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Sándor Iván
Egy házfal Európában – 2017
– Az eltüntetett jelek üzenete –

(Kornai	Jánosnak)

A jel a valóság olyan darabja, amely más jelenségekre is utal. 

I.
Ezerkilencszáznegyvenöt januárja utolsó hetében a havat taposva igyekezett 

Patócs úr a Columbus utca és a Thököly út sarkán lévő fűszerboltjához. Beállt a 
fagyos burgonyáért várakozók sorába. A kilónyi, amennyi számára is jutott, ele-
gendő volt ahhoz, hogy a hegyeshalmi halálmenetből a véletlenek sorozatában 
kimenekített édesanyja a romos lakás vaskályháján ebédet készítsen a családnak. 

Úgy hallotta, hogy az előző hetekben a környéken nem voltak harcok, mégis 
amikor végigment a Columbus utcán, a 37-es számú villa falán géppisztolysoro-
zatok nyomait pillantotta meg. 

Teltek az évtizedek. 
Hetenként kétszer-háromszor is járt arra. Tatarozások, emeletráépítések, ápolt 

kertek, új kovácsoltvas kerítések. A 37-es számú ház változatlan maradt hét évti-
zeden át, falán a golyónyomokkal. 

Tudta, hogy a jel a valóság olyan darabja, amely más jelenségekre is utal.  
A néhány másodpercnyi csendben, amíg állt a házfal előtt, úgy érezte, eljutott 
hozzá a múlt megőrzendő üzenete. Nem csak a régmúlté. A golyónyomok mint-
ha megteltek volna az Idő rájuk rétegeződő töredékeivel, mindazzal, ami volt és 
van. És ebben a villanásnyi eseményben történt valami, amire nem talált szava-
kat. Hetvenkét év után renoválták a házat. Állványzat, létrák, cementes zsákok, 
kavicshalmok, malter a falakon. Arra nem talált szavakat, miképpen lehetséges, 
hogy mégis látja a takarórétegek alatt is nemcsak az egykori, hanem a jelenig 
nyúló idő üzenő jeleit. Olvasta valamikor: „A legmélyebb érzésekre nincsenek 
szavak.” (Ionesco) 

II.
A huszadik század eseményeiről való beszéd hitelvesztése ellen lázadva 

George Steiner már ötven éve azt írta: ne tételezzük fel, hogy a verbális keret az 
egyedüli és leghatásosabb egy korszak lényegi jegyeinek kifejezésére. „A világ 
képe sokszor elhúzódik a szavakkal való közölhetőség köreiből…” 

A szavak sokszor el is fedik az érzésekben megbúvó valóságot. Akár a malter 
a házfalon a golyónyomokat. Még erősebben takar a politikai beszéd zűrzavara, 
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George Steiner erről is írt az újabb nemzedékek előtt ismeretlen fél évszázad 
előtti kötetében (Egyre	 távolabb	 a	 szótól	 –	Európa	Kiadó): „Korunkban őrület fer-
tőzte meg a politika nyelvét. Nincs olyan otromba hazugság, amely ne lelne 
buzgó kimondásra, nincs olyan aljas brutalitás, amelynek ne kelne védelmére 
a historicizmus szófacsarása… életünk még közelebb kerül a káoszhoz, a sötét 
középkor világa jön ránk.” 

Újabb tapasztalataink alapján hozzátehetjük ehhez: a hazugságok, szófacsará-
sok önmaguk botrányos középkorias paródiái. 

III.
A tizenötödik század végén Albrecht Dürer vándorútra indul. Eljut Itáliába, 

a Német-római Birodalom nagyvárosaiba, Németalföldre. Választófejedelmek 
kegyeit keresi. Otthonra talál V. Miksa császár udvarában. Megfesti portréját. 
Díszleteket tervez meneteihez. 

Kapott-e mindeközben híreket a parasztlázadásokról? A vallásháborúkban 
kölcsönösen lerombolt templomokról? A kifosztott kastélyokról? A sírokkal meg-
telt temetőkről? Ezrek-tízezrek meneküléséről otthonukból? Nem tudható. Mégis 
megérezte a korszakot elárasztó nyugtalanságot, a tornyosuló viharfelhőket, a 
tizenhatodik századi ideológiák, vallások küzdelmeiben eljövendő vasvilágot. 

Huszonnégy évesen olvassa János apostol látomásainak könyvét. A legenda 
szerint János apostolnak, miután az életét fenyegető Domitianus császár elől 
Patmosz szigetére menekült, apokaliptikus látomásai támadtak. Nero korában 
vagyunk, a tömeges keresztény- és zsidóüldözések idején. A rómaiak vérbe fojt-
ják a felkeléseket, Caesereában egyetlen napon húszezer zsidót mészárolnak le. 

Dürer az apostoli látomások alapján elkészíti rézmetszéssorozatát arról, amit 
megérez a jelenből, megsejt a jövőből. Az Apokalipszis-sorozat legismertebb darab-
ja A	 négy	 lovas. Elöl a halál vágtat vasvillával a kezében, a mögötte nyargaló 
mérleget tart a kezében az ítélkezés jelképeként, a harmadik a kardját emeli, a 
negyedik íjat feszít, a lovak patái alatt az áldozatok. 

(Vincent van Gogh feljegyezte, hogy a festő nem azt festi, amit lát, hanem azt, 
amit érez.)

IV. 
Ugyanezekben az években Hyeronimus Bosch hertogenboschi házának magá-

nyából ki sem mozdulva festi apokaliptikus képeit, miközben fellobbannak a 
máglyák, pusztulnak a falvak, halomra ölik egymást a zsoldos katonák, a spanyol 
Ármádia a hullámsírban, Antwerpenben ezreket végeznek ki, Leiden ostroma 
idején a holttesteknek már nincs elég sírhely a temetőkben. 

Ugyanekkor építteti meg II. Fülöp király a madridi Escorial-palotát. Bejárja 
komor termeit. Parancsára Bosch harminchat festményét függesztik a falakra. 
Olyan képeket, amelyek apokalipszis-világát az ő uralma inspirálta. 

A minden korszakban érvényesülő kisajátítás példájára büszkén mutatja a fest-
ményeket magas rangú vendégeinek. Nem gondol arra, hogy az ő önkényvilága 
néz vissza a falakról. 
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V.
Mit látott Szophoklész maga körül Athénban, amikor Oidipuszát írta, mit, ami-

kor bemutatták? Ritoók Zsigmond erről azt írja, hogy Szophoklész el akarta hatá-
rolni a maga eszményi városát a szomorú valóságtól. Az ő Athénja nem az, „ahol 
köpönyegforgatók, kétszínűek, a saját hatalmuk megszállottjai uralkodnak… 
nem az, amelynek népe esztelen indulatában győztes hadvezéreket végeztet ki, 
köztük egyik naggyá tevőjének, Periklésznek a fiát, félrelökve még a törvényes 
előírásokat is… Szophoklész ismerte városát, ahol gyilkos és öngyilkos önzés, 
bosszúvágy uralkodott, éppúgy, mint máshol…” 

És mégis: olyan világot álmodott meg az Oidipuszban, amelyben a lét vezér-
lőeszméje az önfelismerés. A tragédia a látszatokat leplezi le. Az önmegismerés 
árán való megtisztulást hirdeti hőse és közönsége számára: a katarzist. 

Van itt egy mindmáig nyitva hagyott kérdés. Mivel nézhetett valójában szembe 
Oidipusz, hiszen nem tudva követte el vétkeit. Bűneibe az istenek, a sors cselei 
taszították, hiszen származása titokban volt előtte. A sorsnak, a históriának azon-
ban nincs önismerete. Oidipusz katarzisa legfeljebb arra figyelmeztet, hogy miután 
a „dolgokról” a véletlenek sorozata fellebbenti a fátylat, ne takarjuk el a szemünket. 

Ez hatástalansága rejtélye. Nem ismerünk példát arra, hogy nézői közül bárki 
bármikor kiállt volna a mindenkori agórára, hogy a világ elé tárja önismeretének 
eredményeit. Talán ezért dobálták meg tojással a színészeket dicséret helyett, 
amikor Palladio nagyszerű vicenzai színházában 1584-ben először eljátszották 
Európában. A társulatnak rövidesen távoznia is kellett a városból. 

VI. 
1992-ben élet- és pályaútjának utolsó éveiben egy nagy színész-rendező szem-

benézett ezzel és az újabb eseménysorral. Gábor Miklós az Oidipuszt rendezte a 
fiatalok Független Színpadán. „Helyre kell tennünk magunkban Thébát – jegyez-
te fel Naplójában. – Théba ebben a drámában valódi közösség. Valami lehet, amit 
mi nem ismerünk… képtelen vagyok ma létrehozni az egyén és »kedves népe« 
azonosságát, számomra történelmi múlt az olyan idő, amikor az egyén bűne még 
városok pestisének okozója lehetett…” 

De hiszen ama „történelmi múltban” – Ritoók Zsigmondtól is tudhatjuk – sem 
élt, amiként a históriai időben sohasem bármely közösségben a megtisztulás igé-
nye. „…nem a mítoszt akartuk feltámasztani – folytatta Gábor Miklós –, hanem 
azt a közösséget, amelyben él a mítosz. De nem tehetünk úgy, mintha bennünk 
élne, mert nem él…” 

Az egykori Athénban sem élt. 
Szegény, szegény Oidipusz. Felvilágosították arról, hogy mit tett (tudatlanul 

is), mi mindent vitt véghez, de azt nem értette, hogy milyenek a história – minden 
korban érvényre jutó – sorscselei. 

VII.
Ama folyamatos „sorscselekből”, amelyeknek a zsákutcáit többnyire hatal-

mi erők alakítják ki, születnek meg a mentalitásokat szülő kelepcehelyzetek. 
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Érvényesen dokumentálják ezt a műalkotások. Aki pillantást akar vetni a magyar 
történelemben a mentalitásokat kialakító kelepcékre, nézze végig Jancsó Miklós 
Szegénylegényekjét, Radványi Géza Valahol	Európábanját, Makk Károly Szerelemjét, 
Örkény István Pistijét, Papp András–Térey János Kazamatákját. Mintha a szimbo-
likus thébai kapura függesztett figyelmeztetést olvasnánk: „Ismerd meg magad!” 

VIII.
Minden kulturális korszak merített az antik értékekből. Őrizte-megújította 

fogalmait. De amiként Oidipusz alátűnt a kolonoszi homályban, az Idő elhozta az 
egykori alapértékek elenyészését. Még tart a nagy búcsú. Még próbáljuk követni 
a vak király utolsó lépteit, de korszakunk lerántja a valóságot takaró álarcokat, és 
feltárul a Ritoók Zsigmond által leírt egykori Athénhoz hasonló látvány. 

Igaz, a búcsú már jó ideje elkezdődött… 
…utazásra indul Márai Sándor a múlt század harmincas éveiben. Még vissza-

pillant, nyújtja kezét a veszendő után: „…az utolsó pillanatig, amíg betűt leírnom 
engedik, tanúskodni akarok arról, hogy volt egykor és volt néhány nemzedék, 
mely az értelem diadalát hirdette az ösztönök felett, s hitt a szellem ellenálló 
erejében… láttam és hallottam Európát, megéltem egy kultúrát… kaphattam-e 
sokkal többet az élettől?” (Egy	polgár	vallomásai) 

Az értelem diadala? A szellem ellenálló ereje? Az athéni demokrácia szophok-
lészi visszaálmodása, amit két és fél ezer éven át vérben-mocsokban-pusztulásban 
is őrizni próbáltak az Őrzők? Nem árt emlékezni erre az európai demokrácia, a 
szellem világa elleni mai „lázadás” idején. A nálunk beköszöntő korszak éveiben, 
amelyről a világszerte elismert-tisztelt magyar tudós adta a leghatározottabb jel-
lemzést: az illiberális demokrácia olyan, mint az ateista pap (Kornai János). 

IX.
2017 késő tavaszán, amikor megállt a Columbus utca 37. előtt, a friss vakolat 

takarórétegei alatt is látni vélte nemcsak a hetvenkét év előtti, de az azóta is eltelt 
Idő üzenő jeleit. Ottlik Géza írja, hogy Kosztolányi egyik novellájának alakját, 
útján hasonlóképpen megtorpanva, boldogság járta át, mert felismeri kisgyer-
mekkorának az anyai szeretetből áradó biztonságérzését, azt, hogy amit ismert 
valaha, megvan sértetlenül, nem illúzió, hanem az élet kiindulópontja, olyan 
tárgyalási	alap, amit nem szabad veszni hagyni… 

…állt gyermekkorának utcáján a frissen vakolt ház előtt, látta a hajdani és az 
azóta eltelt Idő töredékeibe sűrűsödő takart nyomokat, érezte a velük való végte-
len párbeszéd befejezhetetlenségét, és másféle boldogság töltötte el, mint amilyen 
az Ottlik felidézte hajdani „kosztolányis” érzés volt: annak a felismerése, hogy 
meg tudta, meg tudja őrizni együtt, ami volt, és amiben benne él, hogy minden 
mindentől elválaszthatatlan, ellenállva a hamisításoknak, az ócska kisajátítások-
nak, és ez olyan tárgyalási	alap, „amit nem szabad veszni hagyni”. 
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Márton László
Régi német mint mai magyar
A költészetről és a fordítói munkafolyamatról

Az alábbiakban arról beszélek, milyen szövegekkel, milyen nyelvi-poétikai 
tüneményekkel és milyen feladatokkal, megoldandó problémákkal kerültem 
szembe, amikor nekiálltam mai magyar nyelvre átültetni Walther von der 
Vogelweide összes verseit. Elmondom, milyen megoldások közül választhattam, 
és megpróbálom indokolni döntéseimet. 

*
Walther von der Vogelweidétől nem maradt fenn autográf kézirat. Az sem 

biztos, hogy ő maga valaha is leírta a verseit. Elképzelhető, hogy diktálta őket. 
Az is lehet, hogy a korabeli hallgatóság tagjai írták le őket elhangzásukkor, azon-
nal, vagy utóbb, emlékezetből. (Így jöttek létre három és fél évszázaddal később 
Luther asztali beszélgetéseinek kéziratos gyűjteményei.) Az sincs kizárva, hogy 
Walther művei szájról szájra terjedtek, és csak emberöltőkkel később jegyezték le 
őket, amikor már félő volt, hogy ez a szóbeli hagyomány elvész.

Tény, hogy nincs olyan gyűjtemény, amelyet Walther maga állított össze a 
verseiből. Olyan középkori kézirat sincs, amelyben Walther összes verse benne 
volna, noha az úgynevezett „nagy heidelbergi kézirat” összeállítója vagy meg-
rendelője láthatóan ilyesmire törekedett.

