Sándortól, Kötter Tamástól
és Darvasi Lászlótól (a felsorolás önkényes, és
akaratlanul is leírójának ízlésbeli lenyomata)
remek elbeszélésköteteket olvashattunk. A felsoroltak alkotói világa és felfogása a kortárs magyar
kispróza-irodalom sokféleségére is rámutatnak,
noha az említettek korántsem a teljességet képviselik.
Mindezek előrebocsátásával juthatunk el
Darvasi László Isten. Haza. Csal. című tavaly
megjelent novelláskötetéhez. Egyetlen alkotói
életpályán is lemérhető és bemutatható, hogy a
prózaműfajok sokasága (de maradjuk most az
említett kettősségnél) milyen természetesen és
magától értetődően variálódik egymással. Darvasit könnyen elkönyvelhetnénk a kortárs regényírók táborába, gondoljunk csak két monumentális nagyprózájára, A könnymutatványosok
legendájára és a Virágzabálókra. Ugyanezzel az erővel és meggyőződéssel érvelhetnénk az elsődlegesen novellaíró Darvasi mellett, akinek sokadik
elbeszéléskötete a mostani (A veinhageni rózsabokrok, A Borgognoni-féle szomorúság, Szerelmem,
Dumumba elvtársnő, Szerezni egy nőt, A lojangi kutyavadászok, A világ legboldogabb zenekara, A titokzatos világválogatott, Vándorló sírok), és a felsorolás
még így sem teljes.
Az Isten. Haza. Csal. szerkesztési elveit tekintve
visszatér a szerző kedvelte eljáráshoz. Tematikus rend uralja a kötetet. Igaz, ezt a megoldást a
cím már szinte előrebocsátja. (Hamarjában hadd
utaljak A lojangi kutyavadászok és a Vándorló sírok
című kötetek tematikus szerkesztésére.) A harminchárom novellát tartalmazó új kötet bizonyos
értelemben számmisztikai kérdéseket is felvet,
bár ennek jelentőségét nem hangsúlyoznám túl.
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A címben szereplő fogalmak alatt helyet kapó novellák számszerűsége is ezt támasztja alá. Az első
két fejezet kilenc-kilenc, míg a zárófejezet tizenöt
kisprózát tartalmaz, és jól kivehetően a szerzőt
leginkább az foglalkoztathatta, hogy a keresztény
mitológia szempontjából releváns harminchármas
szám része legyen a kötetnek. Annál is inkább így
gondolom, mert döcögősen és nehezen indul a
kötet. A Virág, a Kőlépcső és a Papagáj című novellákat kevéssé sikerülteknek érzem. Egy, az alkalmazottnál szigorúbb szerkesztői eljárás alapján
akár kimaradhatnának a kötetből, ami szerkezeti
gondok forrásává válna, mert megbomlana a fejezetek közötti mennyiségi egyensúly, ami a szimmetriát ezúttal nélkülözve, mégis a kötet egyik
jellemzője.
Darvasi Lászlót szokás a szép mondatok írójának nevezni, ami részigazság. Vagyis igaz, de
a teljes igazság nem ez. Az új novelláskötet mindenekelőtt lenyűgöző valóságismeretével, a kisvilág feltérképezésének és bemutatásának szinte
egyedülálló képessége felismerését erősítette meg
bennem. A szerző rangja és helye régóta nem kérdés a kortárs prózában, ám ez a kötet azzal szembesít, hogy annak a fajta dísztelen, kopogós,
szűkszavú prózának, amelynek egy-egy iskoláját teremtette meg a maga módján Mészöly Miklós, Tar Sándor és Bodor Ádám, elsőrangú követője akadt. A felismerés (ha ez egyáltalán az)
fontosságát mérsékli, hogy Darvasi korábbi kötetei is adtak okot ilyesfajta következtetések levonására, így a most elemzett ebben inkább csak
megerősít. A Bodor Ádámmal, de különösen Tar
Sándorral való irodalmi rokonság az ábrázolt
világ hasonlóságán is alapszik. Az író sokat tud
a mélyben létező Magyarországról, a kisegzisztenciák nyomorúságáról és banalitásáról, a vidék magányáról és magára hagyatottságától.
A kilátástalanságról és a reményvesztettségről sajátos hangon szól Darvasi. Nem az e világok ábrázolásánál olyan gyakori hiperrealizmus
eszközeit használja, noha belülről és zsigerileg
ismeri ezt a világot (világokat), hanem a valóságábrázolás hagyományos eszközei mellett a
csoda, a megmagyarázhatatlan, a rejtély, a misztikum és a mágia eszközei legalább annyira részei az alkotói fegyvertárnak, mint a realizmus
jól bevett és bevált formái. A novelláskötet izgalmát és értékét alapvetően a két eszközrendszer
együttes alkalmazása adja.
És van valami mindezeken túl, ami a Darvasi-prózát régóta olyan ellenállhatatlanná teszi:
az elapadhatatlan mesélőkedv. A történtek sokfélesége. Mindenfajta epika egyik alapja mégiscsak ez. (Magvető, Budapest 2015)
BOD PÉTER
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