Nem tudjuk, Walther összesen hány verset költhetett legalább negyven évig 
tartó pályája során. Feltételezhetjük, hogy jóval többet, mint amennyi fennma-
radt. Az általunk ismert ötszáznegyven strófával így is toronymagasan tőle 
ismerjük a legtöbb verset a középkori német lírikusok közül. És megfordítva: 
Walther fennmaradt verseinek összessége így is, az elveszett művek nélkül is 
lezárt életműnek, teljes egésznek érződik.

*
Középfelnémetről mai németre fordítani többek között a két nyelv hasonlósá-

ga miatt rendkívül nehéz. Mai, és csak mai német nyelvismerettel egy középkori 
német szöveget szinte csak félreérteni lehet. A szavak hangalakja többnyire majd-
nem vagy teljesen azonos a mai német szavakéval, de a jelentésük eltérő. 

Előfordul, hogy a régi szó egyszerűen mást jelent, mint mai megfelelője. 
Például a mai német „Milde” annyi, mint ‚szelídség’, a „milte”, Walther egyik 
kulcsszava viszont ‚bőkezűség, adakozókedv’, vagy éppen ‚korrekt honorári-
umfizetés’. A mai „Liebe” annyi, mint ‚szeretet’ vagy ‚szerelem’, a régi „liebe” 
viszont ‚kellemesség, jóérzés, jóindulat’. A mai „Leiche” hullát jelent, a régi „lich” 
egyszerűen csak testet, amely többnyire élő, de akár halott is lehet. (Hasonló 
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jelentésváltozás figyelhető meg a magyar „tetem” szó esetében.) És megfordítva: 
a mai „Leib” testet jelent, a régi „lip” viszont életet, személyiséget, egy személy 
önmagával való azonosságát. A „sin lip” vagy „ir lip” egyszerűen csak ‚ő’.

Ennél jóval nagyobb fordítói gondot okoz az a nagymértékű poliszémia, amely 
a mai németben és magyarban elképzelhetetlen volna. Némely szavak, köztük 
a Walthernél kulcsfontosságú elvont fogalmak igen sok jelentést hordoznak. 
Például a mai német „Tugend” egyértelműen ‚erény’. A régi „tugent” viszont 
‚kiválóság, jó tulajdonság, használhatóság, alkalmasság, férfierő, hatalom, hősies-
ség, hőstett, előkelőség’, és persze néha ‚erény’ is. A mai „Mut” vagy bátorságot, 
vagy valamilyen (jó-, rossz-) kedvet jelent. A régi „muot” ezzel szemben ‚ítélőerő, 
érzelem, szándék, vágy, kívánság kedélyállapot, önbizalom, elbizakodottság, 
döntés, indíték, remény, sejtelem’, és lehet akár ‚bátorság’ is. A mai „Fuge” kizá-
rólag és konkrétan az ‚illeszték, fuga’ jelentést hordozza, viszont a „vuoge” a dol-
gok, események, tulajdonságok összefüggését, összeillő voltát jelenti, így tehát 
lehet ‚illendőség, derekasság, előkelő viselkedés, megfelelő alkalom, ügyesség, 
tehetség, jártasság, hozzáértés’, továbbá ‚illeszték’. Miért ne lehetne az is?

Középkori német szerző átültetésekor a fordítónak mondatról mondatra ki kell 
találnia, mire gondolhatott a szerző, és mit jelenthetnek az egyes szavak. A for-
dítónak nemcsak az egyes szavak legvalószínűbb jelentését kell rekonstruálnia, 
hanem a mondaton belüli kontextust is, amelybe az adott jelentés legkönnyebben 
és leghihetőbben illeszkedik. Továbbá azt is meg kell állapítania, hol kezdőd-
nek és végződnek a mondatok, mert a középkori másolók nem ismerték a mai 
értelemben vett központozást. Mindez némi gyakorlattal többnyire megoldható. 
Az igazi nehézségek akkor kezdődnek, amikor egy mondat egyforma valószínű-
séggel jelenthet két (olykor több) egymással ellentétes dolgot. Ilyenkor segíthet 
a mélyreható, alapos verselemzés. Ha ez sem igazít útba, akkor következik a 
szubjektív döntés: a fordító azt a jelentést választja, amelyik jobban tetszik neki. 
Ilyenkor viszont nem árt, ha a döntését megindokolja. Az olvasó számos ilyen 
indoklást talál a versekhez fűzött magyarázatokban.

*
Egy másik nehézséggel akkor találkozunk, ha ugyanaz a kulcsfogalom egy 

versen belül többször is felbukkan, de más-más jelentésben. Ilyenkor nincs mit 
tenni: ha azt akarjuk, hogy a magyar változat koherens versszöveg maradjon, 
fel kell áldoznunk a szótári egységet az értelmi egység kedvéért, és ugyanazt 
a német szót más-más magyar szavakkal adjuk vissza. Biztos, hogy ilyenkor a 
magyar vers nem lesz nyelvileg olyan erős, mint az eredeti, de legalább kiderül 
belőle, mit gondolhatott a költő, vagy mit gondol a fordító a költő gondolko-
dásáról.

Nehézséget okoznak az ellenfogalmak is, főleg, ha magyarul nem adható vissza 
az ellentét. Például a „vuoge” lehet derekasság, de az „unvuoge” nem lehet ‚dere-
katlanság’, legfeljebb ‚gerinctelenség’. Walther egyik leleménye, az „unwip” mint 
a „wip”, azaz ‚nő’ ellentéte, nehezen adható vissza magyarul. Kísérletezhetünk 
fosztóképzővel, és akkor van egy létező szavunk: „nőietlen”. Walther csakugyan 
ilyesmit gondolhatott: „az úriasszonyok között akad nőietlen”, csakhogy az ő 
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kijelentése bivalyerős („under frouwen sint unwip”), az iménti magyar mondat 
pedig halvány. Végül egy fonematikus megoldás, a „»na ne!« nő” mellett dön-
töttem. Szintén fonematikus változtatással adtam vissza Walther másik pejoratív 
leleményét, az „unminne” szót, amely a ‚szerelem’ ellentéte, és erre magyarul 
még fosztóképző sincs. (A pejoratív jelzők – hamis, csalárd, korcs, fattyú szerelem 
– ezúttal nem sokat segítenek.) A „szerelem” ellentéte Walther magyarul szóló 
versében végül a „szaralom” lett. Csúful hangzik, de legalább kifejezi az eredeti 
szó drasztikumát és indulathordozó jellegét.

Ugyancsak szubjektív intuícióra van szükség Walther egy-egy költői ötletének 
rekonstrukciójához is. A Hildegunda-versben nyilvánvaló a Waltharius-énekre 
tett utalás, de már a Si	wunder	wol	gemachet	wip	kezdetű vers esetében (L 53,25) 
a fordítónak kell eldöntenie, vajon Isten teremtette-e a nőt ilyen remekké, vagy 
a költő „csinálta meg”. A hajnali dal átültetésekor szintén a fordító döntésétől 
(ha úgy tetszik, a szcenikai elemzés fontosságától) függ, hogy a lovag és az 
úrnője csak sóhajtozik-e az elválás keserve miatt, vagy közben le is nyomnak 
három numerát. És akkor még mindig nem léptünk túl a középfelnémet szavak 
poliszémiáján.

*
Más jellegű – látszólag csekély, valójában el nem hanyagolható – gondot okoz 

a versek megjelölése és központozása. A középkori kéziratokban Walther egy- és 
többstrófás verseinek nincs címük. Ha a modern német vagy más nyelvű kiadá-
sokban a Walther-versnek címe van, az a közreadó vagy a fordító leleménye. Én 
Walther verseit a kezdősorral jelölöm. A kezdősor címszerű kiemelése redundáns 
ugyan, de nélkülözhetetlen kelléke a versélménynek. (A szakirodalomban több-
nyire a Lachmann-féle számozással utalnak Walther verseire, ám ez a kívülállókat 
inkább elriasztja az olvasástól.) A legismertebb verseket vagy címszerű jelöléssel 
(például Elégia), vagy a közismert motívum felidézésével (például „hársfa-vers”, 
„Palesztina-dal”), vagy műfaji besorolással emlegetem (például „Szekvencia”).

A Walther-kéziratokban nincs modern értelemben vett központozás. Ha a stró-
fa elején álló színes majuszkulát nagy kezdőbetűnek, a lezáró díszítményt pedig 
pontnak fogjuk fel, akkor minden strófát egy-egy mondatként érzékelhetünk. 
Minthogy azonban Walther strófái viszonylag hosszúak, és a versszöveg megér-
téséhez gyakran szükség van belső tagolásra is, nem mondhattam le a kérdő- és 
a felkiáltójel használatáról. Ezeket, legalábbis a Walther-fordításokban, szükséges 
rossznak tekintem.

Bonyolult kérdés Walther műveinek verstana, már csak azért is, mert korabeli 
szabálygyűjtemény nem maradt fenn. A verseket hangszeres kísérettel, énekelve 
vagy recitálva adták elő, de hogy ez miképpen hangzott, nem tudjuk. (Ettől füg-
getlenül vannak kiváló középfelnémet zenei hangfelvételek, de ezek a modern 
zeneszerzők és előadóművészek leleményét dicsérik.) Igazából még azt sem 
tudjuk pontosan, hogyan ejtették ki a ma már csak írott, nyomtatott formában 
létező szövegeket. Annyi biztos, hogy a középfelnémet nyelvben (nem úgy, mint 
a mai németben) léteztek rövid nyílt szótagok, így a verselésben érvényesülhe-
tett a hosszú és rövid szótagok szabályos váltakozása. Azt viszont nem tudjuk, 
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milyen volt a versben a szóhangsúly és az időmérték viszonya. Annyit tudunk, 
hogy egy-egy verssor változó számú (néha kevés, néha nagyon sok) ütemből áll, 
és egy-egy ütem változó számú szótagból állhat. A verssorok elején gyakrabban 
van ütemelőzék, mint nincs, de erre sem tudunk szabályt.

Egyértelmű viszont a strófaszerkezet és a rímek működése. Walther a dalok-
ban átveszi és gazdagítja a Minnesang-strófát, a Spruch-strófába pedig merőben 
új minőségeket visz. Kicsit leegyszerűsítve: a Spruch-strófát felturbózza, és fel-
húzza a Lied-strófa mellé. A két strófatípus közti metrikai különbségről ezúttal 
csak annyit, hogy bizonyos típusú strófák egyértelműen összekapcsolódnak, így 
tehát nem lehetnek Spruchok. Walther strófái különböző hosszúságúak, és külön-
böző rímképletekkel írhatók le. 

A legtöbb strófa hármas tagolású, a feléneklés (Aufgesang) egyformán felépí-
tett két részéből és a másmilyen formájú leéneklésből (Abgesang) áll. A felének-
lés két részére a „Stolle” nevet használja a modern szakirodalom, ezt magyarul 
cölöpnek vagy dúcnak mondhatjuk. Szemléleti hátterét úgy kell elképzelnünk, 
hogy a két cölöp megtámasztja vagy megalapozza a leéneklést.

Ritkább, de nem kivételes az olyan szimmetrikus strófa, amelyben két hosz-
szabb, egyforma, és többnyire bonyolult rímképletű periódust egy rímpár vagy 
ölelkező rímegyüttes köt össze. Ezt a korabeli hallgatóság meglepetésként érzé-
kelhette: a középső, összekötő részt leéneklésnek hihette, aztán csodálkozhatott, 
hogy tovább is van még.

Szórványosan másféle strófák is előfordulnak. Van például Walther életmű-
vében egy palindromikus strófákból és egy monokádenciás strófákból álló vers. 
(Az egyik a Nem	jó	eszköz	a	pálca, a másik A	világ	sárga	piros	és	kék	volt	kezdetű.)

Merőben más formai szabályokat követ, és már csak emiatt is elkülönül az 
életmű egészétől a „Szekvencia”, németül „Leich” jelölésű monumentális köl-
temény. Nem egyforma strófákból, hanem eltérő felépítésű perikópákból áll, 
amelyek szintén különböző verzikuluszokra bonthatók le. A kezdeti perikópák 
felépítése vissza-visszaköszön a későbbiekben, de a mű egészének felépítése nem 
szimmetrikus.

A kérdés ezek után az: hogyan kezelje a fentiekben összefoglalt metrikai 
problémákat Walther magyar fordítója? Három szempontot vettem figyelembe. 
Először is, nem ismerjük a versek eredeti hangzását, és a formaképző faktorok 
közül is csak a rím- és strófaszerkezetről van biztos tudásunk. Másodszor, ha 
ismernénk is a Minne- és Spruch-líra metrikáját, ilyesmi soha nem honosodott 
meg a magyar irodalomban, nincs hagyománya. (Ellenpélda a görög-római 
időmértékes verselés. Ennek sikeres utánzása már a XVI. században megkez-
dődött, később pedig divattá vált, a „deákos iskolától” kezdve Vörösmarty 
Mihályig, vagy ha úgy tetszik, Radnóti Miklósig és Devecseri Gáborig, mi több, 
Szálinger Balázsig.) Harmadszor pedig, az volt a célom, hogy az olvasó minél 
intenzívebb és élőbb versélményhez jusson. Ezt a szándékot nemcsak a szóvá-
lasztásban és a versötletek értelmezésében, hanem a verselésben is igyekeztem 
érvényesíteni.

Ennek megfelelően a rímképletet a versek legnagyobb részében megőriztem, a 
verssorok ritmusát viszont szabadon alakítottam, bár igyekeztem érzékeltetni az 
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eredeti sorok hosszúságát vagy rövidségét. A rímképletet akkor egyszerűsítettem 
le, vagyis a rímeket akkor hoztam közelebb egymáshoz, ha az eredeti versben a 
rímelő sorok annyira távol vannak egymástól, hogy a mai olvasó nem érzékelné 
az összecsengést.

Biztos, hogy a rím funkciója más volt a középkori német versben, mint a mai 
magyarban. Nem is beszélve a mai német líráról, amelyben a rímelés kimondot-
tan ciki. Választékosabban fogalmazva: a rímet a mai német versolvasó vagy a 
tréfás alkalmi költészettel, vagy a legavíttabb epigonista almanachlírával társítja. 
Az is biztos, hogy a középfelnémet „männliche Kadenz” másmilyen, és jóval 
nagyobb fonetikai feszültséget hordoz, mint a magyar hímrím. A német versben 
nagyon gyakori, hogy a hímrím pozícióban levő sorvégi szótag hangsúlyt is hor-
doz; ez a magyar versben is előfordul, de jóval ritkábban. Hangzás tekintetében 
emiatt is erőtlenebb a magyar hímrím a németnél. A magyar nőrím hangzásbeli 
erő szempontjából jobban megközelíti a német „weibliche Kadenzet”, viszont a 
német verselésben kötelező tiszta rímet nem mindig lehet megvalósítani. Emiatt 
nem ragaszkodtam mereven hozzá, hogy a „férfi kádenciát” hímrímmel, a nőit 
nőrímmel adjam vissza; ez egyébként Walthernél sem váltakozik szabályosan.

 *
Az életmű elrendezésének elvi nehézségeiről már beszéltem. A Lachmann-féle 

szövegcsoportosítás átvételére vagy követésére egy pillanatig sem gondoltam. 
Lachmann egy tökéletesen szakszerű, de versolvasásra, a költői észjárás meg-
figyelésére kevéssé alkalmas szövegtömböt hozott létre. A többi általam ismert 
szövegkiadás elrendezési módszereit egyéb okokból nem fogadtam el.

A munkafolyamat kezdetétől világos volt számomra, hogy érzékeltetni kell 
a dalok és a beszólások közti különbséget, de helytelen volna hagyni, hogy az 
életmű két különálló költészetre essen szét. Ez már csak azért sem lenne jó, mert 
akkor el kellene dönteni, hogy a kettő közül melyik áll az első és melyik a máso-
dik helyen, ami óhatatlanul időrendet is sugallana. Günther Schweikle – egyéb-
ként kiváló – kétkötetes kiadásában az első kötet viseli a Spruchlyrik, a második a 
Liedlyrik	címet. Ebből pedig logikusan következik, hogy a beszólások a korábbiak, 
a dalok a későbbiek, holott az irodalomtörténészek, köztük Schweikle is, biztosak 
benne, hogy nem így van.

Mégis nyilvánvaló, hogy Schweikle nem dönthetett másképpen, ha két részre 
akarta osztani az életművet. A Spruchlyrik egyszerűbb, könnyebben kezelhető 
anyag, mint a dalok halmaza. A hozzá tartozó apparátus is nyilván hamarabb 
volt elkészíthető, és a Spruch-kötet első helyre állításával a közreadó a műfaj 
felértékelését is jelezni akarta. A Liedeket azért sem állíthatta előre, mert közéjük 
tartoznak az időskori elégikus költemények is, ezek pedig nem előzhetik meg a 
Spruchokat.

A magyar közreadó számára kézenfekvő a megoldás: nem két, hanem három 
részre célszerű osztani az életművet. A dalok zöme kerüljön előre, a vallásos 
versek pedig (köztük a „Szekvencia”) és az elégikus költemények álljanak a 
kötet végén, a Spruchok után. Azáltal, hogy a dalköltészet két része közrefogja 
a Spruchokat, az életmű egysége is jóval inkább érzékelhető, mint kettéosztás 
esetén.
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Az a magyar közreadó, akinek eszébe jutott ez a megoldás, nem én voltam, 
hanem Keresztury Dezső. Az ő 1961-es válogatása a teljes versanyagnak nagyjá-
ból egyharmadát tartalmazza, az autofikciós állításokból kikövetkeztethető idő-
rendben. Ciklusok nincsenek az ő Walther-kötetében, de erre a terjedelem miatt 
nem is lett volna szükség. Én viszont nem mondhattam le a ciklusokról, mert 
ezek nélkül az életmű nem volna áttekinthető.

Eljárásom röviden így írható le: Keresztury Dezső hármas kötetbeosztására 
kisebb-nagyobb módosításokkal adaptáltam Günther Schweikle ciklusbeosztását.

A módosítások a beszólások esetében kisebbek, a dalok esetében nagyobbak.
A beszólások csoportosítása viszonylag egyszerű: meg kell keresni a metri-

kailag együvé tartozó strófákat, és meg kell állapítani a sorrendjüket, lehetőleg 
egymás mellé illesztve a tartalmilag összetartozókat. Címet kell adni nekik, 
lehetőleg egy uralkodóról vagy fejedelemről. Egyáltalán nem baj, ha a „Bogeni 
strófák” tizenhét verséből csak az első kettő szól Katzenellebogen grófjáról, vagy 
ha Lipót bécsi herceg nemcsak a „Lipót-strófákban” bukkan fel: a cím és a ciklus-
beosztás így is működik. Ha módosítást láttam szükségesnek, az vagy a cikluson 
belüli sorrendet, vagy a ciklusok egymás közti sorrendjét érinti. Megszüntettem a 
Schweikle által elkülönített „Unmutston-Varianten” („haragvó strófa-variánsok”) 
ciklust: egy strófát a haragvókhoz csatoltam, egyet a vitatható szerzőség miatt 
eldobtam, a Mária-ciklust pedig összefüggő négystrófás versként beillesztettem 
a vallásos költemények közé.

Több gondot okoz, és nehezebben megoldható a dalok csoportosítása. Nem 
kerülhető el, hogy jókora átfedések legyenek. Elnézve Günther Schweikle javas-
latait, látszik, hogy rengeteget kínlódott, miközben igyekezett megfelelni az elébe 
tornyosuló para- és architextuális követelményeknek. Érthetőbben fogalmazva: 
iparkodott olyan cikluscímeket kitalálni, amelyek egyrészt szakszerűek, másrészt 
össze is tartják a hozzájuk rendelt költeményeket. Igen ám, de rég elmúlt a XIX. 
század, amikor az ilyen próbálkozásokat esztétikai értelemben még úgy-ahogy 
meg lehetett úszni. (Lásd a Goethe-versek összkiadásának ma is élő cikluscíme-
it.) Ilyen cikluscímeket olvasunk Walther dalainak Schweikle-féle kiadásában: 
„Tradicionális Minne-dalok”, „Spruch-tematikájú Minne-dalok”, „Paródiák, 
interakciók”, „Specifikus műfajok”, „A Hoher Sang sémájába nem illeszkedő 
művek” és így tovább. Az ilyen címek a nem szaktudós olvasóban nem ébreszte-
nek sem érdeklődést, sem bizalmat.

Mégis elismerés illeti Walther minden olyan közreadóját, aki észlelte az élet-
művel összefüggő csoportosítási problémát, és a maga módján igyekezett meg-
oldást találni rá. Ha meg akarjuk szólítani a germanisztikán kívüli olvasókat is, 
nem elegendő hozzáférhetővé tenni Walther fellelhető verseit, hanem életművé 
is kell formálni őket.

Ezen a ponton vetődik fel a Walther értő befogadásával kapcsolatos döntő 
kérdés: miért van ez így? Miért van szükség teljes egésznek érződő, esztétikai 
értelemben lezárt életműre?

A válasznak, úgy hiszem, két része van.
Egyrészt egy olyan jelentős költő, mint Walther esetében az életmű egészén 

belül lehet a versek közti erőteret meggyőző módon kialakítani. Egy antoló-
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giában erre semmi esély. Az életmű keretei közt érzékeltetni tudjuk az egyes 
költemények diffúz voltát, például azt, hogy eltérő számú strófák képzelhetők 
el különböző sorrendben, és mégis megőrizzük a költeményt mint műegészt. 
(Létezik persze olyan Walther-kiadás is, Silvia Ranawake munkája, amely szinop-
tikus olvasatban közli az eltérő változatokat, de ez fordítás szempontjából nem 
jön számításba, a germanisztikán kívüli olvasó számára pedig tömény lidérc-
nyomás.)

Másrészt, és ez a fontosabb, a költői személyiséget nem annyira az egyes köl-
teményekben, mint inkább ezek kölcsönhatásaiban, a zárt egésszé komponált 
életművön belül tudjuk érvényesíteni. Waltherről szólva, kissé sarkítottan úgy is 
fogalmazhatok: minél kevésbé van meg az életrajz, annál lényegesebb az életmű. 
Amennyiben lemondunk róla, hogy az autofikciós mozzanatokat összefüggő 
életrajzzá rendezzük el, akkor meg kell keresnünk mind az olvasó, mind a lírai 
hős számára azokat a poétikai fogódzókat, amelyek jóvoltából úgy érezheti, hogy 
halad valahová. Nem annyira a fiatalkori költeményektől az időskoriak felé, 
inkább az egyszeri versimpulzustól az összeadódó benyomások egyre nagyobb 
rétegzettsége felé.

*
Amikor a magyar Walther-recepcióról beszélek, meg sem próbálom áttekin-

teni, mely magyar költőkre hathatott. Éppen csak jelzem, hogy fordítás közben 
gyakran elfogott az ismerősség érzése. 

A „Szekvencia” tanulmányozásakor olyan metrikai képlettel találkoztam, 
amely szerfölött hasonlít a Balassi-strófára. Egyáltalán nem valószínű, hogy 
Balassi ismerte a „Szekvenciát” vagy Walther bármely más művét, de valamiféle 
közvetett hatás mégiscsak elképzelhető.

Hálás feladat volna megvizsgálni, hogyan hatott Walther munkássága az utób-
bi kétszáz év magyar költőire. (Ez különösen izgalmas lehetne egy olyan átfogó 
vizsgálódás keretei közt, amely nyelvenként és kultúránként mérné fel a nyugati 
középkori szerelmi és politikai költészet modern magyar hatását.) Én ezúttal a 
Waltherhez kapcsolódó saját megfigyeléseimről és feltevéseimről számolhatok be.

Elképzelhetőnek tartom, hogy a Fogadjatok	 örömmel	 kezdetű dicsőítő ének 
hatott a Szózatot író Vörösmartyra. (A Szózatban egyébként is erős az intertextu-
alitás.) Az is lehetséges, hogy az Ó	jaj	német	tájakról	mennyi	érték	távozik	kezdetű 
vers viharmotívuma hatott A	vén	 cigányra. És már Heinrich Gusztáv fölvetette 
annak lehetőségét, hogy Walther „hajnali dala” (fordításomban az Összefonódó	
taggal	kezdetű vers) hatott Vörösmarty A	szeretők	című alkotására.

Lehetséges, hogy Babits Fekete	országának alapötletében ott rejlik az Elégia	har-
madik strófája, a kívül színes, de belül fekete világ képzete.

Valószínű, hogy József Attila Rejtelmek...-versére hatott a németül Bin	ich	dir	
unmaere, magyarul Azt	nem	tudom	kezdetű vers. József Attila Tépelődés	címmel 
olvashatta Balogh Károly antológiájában. Tudjuk róla: sok világirodalmat 
olvasott, és a világlírából számos képtöredéket, gondolatszilánkot beépített a 
verseibe.

Biztosra vehető, hogy Radnóti Miklósnak két versére is hatott Walther, mind-
két esetben a Radnóti által átültetett Elégia. Az egyik a Nem	 tudhatom..., amely 
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átveszi a versformával együtt a gyerekkori táj motívumát is, sőt, még a címmé 
emelt verskezdet is Waltherre emlékeztet. A Radnóti-versben érezhető feszültség 
a pilóta számára látható „térkép” és a földközeli pillantás előtt kitáruló meghitt 
részletek között párhuzamba állítható az Elégiában körvonalazódó ellentéttel a 
derűs múltbeli és a sivár jelenkori vidék között. A középkori költeményben trau-
matikusnak érződik a haláltudatot hordozó feleszmélés, a modern költeményben 
szintén traumatikus és haláltudattal teli az üldöztetés tapasztalata.

A másik Radnóti-vers, amelyen látszik Walther hatása, az Erőltetett	menet. Ez a 
vers a Gérard Genette által leírt hipertextualitás egyik különös esete. A versforma 
ezúttal is az Elégiára jellemző nibelungizált alexandrinus, viszont az alapszöveg, 
amelyből kifejlődött a halálmenet megrendítő tanúságtétele, egy későbbi, közép-
kor végi költő, Sebastian Brant A	bolondok	hajója	című munkájából való. Ennek 61. 
fejezetéből, amely a tánc bolondjairól szól, Radnóti lefordított egy rövid részletet. 
Nem fordította le a fejezet elejét, ahol az áll, hogy bolond, aki vonszolja fáradt 
lábát a porban, és mégis táncol tovább, de valószínűleg emlékezett rá, és a közép-
kori bolondszatírát egy modern háborús bűncselekmény áldozataként értelmezte 
újra. Tette ezt a Walthertől átvett (amúgy Waltherre nem jellemző) hosszú, höm-
pölygő, melankolikus verssorokban.

Éppen csak fölvetem a kérdést, nem próbálok választ adni rá: vajon a többi 
Walthert fordító (vagy nem fordító) klasszikus modern magyar költő életmű-
vében nem lehetne-e szövegszerűen kimutatni Walther hatását? Hogy csak egy 
példát mondjak: Szabó Lőrinc olyan érett költeményeit, mint a Titkos	 követelés	
vagy a Prológus	szerelmi	versekhez, a költői problémakezelés szempontjából rokon-
nak érzem Walther szerelembíráló verseivel, a szeretett nő fikcióvá alakításának 
folyamata Walther felé mutat.

Ezekből az „elképzelhető” vagy „valószínű” szövegkavicsokból nyilván akkor 
sem volna összerakható semmiféle mozaik, ha jóval több és biztosabb Walther-
utalást ismernénk. Annyi mégis látszik, hogy ellentétben a magyar késői romanti-
kával, amely a régi német irodalomból a Nibelung-énekre volt fogékony, a magyar 
modernizmus inkább Walther alakjához és költészetéhez vonzódott. Verseit nem 
muzeális tárgynak, hanem élő költészetnek tekintették. Walther huszadik századi 
magyar recepciója szerves része a nyugatos és az újholdas hagyománynak.

*
Az elsődleges magyar Walther-recepció a kiegyezés utáni évtizedekben kez-

dődik. Wigand János Walther-fordításai megtalálhatók az Egyetemes	 Philologiai	
Közlöny 1878-as kötetében, Szász Károly hársfa-vers-átültetése a Fővárosi	 Lapok 
1884-es évfolyamában. Heinrich Gusztáv A	német	irodalom	története	című munká-
jában (1889) részletekbe menően méltatja Walther költészetét. Azok a megállapí-
tásai, amelyek Walthernek az elődöktől való eltéréseit taglalják, ma is megállják 
a helyüket.

A XIX. századi pozitivista hagyományhoz kapcsolódik Balogh Károly 
Lovagköltők	 dalai	 című 1935-ös gyűjteménye. Balogh az arisztokratikus-konzer-
vatív ízlést párosítja példaértékű tárgyi tudással és igényességgel. Az akkori 
legjobb középfelnémet szövegkiadásokat használta, szövegértése kifogástalan. 
Az I. világháború előtti szakirodalmat jól ismeri. Kötetében, mintegy húsz másik 
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középkori német költő mellett, Walther nyolc teljes költeménnyel és további vers-
részletekkel szerepel.

Bakóczi Károly Német	költőkből	című kötete szintén 1935-ben látott napvilá-
got, méghozzá Székelyudvarhelyen. Megrendülve olvasom az előszót: valaki a 
két világháború között, a magyarság vég- és peremvidékén a műfordás teleoló-
giájáról elmélkedik, és 240 oldalon próbál teljes képet adni a német költészet-
ről. A kötetben Walther tíz fontos verse olvasható, értő és nyelvileg is igényes 
fordításban.

Vajthó László Német	 anthologia	 (1916) és Német	 költők	 (1930) című kötetében 
Walther két műve olvasható, a hársfa-vers és az Elégia. A fordítói látásmód 
érzékeltetése végett álljon itt a későbbi kötet néhány bevezető mondata a Minne-
dalnokokról és Waltherről: „Szivárványos ideálok lebegnek e szigorú erkölcsű 
énekesek előtt; a lovagi eszmény hármas egysége, a nőtisztelet, hűbéri hűség és 
vallásos áhítat bódítja a lelkeket. A nő égi magasságban, földiségétől megfosztva 
él a képzeletben, s a romantika első, bárányfelhős kora vadregényes kalandok 
és veszélyek árny- és fényjátékában zajlik le, mintegy félálomban. Walther von 
der Vogelweide ennek a korszaknak a legnagyobb énekese, a német Tinódi, aki 
azonban – századokkal hamarább – politikai költészete mellett a vallás és sze-
relem dalait is magasan fölébe emeli pályatársa valóságtól kongó krónikáinak.” 
Nem biztos, hogy szerencsés ötlet egy korábbi német költőt egy későbbi és kisebb 
tehetségű magyarhoz hasonlítani, de vegyük észre, hogy Vajthó a Lied- és a 
Spruch-költészet műfaji kettősségét ragadja meg a maga módján.

Keresztury Dezső A	 német	 irodalom	 kincsesháza	 című, szintén 1941-es kiad-
ványában a hársfa-vers Babits Mihály, a világtól való búcsú és az Elégia	Szabó 
Lőrinc fordításában olvasható. Kereszturyra, mint az kiderül a kötet bevezető 
esszéiből, észrevehetően hatott Szerb Antal világirodalom-koncepciója, azon 
belül a német középkorról, és különösen Waltherről szóló fejtegetése. Két évti-
zeddel később ezt egy egész Walther-kötettel szemlélteti.

1960-ban jelent meg az Európa Kiadónál, Lator László válogatásában az 
Énekelj,	aranymadár!	című antológia. Ez mindmáig a legjobb és legteljesebb átte-
kintés a középkori német líra egészéről. A többi középkori német költő mellett 
Walther húsz verssel van jelen benne. Ebből három háború előtti, klasszikus 
modern fordítás (Babits, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós munkája), a többi új 
munka, részint az akkori középnemzedékhez tartozó legjobb költők, részint fiatal 
tehetségek keze alól. A kötet szerkesztője a költőként akkoriban legjobb formáját 
nyújtó Garai Gábor volt.

Mintha Lator László összeállítására akart volna felelni az akkor még önálló 
Magyar Helikon az 1961-es Walther-kötettel. A Walther	 von	 der	Vogelweide	 válo-
gatott	 versei című könyvet Keresztury Dezső válogatta és rakta össze, vagyis ő 
alakította ki a kötet szerkezetét. A versekhez kapcsolódó jegyzeteket és egyéb 
tudnivalókat Vizkelety András írta. Ő később tanárom volt a pesti bölcsészka-
ron; régi német szövegekkel foglalkozva egyébként is sokat köszönhetek neki.  
A kötet a korabeli könyvművészet egyik remeke. A korszak egyik legjelesebb 
tipográfusa, Haiman György tervezte. Ezúttal is megemlítendő a szerkesztő 
neve: Bernáth István, aki nemcsak műfordítónak, hanem germanistának is 



16

kiváló volt. Valószínű, sőt szinte biztos, hogy a kötetbe kerülő új fordításokhoz 
Bernáth készítette a nyersfordításokat a középfelnémet eredetiből. Akárki volt is, 
a kolofónból az derül ki, hogy azt az 1950-es Lachmann-féle edíciót használta, 
amelyet magam is figyelembe vettem munka közben.

Kereszturyt ugyanaz a szándék vezette, mint Latort: friss hangú, költőileg erős 
versfordításokból építeni fel a kötetet. A háború előtti fordítások közül ugyanazt 
a kanonizált hármat veszi át, amelyet Lator is, Babits, Szabó Lőrinc és Radnóti 
munkáját, de egyébként a kortárs költők-műfordítók legjobbjai vannak jelen a 
kötetben. Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Csorba Győző, Kálnoky László, 
Jékely Zoltán, Illyés Gyula, Képes Géza, Rákos Sándor, Orbán Ottó, Lator László 
ma is frissnek érződő átültetései sorakoznak egymás után. A magyar műfordítás 
aranykorának csúcsteljesítményei közé tartoznak, évtizedekig meghatározták 
a magyar Walther-képet, és magyarul hangzó szép versekként helyük van a 
magyar költészetben is.

A kötet szerkezete igazi bravúr: egyszerre tudja szétválasztani, mégis egyben 
tartani Walther költészetének két vonulatát, a szerelmit és a közéletit. Sok tudást 
rejt és közvetít a középkorról, ugyanakkor poétikailag egyértelműen modernista 
szemléletű. És még valami csendes tiltakozás is kiolvasható belőle az akkor még 
nem konszolidálódott Kádár-rezsim repressziója ellen.

*
Amikor elhatároztam, hogy lefordítom Walther von der Vogelweide teljes 

életművét, nemcsak a versek közti átjárhatóságot akartam lehetővé tenni, hanem 
a költői személyiséget is rekonstruálni akartam. Ritkaság, hogy fordítói munka 
közben ennyire párhuzamosan épüljön fel az életmű és az alkotó. 

Ha egy szerzőnek részletesen vagy vázlatosan ismerjük az életét, akkor össze-
kapcsolhatjuk az életrajzi tényeket az alkotói személyiséggel, a kulturális kontex-
tust az életműben megfigyelhető poétikai stratégiával és eszköztárral. A „szerző 
halála” típusú doktrínák sem tagadják, hanem tiltják ezt a lehetőséget. Ilyenkor a 
fordító csak a szöveget értelmezheti újra, abban szabadíthat el szubverzív energi-
ákat, és ezáltal értelmezhet át vagy állíthat előtérbe egy-egy alkotói jellemvonást. 
Én magam ezt leginkább Kleist és Goethe fordításakor tapasztaltam.

Vannak persze olyan – nagyobbrészt régi, olykor újkori – szerzők is, akiknek 
életrajza nem ismeretes, vagy erősen hiányos. Ilyenkor is előfordul, hogy az alko-
tói személyiség erősen érezhető a műben. Shakespeare részletes életrajza azért 
nem hiányzik nekünk különösebben, mert személyiségét azonosítjuk a dramatur-
giai eljárásaival, ezek pedig megismerhetők és színpadon megjeleníthetők. Igaz 
ugyan, hogy minden rendező másképp értelmezi ugyanazt a drámát, és minden 
színész másképp formálja meg ugyanazt a szerepet, de ezen dolgoznak, nem 
pedig a szerző személyiségén.

Vagy hogy egy másik, Waltherhez közelebb eső példát mondjak: Gottfried von 
Strassburgról azt a két dolgot tudjuk, hogy Gottfried volt a neve, és ő a szerzője 
annak a Tristan és Isolda szerelméről szóló műnek, amelyben Waltherről mint 
kortárs költőről esik szó. Gottfried esetében életrajz egyáltalán nincs, mégis igen 
erős a szerzői jelenlét. A szerző párbeszédet kezdeményez az olvasóval, érték- és 
ízlésítéleteket sugall, feltárja műveltsége rétegeit, értékként mutatja be a szerelem 
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ambivalens voltát, eltöpreng az epikai hitelességről és így tovább. Ő maga már 
csak azért sem probléma, mert nem tekinti magát annak. Nem ő az, aki fejlő-
dik vagy változik, hanem a szereplőit igyekszik (középkori szerzőtől szokatlan 
módon) fejlődésükben és változásaikban megragadni. Stabil és kiszámítható 
alkotói személyiség, aki bámulatos írói felkészültséggel működteti az elbeszélői 
gépezetet. Műve olvasásakor nem a szerzőt figyeljük, hanem a hősök vívódását. 
Legfeljebb az jut eszünkbe: hogyhogy valaki már a XIII. század elején ilyen sokat 
tudott a gyanú és a bizonyosság dialektikájáról?

Walthert viszont az autofikciós kiszámíthatatlanság teszi izgalmas költővé. 
A fordítónak, ha tényleg teljességre törekszik, ugyanúgy „meg kell csinálnia” a 
költőt, ahogy a költő „megcsinálja” a mindenkori szeretett nőt. Tudom, hogy a 
„megcsinál” ige a mai magyar szlengben erotikus töltésű és brutális jelentésekkel 
gazdagodott, de azt hiszem, ezek is beleférnek, sőt odatartoznak Walther körvo-
nalai közé. Úgy próbáltam Walthert megszüntetve megőrizni a régiségben, hogy 
a remekül megcsinált nő, a „wunder wol gemachet wip” mint lírai hősnő mellett 
a remekül megcsinált költő, a „wuder wol gemachet senger” is együtt legyen 
velünk, mai olvasókkal, és közvetlenül hozzánk beszéljen.

Függelék

Olyan sok jó tulajdonságodról hallottam ám
Ich	horte	iu	so	vil	tugende	jehen

„Olyan	sok	jó	tulajdonságodról	hallottam	ám
hogy	bármikor	állok	szolgálatod	elé
ha	látásodat	elmulasztanám
az	saját	értékemet	csökkentené
én	egyre	értékesebbé	válni	akarok
ha	felfogadsz	úrnőm	melletted	maradok
így	különválna	a	silánytól	az	érték
nincs	tapasztalatom	noha	jó	szándék	vezérel
te	szabd	meg	nekem	mi	a	mérték!”
„Ha	tudnám	mi	a	mérték	de	nem	tudom
boldog	nőként	úgy	tennék	ahogy	kérted
értelmes	fiú	vagy	azt	láthatom
ha	személyemet	feldicsérted
még	nálad	is	tudatlanabb	vagyok
kérdésedre	mégis	választ	hagyok
először	tedd	meg	amire	kérlek
magyarázd	el	mi	kell	a	férfiaknak
aztán	a	női	vágyak	közé	vezérllek.”

„Mi	azt	kívánjuk	hogy	a	hűség
a	nemes	hölgyeket	koszorúzza
ha	tisztességgel	jár	a	gyönyörűség
akkor	együtt	virít	a	liliom	és	a	rózsa
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ahogy	illik	a	hárshoz	a	madárdal
és	a	virágok	mellett	lóhere	járdal
hozzátok	hölgyekhez	kedves	üdvözlet	illik
aranyosan	csacsogó	szátok	okozza
ha	a	férfi	ajka	csókra	nyílik.”
„Hogy	hozzátok	férfiakhoz	mi	nők	mit	szólunk?
az	kell	aki	különveszi	a	jótól	a	rosszat
az	kell	aki	a	legszebbet	mondja	rólunk
az	kell	aki	hamissággal	nem	bosszant
és	ha	örömöt	mértékkel	szerez
sem	túl	alacsonyan	sem	túl	magasan	van	ez
akkor	azt	adja	ami	a	kérelem
melyik	nő	nem	húzná	ki	azt	a	szálat?
a	jó	pasi	ér	annyit	mint	a	jó	selyem!”

L 43,9
Ez a vers, ellentétben a beszédváltó költemények nagy részével, igazi dialógus. 

Egy kamaszkorból éppen kinőtt, szerelmi ügyekben járatlan fiatalember udva-
rol egy nála néhány évvel idősebb, jóval okosabb (és nyilván sok tapasztalattal 
rendelkező) asszonynak. A szólamváltások ügyesen és merészen érzékeltetik az 
udvarlás fázisait is: amikor például szó esik a csókról, az valószínűleg az első 
csók pillanata. A versben megjelenik Walther költészetének egyik kulcsfogalma, 
a mérték („maze”) is. Ne tévesszék meg az olvasót a „sem túl alacsonyan sem 
túl magasan” szavak: ez bizony magasra tett mérce. Walther finom humorral és 
bájjal érzékelteti a férfi és a nő csábítási stratégiája közti különbséget. Ezáltal (a 
kissé együgyű, de nagyon begerjedő fiú szájába adva) még a harmadik versszak 
közhelyes toposzait is izgalmassá teszi.

A verset az 1961-es magyar kiadás számára Jékely Zoltán fordította le. Jékely 
a férfiszólamot egyfajta kedélyes, öreguras galantériával ruházza fel. („...nők 
idvezlése többet ér. / Szépen szóló szájuk miatt vagyon, / hogy az ember csókot 
csókra kér.”) A női szólamnak ezzel szemben értetlenkedő-ártatlankodó naivitást 
tulajdonít. („Hímes beszéded amint hallgatom, / túlzón dicsőíti mivoltomat. / De 
nálad balgább vagyok én. / Ám mit tesz az?”)
azt	a	szálat:	a selyemruhából kihúzott aranyszálról van szó. Számottevő érték 

volt. A nők az első együttlét után adták a szeretőjüknek zálog és emlék gyanánt.

Szeretnivaló Szerelem hagyjál békén
Vil	minneclichiu	Minne	la

Szeretnivaló	Szerelem	hagyjál	békén!
miért	hozol	rám	ilyen	súlyos	gyötrelmeket?
ha	itt	gyötörsz	engem	gyötörd	őt	is	a	vágy	túlsó	végén
próbáljon	bárki	ellenállni	neked!
hát	akkor	most	mutasd	meg	mit	tudsz
ne	mondd	nekem	hogy	az	ő	szívébe	nem	jutsz
nincs	várkastély	legyen	bármilyen	zegzugos
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amely	meg	ne	nyílna	előtted	tanítónője	tolvajoknak
osonj	be	a	kapun	a	hölgy	veled	szemben	túl	dacos!
Szeretnivaló	Szerelem	mire	vársz?
miattad	az	eszemet	elveszítettem
szívemben	kedved	szerint	ki-be	jársz
hatalmad	eszeveszett	rabja	lettem
ész	nélkül	hogyan	gyógyuljon	szívem	baja?
ott	laksz	ahol	eszemnek	kellene	laknia
elküldted	eszemet	hogy	hová	te	tudod
ott	sajnos	az	ész	egyedül	semmit	el	nem	érhet
ó	jaj	neked	kellene	odalopakszanod.

Szeretnivaló	Szerelem	hidd	el	én
ezért	a	küldetésedért
sok	kívánságodat	teljesíteném
ha	te	nem	értesz	engem	ki	az	aki	megért?
kiválóságodat	sok	szép	erény	okozza
ragyogó	tisztasággal	vagy	kistafírozva
ha	tiszta	lényed	az	ő	közelébe	kerül
eressz	be	hozzá	hogy	ketten	beszéljünk	a	fejével
míg	egymagam	vagyok	nekem	nem	sikerül.

Szerencse	úrnő	folyton	osztogat
de	felém	a	hátát	fordítja
nekem	nem	ad	se	kevés	jót	se	sokat
nem	tudom	kegyének	mi	a	nyitja
felém	ő	semmiképp	se	fordul
ha	futok	utána	ő	lehagy	zordul
nem	kegyeskedik	rám	nézni
bárcsak	a	nyakszirtjén	lenne	a	két	szeme
akkor	hogy	észrevegyen	nem	neki	kellene	intézni.

Mitől	vagy	Szerelem	olyan	hatalmas
hogy	hatalmad	mindenkit	leteper?
fiatal	és	öreg	fölött	vagy	egyformán	diadalmas
ellened	nem	használ	semmiféle	szer
Istennek	hála	sokáig	hiába	nyögtem
bilincseidben	de	végre	mégis	rájöttem
hol	örömteli	a	szerelmi	szolgálat
nem	tágítok	innen	soha!	tedd	életemet	örömtelivé
Királynő	jóindulatot	esdeklek	nálad.

Én	örömhözhozzásegítőtlen	férfi
miért	segítettem	örömhöz	férfit	sok	olyat
aki	a	hálát	meg	sem	kísérli?
miért	hogy	sok	hamis	jóbarát	akad?
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még	hogy	jóbarát!	barátokról	nem	is	beszélek
nincs	aki	meghallgassa	panaszomat	attól	félek
nincs	barátom	nem	kapok	támaszt	útmutatást
tégy	velem	kedved	szerint	szeretnivaló	Szerelem
senki	sem	szán	meg	nem	tudok	mondani	mást.

L 55,26
Ez a vers szép példája annak, hogy befelé forduló, zárt versszakokból is létrejö-

het koherens műegész. A gondolatmenet kristálytiszta: a beszélő azt állítja, hogy 
a (megszemélyesített) Szerelem elvette az eszét. Nem is egyszerűen csak elvette, 
hanem egyrészt elküldte valahová, méghozzá a szeretett nőhöz, és az ész most ott 
jár, másrészt ő maga beköltözött az ész helyére. A szeretett nő szívét-lelkét olyan 
labirintusszerű várkastélyként kell elképzelnünk, ahol csak a Szerelem ismeri a 
járást, és ahová becsempészheti a beszélőt, aki ennek jóvoltából nyilván az eszét 
is visszanyeri. Ezért a szívességért cserébe örök szolgálatot ígér a Szerelemnek, 
miközben egyértelmű, hogy az adok-kapok tárgya ugyanaz. Ebbe a gondolat-
menetbe ékelődik a másik úrnő, a Szerencse (fro Saelde) bepanaszolása, amely 
önmagában egy (nem túlzottan jelentős) egystrófás vers is lehetne. Így viszont a 
Szerencse mostoha viselkedése fontos érv a Szerelemhez intézett könyörgésben: 
addig is, amíg a Szerencse a nyakszirtjén nem hordja a szemét, komisz viselke-
dését a Szerelem jóindulatának kellene kiegyensúlyoznia. Mindezt fűszerezi egy 
merész szóalkotás, az utolsó versszak elején olvasható „fröidehelfeloser man” 
és egy önmagában kevésbé érdekes, de figura etymologicaként hatásos másik, a 
vissza-visszatérő „minneclichiu Minne”.

A vers öt kéziratban is fennmaradt, minden kéziratban más és más a verssza-
kok sorrendje. Az itt olvasható változat a nagy heidelbergi kézirathoz, illetve 
Schweikle kiadásához igazodik.

Az 1961-es magyar kötetben – nem teljesen érthető okból – a vers egyetlen stró-
fája szerepel Görgey Gábor fordításában (azonos az itteni ötödik strófával). Így 
hangzik: „Honnét hatalmad, szerelem; / mitől vagy ily mindenható? / Ifjú, vén: 
mind erőtelen, / kibúvó nincs, se csel, se szó. / Az Úristent magasztalom, / hogy 
gúzsod kösd reám, mert most már jól tudom / hol szolgáljak hűségesen. / Szilárd 
és hű leszek: királynő, légy kegyelmes, / néked szenteljem életem!”
zegzugos,	„manicfalt”: Walther számára, úgy látszik, nem a női lélek várfalai-

nak szilárdsága, hanem a zegzugok tekervényessége okoz gondot.
tanítónője	tolvajoknak:	fordítói értelmezés, az eredetiben csak „meisterinne”.
neked	 kellene:	 kétértelmű fordulat, jelentheti azt is, hogy a beszélő elküldi a 

Szerelmet a francba. Máskor egyértelműen így is tesz, itt azonban logikusabb, 
hogy cinkosságot ajánl.
kistafírozva,	„getiuret”: a „tiure” (drága, értékes) melléknévből képzett ige per-

fekt alakja.
felém	 a	 hátát	 fordítja:	 antikvitásig visszamenő toposz, párosulva azzal a köz-

hellyé vált ábrázolással, hogy az istennőnek elöl dús haja van, hátul kopasz. 
Ezt csavarja ki Walther azzal a tréfás leleménnyel (lényegében átokkal), hogy a 
Szerencse tarkójára kívánja a szemeit.
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 hol	 örömteli	 a	 szerelmi	 szolgálat:	 az első két strófában említett várkastélyról, 
illetve erődként felfogott női lélekről van szó.

ó jaj udvari költészet!
Owe	hovelichez	singen!

Ó	jaj	udvari	költészet!
jaj	hogy	a	durva	hangnemek
miatt	szavad	az	udvarban	elenyészett!
őket	az	Isten	verje	meg!
ó	jaj	hogy	a	tahóság	rajtad	túlnő
sok	régi	híved	kedvtelen
de	ha	így	kell	lennie	hát	így	legyen!
te	győztél	Durvaság	úrnő!
Aki	visszahozná	nekünk	az	örömöt
amely	tisztességtől	és	jó	ízléstől	hajtva
hej	de	dicsérné	mindenki	őt!
hej	de	nagy	becsben	lenne	tartva!
udvarhoz	méltó	érzületre
vágyom	csak	ez	amire	szívem	éhez
csak	ez	illik	hölgyek	és	urak	gyülekezetéhez
ó	jaj	ha	többé	nem	születne!

Akik	a	tisztességes	költészetet	zavarják
azoknak	száma	nagyobb	jóval
mint	akik	hallgatni	akarják
de	én	hadd	tartsak	a	régi	példaszóval
nem	zenélek	olyan	malomban
ahol	a	kő	dübörögve	forog
és	a	kerék	harsányan	csikorog
hárfázzon	ott	aki	ezt	szereti	valóban!

Akik	ilyen	gyalázatosan	bömbölnek	zúgnak
azokat	kiröhögöm	dühömben
hű	de	tetszenek	önmaguknak
bár	hülyeségeket	adnak	elő	különben
olyanok	ők	mint	békák	a	tóban
nekik	a	saját	vartyogásuk	tetszik
a	csalogány	dalát	nem	is	pedzik
ő	elnémul	bár	ő	énekelne	méltóbban.

Bár	betömné	valaki	a	tahók	száját
vagy	kilökné	őket	a	várból!
kifinomult	művészet	uralná	az	udvar	táját
és	a	tahóság	maradna	távol!
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el	kell	venni	tőlük	a	fejedelmi	udvart
minden	törekvésem	ezé
menjenek	csak	a	parasztok	közé
ahonnan	jöttek	és	hozták	az	ótvart.

L 64,31
Jelentős, de mai szemmel olvasva kevéssé rokonszenves költemény. Walther, 

aki fiatalon kíméletlenül kigúnyolta az előző költőnemzedék legjobbjait, most a 
fiatal kollégák ellen fordul a réginél is nagyobb agresszivitással, amely nála két-
ségkívül a költői lelemény egyik serkentője. Esetünkben Walther dühe hangután-
zó szavakba sűrűsödik, amelyek számottevően élénkítik a verset. Ettől függetle-
nül az sem szimpatikus, hogy a személyes ellenszenv és a szakmai lekicsinylés 
a „durva hangnemek” („ungefüege doene”) művelőivel szembeni irigységgel 
párosul. Meg az sem, hogy Walther akarja meghatározni, mi az udvarhoz méltó 
művészet (és persze, ki az udvarba illő művész). A kollégák leparasztozása sincs 
ínyére egy jóérzésű mai olvasónak. Természetesen lehetséges a korabeli viszo-
nyok iránti nagyfokú megértéssel, történetileg is olvasni egy költeményt, de 
akkor megszűnik élő irodalmi alkotásnak lenni.

Ami a verset az én szememben mégis menthetővé teszi, az furcsa módon a 
túlzásaiból adódik. Amikor Walther átkozódik, vagy vartyogó békákhoz hason-
lítja a konkurenciát, vagy annak az óhajnak ad hangot, hogy ebrudalják ki őket 
a várkapun, akkor szinte tapinthatóvá teszi saját emberi gyarlóságát, és ez, 
ismerjük el, komoly művészi teljesítmény. Ezenkívül nyolcszáz év távlatából azt 
is látjuk, hogy tulajdonképpen igaza van: tényleg nagyobb költő, mint az előtte 
színre lépők és az utána következők. Csakhogy ezt én szeretném megállapítani, 
vagy hozzáértőktől olvasni róla. Ne tőle magától halljam, hogy ő az igazi hárfás.

A kutatók többnyire elfogadják, hogy Walther haragja Neithart von Riuwenthal 
ellen irányul, aki hosszan időzött a bécsi udvarban, és paraszti tárgyú, groteszk 
verseivel onnan kiszorította Walthert. Ez valószínűleg így van, de Walther élet-
művében nincsenek olyan szövegszerű párhuzamok Neitharttal, amilyenek 
Reinmar von Hagenauval és Heinrich von Morungennel vannak. Vannak viszont 
párhuzamok a művészetbíráló beszólásokkal, különösen a „haragvó strófák” 
néhány versével.

A vers előző magyar fordítója Jékely Zoltán volt, aki nagyszerűen eltalálta a 
hangnemet: a haragos keserűségen olykor átcsillan a korábbi versekből ismert 
waltheri humor. Az ő változatában így hangzik az első strófa: „Jaj tenéked udva-
ri ének, / hogy idétlen kornyikálás / immáron így kiseper téged! / Istent sért ez 
ordibálás! / Jaj, enyész a dalbeli nemesség, / s már örömtől senki sem derül. / Igy 
van ez kérlelhetetlenül / csúfság hirdeti győzedelmét.”
durva	hangnemek,	„ungefüege döne”: a „don” szó egyszerre jelenti a dallamot 

és a szöveget, az „ungefüege” szót a versben olykor tahó(ság)nak fordítom, hogy 
érzékeltessem Walther megvetését.
sok	régi	híved:	mármint az udvarképes, kifinomult költészet (azaz tulajdonkép-

pen Walther) értő közönsége és hívei.
Durvaság	úrnő,	„fro Unfuoge”: a Walthernél gyakori női megszemélyesítések 

egyike.
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visszahozná	 nekünk	 az	 örömöt:	 megint csak a Walther költészetében lelhető 
örömről van szó. Walthert vagy kitiltották az udvarból, vagy maradhatott ugyan, 
de nem hívták nyilvános fellépésre.
tisztesség	és	jó	ízlés,	„rechte und gefüege”: a két szó pontos jelentése nem álla-

pítható meg, csak annyi, hogy az előbbi erkölcsi, az utóbbi esztétikai értéket fejez 
ki. A „gefüege”	itt a durvaság vagy tahóság ellentéte.
udvarhoz	méltó	érzület,	„hovelicher muot”: Walther a (rá nézve kedvező) mece-

natúrára gondol.
tisztességes	költészet:	az, amelyet Walther művel. Más verseiben is panaszolja, 

hogy a bugris udvaroncok zajonganak a szerzői estjein.
nem	 zenélek	 olyan	 malomban:	 közmondásszerű életszabály volt, számos 

középfelnémet szövegben olvasható.
fejedelmi	 udvar:	 a nagy heidelbergi kéziratban „habe” (tulajdon), a stuttgarti 

daloskönyvben „höve” (udvarok) olvasható. Utóbbinak van több értelme.
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Háy	János
A rovátkolt barom
Berzsenyi Dániel

Gimis vagyok, felugrok a padra, kezemben az irodalom-szöveggyűjtemény. 
Berzsenyi Magyarokhoz (1) című ódájánál kinyitva, és üvöltöm bele az osztály-
terembe a „Romlásnak indult hajdan erős magyart”, a haverjaim megmarkolják 
a padot és húzzák végig a parketten, a pad lába végigkarcolja a megkopott lak-
kozást. Romlottabb voltam, mint azok a magyarok, akiket romlottnak érzett a 
költő, vagy már régen kikerültem abból a kontextusból, hogy úgy gondolkodjak a 
hazámról, mint egy valaha igaz világról, ami mára elveszítette a fényét, a báját, az 
igazságait és az erkölcsét. Nem gondoltam jobbaknak a régieket és rosszabbak-
nak a maiakat, nem láttam magam előtt egy olyan múltideát, amihez felzárkózva 
különbekké válnánk. Nem éreztem, hogy Árpád vére miként fajult el az évszáza-
dok során, s hogy miből állt az a vér, ami el tudta veszíteni erejét, nem éreztem, 
hogy Buda várát undok viperafajzatok dúlják fel, s hogy a tatárok ellen küzdő 
magyarok különbek lettek volna az aktuális jelenben életükért küzdő honfitár-
saimnál. A régi dicsőség és az elkorcsosult jelen közötti ellentét, a múlt erkölcsi 
magasságának és a ma erkölcsi romlottságának kettőse, ami Berzsenyi kora köl-
tészetének divatos témája volt, mára már gondolati fosszília lett, s legfeljebb élte-
sebb bácsik és nénik vélik úgy, hogy a saját fiatalságuk idején még igazabb világ 
volt Magyarországon, nem is beszélve a Hunyadiak vagy az Árpád-házi királyok 
koráról. A hazafias versek legszebbike, a sokszor át- és újrafaragott Magyarokhoz	1, 
miként a 2 sem működött számomra, és azóta se működik, ahogyan a többi 
hazafias Berzsenyi-vers sem, ahol ezeket a gondolatokat, képeket, víziókat 
jóval kisebb erővel ismételgeti, természetesen görög és latin köntösbe bújtatva a 
sorokat, s persze a verselésen túl még beemelve a versvilágba olyan mitológiai 
utalásokat és alakokat (Phoebus, Nestor, Polymnia, Lycurgus, Pentheus, Roethus, 
Danae, Cypris, Boreas, Hesperus, mindez netalán nyíló Myrtusokkal a Léthe 
virányin), akiket a mai emberek nem, vagy csak alig ismernek, olyan szófacsa-
rásokat, elaggott szavakkal, amelyek idegenül csengenek a mai fülnek. Mégsem 
tudok elmenni a valahai alkotó mellett, aki jobbára magányosan élt Niklán, de 
érintőlegesen mégis a modern magyar irodalom születésének volt a tanúja, olyan 
időknek, amikor alig volt járható útja Magyarországnak, amikor udvarházakban 
gazdálkodás mellett zajlott a szellemi élet, s kocsmák voltak a kávéházak, amikor 
Buda és Pest még csak udvarolt egymásnak.
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Berzsenyi 1776. május 7-én született, jómódú középbirtokos nemesi család-
ban, épp az ország nyugati részén, a Vas megyei Hetyén (ma Egyházashetye), 
úgyhogy, mint a környéken minden kis nemesfi, ő is az anyatejjel szívta magába 
a Habsburgok tiszteletét. Az itt élő nemesség számára a Habsburgok oldalán a 
török ellen küzdő ősök voltak az igazi hősök. Az udvarral való szembenállás, 
ami a későbbiekben a modern magyar politikai gondolkodás alapja lesz, teljes 
mértékben idegen ezen a tájékon, s persze idegen Berzsenyitől is. A nemzeti ver-
seinek egy része épp azért sem olvasható jó szívvel, mert a latin és görög hősök 
mögött ott bujkál például az aktuális király, akit Berzsenyi alapvetően hérosz-
nak, s a nemzet megmentőjének tekint. Az e tárgyban ikonikus A	tizennyolcadik	
század vagy a Magyarország című versekben antik köntösbe öltözteti a kort, s az 
még hagyján, hogy Mária Terézia uralkodását Periklészéhez hasonlítja, de hogy 
Ferenc császárt Titusszal azonosítja, s hogy a kormánynál szerinte „Trajánok s 
áldott Marcusok” ülnek, az azért már mégiscsak túlzás, még egy labanc szemléle-
tű költőtől is. Hogyan szerethetné egy lázongó nemzet, s egy később kurucos for-
radalmiságra hangolt költészethez szocializálódott olvasó ezt a labanctempót. Bár 
későbbi verseiben kicsit módosul ez a szemlélet, s inkább a magyarság erkölcsi és 
szellemi fejlesztésében, a nép nevelésében és művelésében kezdi látni a nemzet 
jövőjét. Néhány kései versben már egyértelműen a reformkori függetlenedés 
gondolatait szólaltatja meg, s válik ezzel Berzsenyi költészete a későbbi nemzeti 
alapokra építő romantikus magyar versek, konkrétan Vörösmarty közvetlen előz-
ményévé.	„Ezt	nyerte	a	mi	balga	hitünk,	midőn	/	Oly	körmökre	bízánk	a	haza	zálogit,	
/	melyekre	honunk	vére	csorgott”, írja a Szilágyi	1458-ban című versben, ami az épp 
az időben induló első jelentős magyar periodikában az Aurórában jelent meg. Az 
allegorikus költeményt már a szerkesztők is a függetlenség hitvallásaként olvas-
ták. „Mindnyájunk	szemébe	könny	szökött,	s	kéziratodat	csókoltuk	helyetted”, írja szer-
zőnknek Helmeczi Mihály, aki az első gyűjteményes kötetek kiadója is volt (1813, 
1816). Persze a legerősebb költemény mégiscsak a két Magyarokhoz címzett óda, 
bár egyikben a nemzethalál víziója jelenik meg, amit a kor reformerei sem fogad-
tak feltétlen rajongással, a másikban meg tulajdonképpen a forrongás helyett a 
nemzetnek a stabilitást, a nyugalmat ajánlja. A kor emberei valójában a költői 
szándéktól messze elértelmezték ezeket a verseket, s így kerülhetett a mai napig 
is olyan jelentés mögéjük, amelyik a társadalmi haladás, a nemzeti függetlenség 
alapszövegeivé teszi a költeményeket. Minden közéleti költészet alapkérdése, 
hogy van-e olyan tiszta és evidens morális háttér, aminek a szerző nekivetheti 
a hátát. Berzsenyi költői működésének nagy részében ez a háttér nem volt meg, 
ezért billeg a költészet a király- és arisztokrata-rajongás és a nemzeti függet-
lenedés, a múlt erényeinek dicsőítése és a haladás modern gondolata között, s 
bár korántsem válik valódi reformistává, a költemények állításai a társadalmi 
gondolkodás alakulása szerint változnak, amely változások végül a kifejezetten 
konzervatív, a múlt morális nagyságát idéző, s a nemzethalált vizionáló versek 
mögé is felrakják a haladás eszmeiségét. Mert miért hal ki a nemzet, teszi fel a 
reformista a kérdést, mert nem akar a modernitás irányában változni. Miért hal 
ki a nemzet, teszi fel a kérdést Berzsenyi, mert eltért a régi virtustól, s netán épp 
a modern polgárosodás útjára lép. Az persze nem világos, hogy pontosan mi az 



26

a régi virtus. Spártai fegyelem, önfeláldozás, hősiesség, bátorság, efféle általános-
ságokat olvashatunk ki a versekből, de mindez inkább kapcsolódik a lovagi eré-
nyekhez, mint a modern polgári értékrendhez. A hazafias versek kapcsán maga 
Berzsenyi is önkritikát gyakorol. „Az	 én	 hazafiúi	 énekeim,	nem	 egyebek,	mint	 ifjúi	
hevem	ömleményei”, írja 1811-ben, majd később ugyanitt: „Nékünk	már	most	egyéb	
nem	kell,	 csak	 fabrika,	manufactura,	 pénz	 sőt	 egyéb	 luxus	 is!	Ezekről	 pedig	 én	 ódázni	
nem	 tudok,	 s	 következésképpen	 hallgatok.” A jó művek sajátossága, hogy nagyon 
széles teret ad az értelmezésnek, adott esetben túlmutatva a szerzői szándékon. 
Mert az értelmezés egyrészt fakad a műből, másrészt fakad az értelmezőből. Az 
író a maga érzés- és élményanyagát belepakolja a műbe, ahová az olvasó a saját 
valóságával érkezik. A mű és az olvasó valóságainak találkozása a katarzis. A jó 
mű mindig más és más lehetőséget biztosít a katarzis megélésére, attól függően, 
hogy milyen valósággal lépünk be az általa kínált játéktérbe. 

Berzsenyi gyermekévei nem voltak szokásosak, az apa, aki végzett jogász volt, 
de gazdálkodásból tartotta fenn a családot, bár nem ismerte Rousseau-t, mégis a 
genfi mester elvei szerint nevelte fiát. A testedzést, a friss levegőt és a természe-
tes életmódot tartotta fontosnak, így aztán Berzsenyi elég későn, 13 évesen kerül 
iskolába, méghozzá a soproni evangélikus líceumba. A kamaszfiú nem lesz sike-
res a középiskolában, az iskolakerülés, a randalírozás, a nők hajkurászása marad 
róla emlékként, s nem a szorgalmas tanulás. Se szeri, se száma a kicsapongások-
nak, amit a tanárok jelentenek az apának, akivel egyre feszültebb a viszonya.  
A puritán erkölcsű, fegyelmezett apa és a szilaj, verekedős fiú mintáját itt találjuk 
meg először a magyar irodalomtörténetben. Apa és fia között, mint oly sokszor, 
az anya a közvetítő, a duhaj életmódhoz szükséges pénzt rendszerint ő küldi 
Sopronba, ruhába varrva, kalácsba sütve, mint valami színdarabban. Ám ez a 
színdarab az anya 1794-es halálával véget ér. A kicsapongó diákévek legendá-
ját maga Berzsenyi is erősíti. „Sopronyban	 magam	 tizenkét	 németeket	 megvertem,	
és	azokat	a	város	 tavába	hánytam,	és	az	én	szeretőm	az	én	karjaim	között	elalélt”, írja 
Kazinczynak, holott talán mégsem csupán a verekedés, ivászat és a férfierőtől 
elaléló leányok jellemzik ezeket az éveket. Itt ismerkedik meg a latin és görög 
szerzőkkel, a mitológiával, a történelemmel, s tanul meg a német városban per-
fekt németül, ismeri meg a német dalokat, verseket, divatos német nyelvű szerző-
ket, persze Goethe, Schiller és Hölderlin helyett például Kotzebue-t. 

Nem tanulni gyűlöl, csupán az iskolai regulától, az „agyvázaktól” és a 
„systémák hagymázától” idegenkedik, ahogyan irtózik a tekintélyelvű apától 
is, aki összetépte papírjait, könyveit, eloltotta gyertyáját, hogy ne olvashasson, 
s pláne ne írjon verseket, amit méltatlannak tartott egy magyar nemeshez. 
Az örökös harc a két férfi között végül afféle börtönné teszi számára a szülői 
házat, amiben élnie nem lehet. „Ebből	 (mármint	az	apa	és	 fiú	ellentétéből)	harc	 lett	
és	 örökös	 idegenség.	Az	 ő	 háza	nékem	Munkács	 (mármint	 börtön)	 volt	melyet	 csakha-
mar	 el	 is	 hagytam”, írja Kazinczynak. Némi ellentmondás, vagy inkább furcsa 
következménye e viszonynak, hogy mikor Berzsenyi is apa lesz, amúgy jó apa, 
legalábbis a fia visszaemlékezései szerint, épp a megvetett apa elvei szerint 
neveli a gyerekeit. „Tízesztendős	 korában	 megtanulja	 a	 gyerek	 azt	 egy	 nap,	 amit	
hét-	 s	nyolcesztendős	 korában	 esztendeig”, írta Kazinczynak, utalva a saját életére, 



27

amikor épp tízévesen egy este során megtanulta a betűket, s pár hét alatt ren-
desen írni-olvasni. Puritán életmódot követ, miképp az apja, és épp annyira 
büszke erre, mint az apa. Sőt, A	magyarországi	mezei	szorgalom	némely	akadályairul	
című gazdasági tanulmányában alaposan ki is fejti, hogy a fényűzés, a luxus, 
ami jellemzi a nemességet, elvonja a pénzt a gazdaságtól, s ha ezt nem sikerül 
„határokba szorítani”, nem várható gazdasági fellendülés és általános jólét.  
„A	szépnem	ízlése,	ha	mívelve	van,	jobban	ítél	a	férfiénál”, írja Döbrentei Gábornak, 
a költőbarátnak, de a feleségével úgy viselkedik mégis, mint egy szellemi műkö-
désre méltatlan cseléddel, ahogyan a neki idegen apától elleshette. Számára 
a szellemi apa, Kazinczy Ferenc felesége, Török Sophie volt a tökéletes nő. 
Kapott is egy verset költőnktől szinte az érthetetlenségig elragadott sorok-
kal. „Teremts	 Idáliát	 s	 Áont	 Széphalmodon	 /	 Égi	 harmóniával!	 /Eros	 amaranthja	
leng	 majd	 homlokodon,	 /	 S	 béfed	 Áon	 Kegye	 virágpályáidon	 /Elysium	 bájával”	 
Kazinczy	Ferencnéhez).

 Hát ilyen a fiúk lázadása, amit kiűzni akarunk a kapun, titkon visszalopózik 
a hátsó ajtón, vagy az ablakon. S hogy ez a lázadás tulajdonképpen nem is a más 
értékek és életmodellek utáni vágyból fakad, hanem egyszerűen: dominanciaharc. 

Berzsenyi 1793-ban hátat fordít az iskolának és katonának áll, mintegy mene-
külve a számára receptszerűen kijelölt élet elől. A katonaság ez időben korántsem 
pusztán a fegyelmet, a regulát jelenti, hanem a világban való mozgást, a szokvány 
életút elkerülésének lehetőségét is. De ez a kerülő út nem jött be Berzsenyinek, 
a katonai fegyelem még az iskoláénál is keményebbnek bizonyult, úgyhogy 
rövid keszthelyi szolgálat után visszaszökik a szülői házba, ahonnét egy év 
múlva az apa újra Sopronba viszi, de a következő évben, 95-ben végleg felhagy 
a tanulással, az anyai rokonsághoz menekül Niklára. Nikláról visszakeveredik 
Hetyére, s néhány évig az apa mellett gazdálkodik. 1799-ben feleségül veszi 
másodunokatestvérét, Dukai Takács Zsuzsannát. A fiatal házasok Sömjénbe, 
majd 1804-ben Niklára költöznek. Házasságával végleg búcsút vesz a Kemenes-
aljától, az oly annyira rajongott tájtól. „Megállok	még	egyszer,	s	reád	visszanézek.	/	
Ti	kékellő	halmok!	gyönyörű	vidékek!	/	Vegyétek	bús	könnyemet”, írja a magyar tájlíra 
nem csak egyik első, de egyik legmegragadóbb darabjában (Búcsúzás	Kemenes-
Aljától).

A házasság és a gazdálkodó életmód megregulázza a nagy duhajt, s ez időtől 
egész életét ebben a regulában tölti, mint leveleiben írja, afféle téli költőként, 
hiszen nyáron a gazdaságot kellett vinni, s ő ezt jól akarta csinálni, s jól is csinálta. 
Leveleiben nem kevésszer dicsekedett el apjának, hogy virágzik az ő kis birodal-
ma, s Kazinczynak is a költészeti és nemzetjobbító gondolatok mellett gyakran 
szót ejtett a gazdasága állapotáról.

Berzsenyi minden ízében vidéki nemes. Kicsit nevetséges is, hogy ez a pufók 
alak, aki gazdasági számvetéseket készít, s ha kell, megragadja az eke szarvát, 
mit is akar az ütemhangsúlyos, páros vagy keresztrímes édelgős versekkel, ami-
ket ekkortájt ír. Mert bár nem így ismerjük, de Berzsenyi korai lírája (hozzá kell 
tenni, valójában kései nem is volt) jobbára szerelmes versekből áll. Szerelmes 
énekek, különféle nőknek címezve. Van itt Lili, Lolli, Nelli, Fanni, Naca, Cenci, 
Eszti, Emmi, Dudi, Barcsi, és hát hogyne lenne Cloe, Daphne és Phyllis is, akikről 
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hol tudni, de leginkább nem tudni, hogy kik voltak, ha tényleg voltak. Formailag 
igyekvő, de tartalmilag többnyire rossz versek halma ez, mert alig-alig találni 
élményszerűséget mögöttük, jobbára testetlen műviséget él meg az olvasó, sze-
relem helyett édeskés emlékekkel találkozik, a szerelemről való okoskodással, 
moralizálással, epekedéssel („Régen	 sohajt	 utánad	 /	 Szívem	 kegyes	 leányzó”, Egy	
leánykához) vagy a szerelem dicsőítésével. „Mi	a	 földi	élet	s	minden	ragyogványa	 /	
Nélküled	oh,	boldog	szerelem	érzése?”, teszi fel a kérdést, s hát neki tényleg semmi, 
hiszen meggyőződése, hogy minden életerő valójában a szerelemből fakad. Itt-ott 
mégis találunk őszinte és pontos strófát például a Venushoz címűben a vágy ere-
jéről. „Ámor	tőrei	égetnek,	/	Lobog	minden	csepp	vérem,	/	Fájdalmaim	eltemetnek,	/	Ha	
tárgyam	el	nem	érem”. Másutt fel lehet lelni a szerelemről való lemondás élményét, 
s a házasság regulájának való behódolás tragédiáját. „Ah,	így	játszik	az	ég	velünk!	
/	Szívünk	 ösztöneit	 fájdalom	oltja	 el.	 /	Akit	 lelked	 epedve	 kér,	 /	Attól	messze	 szakaszt,	
hogy	 soha	 el	 ne	 érd:	 /	Akit	 félve	 kerülsz,	 utálsz,	 /	Annak	 jégkebelén	 hervad	 el	 életed” 
(Az	 első	 szerelem). Itt-ott sejteni lehet, hogy ez a heves vérmérsékletű férfi testi 
kalandokon ment keresztül. „Pihegnek	már	dagadoznak	/	Melled	hattyúhalmai”, írja 
a Lilihez című versben, felcsigázva még egy kamasz figyelmét is, de a vers végül 
mégsem a testiség további ecsetelését hozza, hanem a szerelemről való erköl-
csi szólamokat. Valójában e versekben nem, vagy alig találunk olyan érzést és 
élményt, ami átélhetővé, megélhetővé teszi számunkra, mint olvasók számára a 
szerelmet. Szentimentális hevületet érzünk, ami a kor divatos megszólalása volt, 
aminek jelenléte valamilyen formában végig ott van Berzsenyi költészetében, s 
menti ki néha a verseket a klasszicizmus merevségéből. Az antik szerzőkön túl 
Matthisson (1761–1831) és Gessner (1730–1788), e két divatos német költő van rá 
hatással. Témát, képeket, megszólalási módokat les el attól a két alkotótól, akik 
a maguk korának divatszerzői voltak, ám mára már csak a német szakosok hal-
lottak felőlük, s nem feltétlenül jót. Ebből is látszik, milyen törékeny minden kor 
önértékelése. A nagy kulturális mozgások peremén élő népek pedig, úgy tűnik, 
a divathullámokat kapják el, s arra reagálnak. A magyar irodalom lépéshátránya 
sem pusztán abból fakad, hogy nem voltak igazán nagy, autentikus tehetségek, 
akik minden külső hatás ellenére önálló művészi világot tudtak volna kiépíteni, 
hanem hogy e tehetségek olyan társadalmi keretrendszerben dolgoztak, amely 
keret messze le volt csúszva az élvonalról, s hogy a követett minták mindig a 
legnépszerűbb külhoni szerzők voltak, hisz azok tudták és tudják a mai napig 
gáttalan átlépni az országhatárt.

Vakvágány a szerelem, mondhatnánk, holott a Berzsenyi-költészet titkos 
motorja a szerelmi érzés, a hamarosan beinduló hazafias ódák, bukolikus elégi-
ák is szerelemből fakadnak, a szerelem van transzponálva a hazaszeretet mögé, 
és a szerelem van transzponálva az élet elmúlásán siránkozó versek mögé, s 
mikor ez a szerelem elhal, mindennemű költészet elhal szerzőnkben. S ez az 
elhaltság felnőtt életének nagyobbik szakasza. Berzsenyi alig él nyilvánosan 
költőként. Amikor 1808-ban verseit megmutatja Kis Jánosnak, a kor egyik 
ismert költőjének, aki amúgy egyik gyerekének keresztapja, s az általa egyedül 
ismert irodalmi ember, már tíz éve fabrikálja a verseket, s a legtöbb, a 137-ből 
77, köztük a legismertebbek (Magyarokhoz,	Búcsúzás	Kemenes-Aljától, A	közelítő	
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tél, az Osztályrészem) már készen is vannak. A legenda szerint Kis meglátogatja 
komáját, aki zavartan becsúsztat a fiókba néhány versszerű irományt. Mi az 
ott komám? – kérdezi Kis. Á, semmi, mondja Berzsenyi, csak így írogatok, 
írogatok, mikor már megszámoltam, hogy hány tehenem van. Miket írogatsz, 
komám? Hát a magyar irodalom legszebb verseit, mondta Berzsenyi. De azért 
remélem, nemcsak szépek, hanem hasznosak is, kérdezte a költői öntudat ere-
jétől egyáltalán nem meglepett kolléga. Hát persze, mondta Berzsenyi, csak 
annak van értelme, ami hasznos is. Akkor megmutatnám azokat literatúránk 
legfőbb királyának. Kazinczy Ferencnek. Tedd azt, komám, mert azt a királyt 
én majdnem annyira becsülöm, mint a bécsi koronásat.

Így hát Kis révén a versmutatványok Kazinczyhoz kerültek, a kor irodalmi 
diktátorához, akinek nincs kisebb ambíciója, mint a vezérlete alatt megszervezni 
a magyar irodalmat, valamint modernizálni a magyar nyelvet. Ma el sem tud-
juk képzelni, hogy mekkora hatalom volt az 1803-ban, hat és fél év börtön után 
hazatérő Kazinczy. Költői nagyság, akinek ma már egyetlen sorát sem ismerjük, 
s persze a szemét minden kulturális mozgáson rajta tartó uralkodó. Minden 
tőle függött, s ezt a hatalmat a kor legkiválóbbjai (Kölcsey Ferenc, Szemere Pál, 
Vitkovics Mihály, Döbrentei Gábor) védték és erősítették. Kazinczy lelkesen, 
rajongva dicséri a költőt, ám egy későbbi levelében ortográfiai, esztétikai és nyel-
vi változtatásokat javasol, hogy a maga beszédmódjához törje a szertelen alkotót. 

Berzsenyi a dicsérő levéltől: „én	nem	tudom,	mit	csudáljak	inkább	a	mi	új	barátunk-
ban,	a	szép,	noha	néhol	hibás	magyarságot-e,	vagy	a	poétai	bátor	és	harsogó	ömlödözést”, 
e levéltől elkábulva építgeti tovább a verseket, ám még ekkor sem tud közönség 
elé lépni, hisz nincs benne megmutatkozási ambíció, szorongó, zárkózott alkat, 
de nincs is fórum, ahol mindezt megtehetné. Az irodalmi működés még csak csí-
rájában van meg, színtere leginkább a levelezés, a versek másolatokban terjednek, 
s az alkotótársakon kívül alig számíthat a kor költője közönségre. Mindez nem 
akadályozza Berzsenyit abban, hogy halálosan komolyan gondolja, amit csinál. 
Horatius a minta, az ő életművét követi, sokszor motívumszinten is. Szokás őt 
a magyar Horácnak nevezni, de mégsem tekinthetjük epigonnak, bár számtalan 
versében Horatiuson túl is felfedezhetünk mintaadó szerzőket, verseket. Az ere-
detiségeszmény, amit a modern kor hozott, feltehetőleg egészen mást jelentett 
néhány száz évvel ezelőtt. A másoktól elvenni anyagot nem számított lopásnak, 
sőt, inkább a gondosság, olvasottság, figyelem bizonyítéka volt. A zsenit az 
teszi felismerhetővé, írja Kazinczynak, „hogy	 mindenben	 egyaránt	 nagy;	 minden-
ben	mester;	mindenben	eredeti	és	teremtő”. Ma mégis Berzsenyi költészete kapcsán 
originalitás deficitet él meg az olvasó, s úgy bolyong ezekben a szövegekben, 
ahogyan nagy galériák 18–19. századi termeiben, ahol az antik kor és a mitológia 
imitálásával találkozunk. Mitológiai jelenetek római, vagy épp görög romok előtt.  
A festményekre könnyedén legyint a látogató, és átsuhan az unalmas termeken, 
de az írott tradícióhoz valahogy nem merünk ilyen nagyvonalúan viszonyul-
ni, azt hisszük, hogy érdemes verseket teletűzdelni lábjegyzetekkel, ahogyan 
minden Berzsenyi-kötetben manapság van, s akkor megszólal az a tudás, az az 
érzelmi és szellemi energia, ami a költeményekbe bele van tekerve, de nem szólal 
meg. Berzsenyi költészetének túlnyomó többsége csak mint régiség értelmezhető, 
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nincs benne számunkra valóságos művészi mozgás, az évek során kifújta belőlük 
a Zephyr vagy Boreas. Ahogyan szél és orkán tépi meg a versek életfilozófiáját is. 
Az életigenlés, öröm dicsérete, az élet alakulásának elfogadása, az idővel, s per-
sze a halállal való megbékélés klasszikus sztoikus közhelyeit találjuk a versekben 
(pl. Életfilozófia), alig van, vagy inkább nincs önálló gondolat, amit persze nem 
sérelmezhetünk egy költő esetében, ám a gondolatok megfogalmazását, elevenné 
tételét igen. A rímek kerülése és a saját élmény kívülrekesztése megfosztják a szö-
vegeket a tetszetősségtől, érzelmi erőtől, ami Berzsenyinek célja volt, ám az így 
felépülő versmondatok és költői képek újszerű érzékelések híján puszta illusztrá-
ciói lesznek az ismert gondolatnak. Nem kapjuk fel a fejünket, vagy csak nagyon 
ritkán, amikor néha tán véletlenül átélhető érzelmi erő és élményszerűség csúszik 
a szövegbe. „Elröpültél	már,	 szeretett	 ifjúság!	 /	Eljön	a	 sok	baj,	 és	 jő	 a	 sok	aggság.	 /	 
A	vidám	orcát	halovány	hidegség	/,Váltja	fel	gyorsan,	s	követ	a	betegség” (Az	ifjúsághoz).

Az avultságnak csak részben oka, hogy olyan referenciális utalásrendszert 
használ (római-görög mitológia), amit a mai olvasó már nem tud értelmezni, 
ennél nagyobb probléma az élményszerűség hiánya, valamint, hogy olyan morá-
lis elviséget rendel a művészethez, ami épp a valós művészi energiákat öli meg, 
s futtatja a szöveget az ideológiába. Berzsenyi elvi alapon írt verseket, Horatius 
Ars poeticájából eredeztethető esztétikájában, a szép egyben erkölcsi jó is, s a 
poézis legfőbb feladata, hogy hasznos legyen. „Kötelessége	 a	 poétának,	 az	 életnek	
bajait	könnyíteni,	az	embert	a	maga	sorsával	megbékéltetni” (Előtanulmányok	a	Poétai	
harmonistikához).  A poéta „minden	műveiben	a	szépet	hasznossal	és	az	egész	poézist	
az	 emberiség	 javára	 néző	 célirányossággal	 párosítani	 tudja” (Poétai	 harmonistika).  
A hasznosság és cél az ő esetében a nemzet felemelése, az ész dicsérete, a 
műveltség terjesztése, a magyar virtus, vagyis a kiváló erkölcsök visszaerősítése.  
A számtalan arisztokratának ajánlott, és arisztokratákat dicsőítő vers (Gróf	
Festetics	Lászlóhoz,	Gróf	Teleki	Lászlóhoz,	Báró	Prónay	Sándorhoz,	Elégia	Gróf	Festetics	
György	hamvaira,	Gróf	Mailáth	 Jánoshoz,	hogy csak a legfontosabbakat említsük) 
például még véletlenül sem korrumpálási céllal született, bezsebelni a vers 
fejében némi alamizsnát, hisz a célszemélyeket nem ismeri, s ha mégis összeta-
lálkozik valamelyikkel, mint Festetics gróffal, ez inkább zavarba hozza, mintsem 
felvillanyozná. „Én	mindenkor	boszonkodom,	mikor	igen	nagy	urat	látok,	vagy	ha	nem	
boszonkodom	 is,	 legalább	 nem	 örülök,	mert	 én	 vagy	 csak	magammal,	 vagy	magamhoz	
hasonlóval	 szeretek	 lenni”, írja Kazinczynak. A főurak megéneklésének erkölcsi 
nevelő szándéka van, a nemzet elé állítani olyan példákat, afféle szobrokat, ame-
lyeket követni érdemes, már ha az ember el tudja képzelni, hogy a nemzet egy 
szobrot követ. Ebben az időben polgárság híján csak az arisztokrácia emelhető 
posztamensre, s Berzsenyi idegenkedése ellenére, ami feltehetőleg a félénkségé-
ből fakad, mint minden középnemes, ezeket a nagyságokat csodálja. Néha túl is 
lő a célon. Széchenyi lovas sikerének megéneklésére („Oh,	énekeld	őt,	a	diadal	fiát!	
/	Eurus	szülte	lován	mint	viva,	nyerve	díjt”,	Gróf	Mailáth	Jánoshoz)	az érintett ekként 
reagál:	„Én	ezeket,	ti	a	 lovak	tenyésztését,	versenyfutást,	stb.	minden	erővel	 le	akarom	
vonni	az	egekből.” 

A rendi felkelés, a katonatábor, a Napóleon ellen szerveződő hadak meg-
éneklésének is hasonló a célja. Elénk állítani a nemzet daliáit. A dicsőítő versek, 
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melyeknek a mintái szintén Horatiusnál találhatók, ugyanakkor számtalanszor 
megkérdőjelezhetők úgymond épp a haladás felől. Egy-két vers kivételével 
Berzsenyi közéleti üzenete rémesen konzervatív. A királyt látni mint római hőst, 
inkább megnevetteti az embert, mintsem tiszteletet ébreszt, a Felséges	 királyunk	
Keszthelyre	váratásakor olvasása közben pedig kicsit még pironkodunk is, miképp 
lett duhajkodó költőnkből Festetics gróf udvari dalnoka. „Nem	azon	kell	igyekeznie	
a	poétának,	hogy	kicsiny	és	szűk	matériáról	sokat	írhasson,	hanem	hogy	a	legnagyobb	s	
legmesszebb	terjedő	tárgyakat	és	gondolatokat	minden	lehetséges	rövidséggel	és	tömött-
séggel	adja	ki.” Ennek az emelkedettség-akarásnak mond ellent, hogy Berzsenyi 
számtalanszor kicsinyes vagy nem túl erőteljes tárgyat (személyt) kíván túl 
magasra emelni, miképp a lóverseny kapcsán is tette, s a túlemelt építmény végül 
maga alá temeti a verset és a hőst, mert ki tudna manapság arisztokraták nagy-
ságától ájuldozni? Senki.

Ugyancsak elidegeníti a verseket, hogy Berzsenyi a költészetet nyelvében is 
emelkedett beszédnek tekintette, amely „szép és nagy tárgyakat” énekel meg. 
Bár elméleti írásai nagy részében máig helyes elveket fogalmaz meg a költői 
nyelvről, például, hogy követi, de nem másolja a természetet, vagy hogy legkö-
zönségesebb törvénye az egyszerűség, hogy a versben szükségtelen szónak nem 
szabad lennie, hogy a költői nyelvben a legrútabb a természetellenesség, hogy 
a költői szépet erőltetni nem lehet, hogy a gondolatot a lehetséges rövidséggel 
és tömörséggel kell visszaadni, hogy a költői nyelv változása a világról alkotott 
képünk szerint változik, hogy inkább kell véteni a grammatika ellen, mint a 
vers belső energiáját megsérteni, hogy szavakat nem szabad a metrum kedvéért 
elcsúfítani, hogy az erő és a dagályosság közötti határt az ízlés szabja ki, hogy 
a versnek mindig a lehető legvilágosabban kell fogalmaznia, és sorolhatnánk 
a megingathatatlan alapkijelentéseket, amelyeknek épp az ellenkezőjére buk-
kanunk, ha szerzőnket olvassuk. A sorok tele vannak artisztikus megoldással, 
némikor látványos, de eléggé zavaros képekkel. „Álgyúk	 dörögnek!	 rettenetes	
veszély	 /	Zúg,	mint	 dagadt	 felhők	morajja	 /	 S	Bosporusok	 zokogó	nyögése.” Az	ulmai	
ütközet	 indítóképei ezek, amelyek hevét érteni, de tovább boncolgatni, felfejteni 
nem érdemes. De akár a leghíresebb sorokra is rákérdezhetnénk, mit jelent az, 
hogy „Forr	a	világ	bús	tengere”? A forr és a bús finoman szólva is ütik egymást.  
A kortárs Csokonai, akit könnyedsége miatt Berzsenyi megvetett („az	ízlésre	nézve	
nagy	Rontó	Pál”, írja róla), hiába van a nyelvújítás előtt, versei közvetlenek, s a mai 
napig képesek érzelmek generálására. Meghökkentő, hogy az amúgy nem külö-
nösebben művelt, bár latinul és németül jól tudó, a klasszikus auktorokat olvasó 
Berzsenyi, aki valódi földhöz, gyakorlati munkához van fércelve, mennyire elvi 
alapokon próbálja felépíteni az életművet, s hogy az elviségnek végül mennyire 
csak a művi része jut érvényre. 

Amikor tízévesen verseket kezdtem írni, valahogy úgy lajstromoztam a 
költői témákat, amelyekről egy költőnek mindenképp írnia kell, hogy szere-
lem-barátság, haza-nép, költészet-művészet, életbölcselet-elmúlás. Berzsenyi 
életműve ezeket a klasszikus költői témákat hozza. De mintha minden témá-
ban csak egy-egy igazán erős költeménye volna, a többi mutánsa a jónak, vagy 
épp előkészületei, ahogyan a Magyarokhoz-verseknek az összes többi hazafias 
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vers. Legtöbbször olyan mély a hasonlóság, hogy szavak, képek ismétlődnek 
szinte változtatás nélkül, már maga a nyitómondat, a nemzetromlás gondo-
lata is ilyen. Van, hogy egész strófákat ismétel meg. „Népek	 születhetnek,	 tró-
nusok	 omlanak	 /	 Lehelleteddel,	 s	 a	 te	 szemöldöked	 /	 Világokat	 ronthat	 s	 teremthet,	 /	 
A	nagy	 idők	 folyamit	 vezérelvén” (A	 tizennyolcadik	 század). „Te	 hoztad	 a	 nagy	min-
den	ezer	nemét	/	A	semmiségből,	a	te	szemöldöked	/	Ronthat	s	teremthet	száz	világot,	/	 
S	a	nagy	idők	folyamit	kiméri” (Fohászkodás).

A versformák is elvekre épülnek, ma már világosan látszik, hogy itt 
hoz Berzsenyi helytelen döntést. Meg van győződve arról, hogy a köny-
nyed nyuga tos, főként jambusra építő költészet túlénekli, s ezzel súly-
talanná teszi a mű tárgyát. Ő a rímtelen és görög formák híve, különö-
sen kedveli az alkaioszi (A	 magyarokhoz), a szapphói (Osztályrészem), s 
aszklepiadészi (A	 közelítő	 tél) strófaszerkezeteket. Ám a magyar költészet 
részben a jambus, részben az ütemhangsúlyos verselés irányában moz-
dult el, és egészen kitüntetett szerepet kapnak benne a rímek. Emiatt a 
Berzsenyi által használt formák a mai fül számára idegenekké váltak.  
A fe szültség, mely a magyar nyelv hangsúlya és a görög metrumok rit-
mikája között van, a mai olvasó számára alig érzékelhető, helyette inkább 
értetlenkedve nézzük a göcsörtös versmondatokat, amelyek szószerkezetét a 
versforma kényszerítette ki az alkotóból. „Ott	 taníts:	nyúgodt	megelégedéssel	 /	 
A	dicső	virtus	menedéköléből	/	A	vad	orkánok	s	habok	üldözését	/		Nézni	mosolygva” 
(Horatiushoz).

A nyelvhasználat módozata is elvek szerint van kigondolva. Kazinczyval 
szemben, aki a felső tiszaháti nyelvjárásra akarja lesilányítani a magyar nyelvet, 
amúgy sikeresen, Berzsenyi örömmel használja a saját tájegysége szavait, sőt, 
meg van róla győződve, hogy a magyar nyelv jövője egy ilyesfajta, szélesebben 
értelmezett nyelvben van. „Én	sem	dunai,	sem	tiszai	nem	vagyok,	hanem	csak	magyar,	
mind	ettől,	mind	attól	örömmel	tanulok	és	mind	ezt,	mind	amazt	tanítani	akarom”, írja 
Kazinczynak a korábbi nagy barátság és lelkesedés után már némileg kritikai 
hanggal. Kazinczy, aki átírási javaslataival számtalan helyen az efféle szavakat 
is átjavította, kiverte a biztosítékot Berzsenyinél. A két alkotó közötti vita lassan, 
de biztosan elmérgesedik. Berzsenyi úgy érzi, költői szabadságába való beavat-
kozás Kazinczy kotnyeleskedése, míg a széphalmi vezér a hatalmi státusát érzi 
veszélyben. 

Az 1811–12-ben levélben lefolytatott vitának, nyugodtan állítható, hogy egye-
nes következménye volt, hogy Berzsenyi 1816-ban bővített tartalommal megjelent 
gyűjteményes kötetéről Kölcsey 1817-ben elmarasztaló kritikát írt. Kölcsey, a 
Himnusz és a Vanitatum	vanitas (hogy csak két remeklést említsek) feledhetetlen 
szerzőjén túl másodállásban Kazinczy verőlegénye. Olyan szakszerű, ám gyilkos 
kritikusi technikát alkalmaz, amit Kazinczy soha nem engedett volna meg magá-
nak, de arra azért nem vette a fáradtságot, hogy visszafogja tanítványát. Csokonai 
lealázása után Berzsenyit vette célba, egy harmadik kritikájában pedig Kis Jánost, 
akit költőként már nem csak Berzsenyi felfedezőjeként ismerhetünk, messze a két 
kiválóság fölé transzponálja. Ez persze megint csak a korízlés rendkívüli esetle-
gességét mutatja, kiszolgáltatottságát az aktuális irodalom hatalmi erőinek. 
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A kazinczyánusok és Berzsenyi ellentéte valójában 1810-re megy vissza, ami-
kor Berzsenyi hosszas készülődés után végül meglátogatta a budapesti pályatár-
sakat. Többször is nekivágott az útnak, hol a gazdaságra hivatkozva, hol betegség, 
hol meg az árokba dőlt kocsija, kificamodott válla miatt mondja le a látogatást, 
mintha előre rettegett volna, hogy mi várja őt a zűrzavaros nagyvárosban. Mikor 
végül megjelent, Vitkovics Mihály, Szemere Pál és Kölcsey, a Kazinczy által kiál-
lított fogadóbizottság tagjai teljesen elképedtek, hogy miféle vidéki bumburnyák 
írja ezeket a hol szépelgő, hol meg gigantikus mitológiai képekkel játszó verseket. 
Egyáltalán nem tudták összerakni a szerzőt és a művet, ráadásul azon túl, hogy 
fizikai küllemében is meghökkentőnek találták, egészen elképesztette őket, hogy 
Berzsenyit Virág Benedek, a kor ünnepelt költője helyett Bihari, a cigányprímás 
érdekli, s hogy még véletlen sem Schillert isteníti, hanem a bé kategóriás német 
drámaírót Kotzebue-t, ugyanakkor minden teketória nélkül lefitymálja a pálya-
társak verseit. Mikor Vitkovics csókkal búcsúzott volna el tőle, Berzsenyi nem 
vette ki a pipát a szájából, s így a kor szokásai szerinti beavató szájon csók neki 
nem jött össze, csak talán Szemerének, legalábbis a Kazinczynak szóló beszámoló 
szerint, ő kierőszakolta a somogyi Diogenésztől a csókot. Szemere szinte óráról 
órára bontva beszámol a vezérnek a találkozásról, részletesen leírva a találkozás 
mikéntjét, hogy a Duna-hídon véletlen szólították le, mert a lakhelyén nem lelték, 
hogy hol és mennyit ittak, hogy pontosan mit mondott a pályatársak verseiről, 
hogy milyen a külleme, s hát ez a leírás nem sok jóval volt telerakva. A negatív 
képet a következő, 1813-as látogatás sem korrigálja. Ekkor ugyan meglátogatja 
Virágot, aki gúnyos versikéjében az ajtót kitámasztó tuskóhoz hasonlítja szer-
zőnket, s mind költészetét, mind személyét kellőképpen kigúnyolja. A féltékeny, 
s persze műveltebb, a társasági életben ügyesebben mozgó pályatársak kezdtek 
eltávolodni Berzsenyitől, s a távolság kijelölésében Kazinczy is jeleskedett. Nem 
tetszett neki, hogy Berzsenyiből nem tud lenni fegyverhordó, ragaszkodik az 
integritásához, saját világához, költészeti és bölcseleti elképzeléseihez. Talán nem 
is a különbözőség mérete volt oly nagy, most már századok távlatából alig tűnik 
annak, hanem a különbözni merés ténye. Egy diktátor nem tűrhet meg a kebelén 
önállóan működő egyéniségeket, neki csak az alattvaló a jó. Márpedig az amúgy 
rettenetesen szorongó, örökösen betegeskedő, vagy ha nem, betegségektől ret-
tegő Berzsenyi, aki a maga erejéből lett, ami lett, nem volt szolgává tehető, s ez 
csípte a széphalmi koordinátor szemét.

A távolodást Kölcsey kritikája nyilvánvalóvá teszi. Kölcsey számos fontos 
kérdésben, amúgy helyesen, megrója a „tulajdon tüzében égő” Berzsenyit. 
Dagályosság, üres, hatásvadász képek, szóhasználata provinciális, fiatalkori 
verspróbálkozásait is felvette a kötetbe, tele van önismétléssel, számos verse üres, 
nincs benne se értelem, se érzelem, sok a rossz rím, rontott ritmus, s mindenek-
előtt reflexív látásmód helyett ifjonti hevület. Alig enged meg dicsérő mondatot, 
s ha idéz, csak a rosszat idézi, s még ennél is nyomasztóbb az a fölényes hang-
nem, amiben az egész szöveg meg lett írva. Kölcsey nem kis mértékben önmagát 
Kazinczy felé pozicionáló kritikáját Berzsenyi halálos támadásnak érzi, olyannak, 
ami mögött felsorakozott az egész kortárs csapat, az egész regnáló irodalmi hata-
lom. Mind e vélelemben megerősítve érzi magát, mikor az ősz mester Berzsenyi 
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felháborodott levelére, hogy „ennek	a	pimasznak	kamuti	szeméből	már	akkor	semmi	
jót	nem	néztem	ki,	mikor	nekem	a	pesti	kávéházban	egy	öl	nyekegő	verset	hozott”, szóval, 
amikor erre a feldúlt levélre Kazinczy azt bírta válaszolni, hogy „Kölcsey	nemcsak	
gorombán	bánt	veled,	 sőt	minden	sorából	 személyednek	 szíves	 tisztelete	 szól”. Talán e 
sérelem okán, talán mert volt benne gyerekkora óta valami eleve szembenállás 
az autoritásokkal, egyedül Berzsenyi volt a kortársak közül, aki tisztán látta 
Kazinczy gyengéit, irodalomvezéri taktikázásából származó jellemtelenségeit, 
következetlenségeit, hogy aktuális hatalmi érdekei szerint barátkozott vagy gyű-
lölködött, hogy ekként alkotott véleményt írókról, művekről. Az efféle működés 
feltehetőleg minden hatalmi gépezet sajátossága. Ijesztő, hogy ezt a sajátosságot a 
hatalom, ez esetben Kazinczy, olyan hittel tudja képviselni, és a tőle függő embe-
rein keresztül képviseltetni, hogy valójában minden olyan mű és alkotó, aki nem 
tartozik a hatalmi rendszerbe, feketelistára, helyesebben a nem létezők listájára 
kerül, akikről beszélni, akiket olvasni még véletlenül sem kell, sőt tilos. 

A kritikaíró Kölcsey védelmében el kell mondani, hogy Berzsenyi költői maga-
tartásában mindvégig van valami dilettantizmus, a műkedvelő elragadtatása és 
lelkesedése, s persze sértődékenysége. Talán nem is lehetett volna ez másképp, 
hisz az életmű fontosabb darabjai íróasztalfióknak íródtak, egy amatőr írta őket, 
aki később sem vált profi irodalmárrá, egész életét meghatározta az a kettősség, 
amit a pesti fogadóbizottság vizuálisan levett, s a küllemet és a verseket forma 
és tartalom diszharmóniájaként élt meg. A kritikára való szélsőséges reagálás, 
ami előtt maga Kölcsey is értetlenkedve állt, részben a műkedvelő sértettsége 
volt. S talán tovább erősítette a sérelmeket, hogy valójában ekkor Berzsenyi már 
alig, vagy egyáltalán nem írt. A nem író író mindenkinél tehetségtelenebbnek 
érzi magát, hisz pontosan tudja, milyen tehetségesnek lenni. A gyűjtemény kri-
tikájából a teljes költői és emberi megsemmisítését olvasta ki. Mikor nyavajáiról 
Kazinczynak beszámol, felhozza a kritikát is. „Ide	járult	tán	még	a	goromba	recensio	
is,	 mely	 engem	 oly	 állapotban	 ingerlett	 gondolkozásra,	 midőn	 arra	 legalkalmatlanabb	
valék.” Ám az alkalmatlanság helyett a kritika inkább feltüzeli Berzsenyit, hogy 
összefoglalja esztétikai gondolatait. Első lendületre olyan választ írt, amelyben ő 
tényleg a kritikus személyét támadta meg. A későbbi szofisztikáltabb válaszok és 
esztétikai tanulmányok már inkább a tárgyra koncentráltak, s próbálták megvé-
deni a verseket, s megfogalmazni a kritikusi magatartás néhány máig követhető 
alapvetését. A kritikus a művészt válassza le a műről, ne csak a hibára mutasson 
rá, hanem tárgyalja a mű erényeit is, elemzi a kritika és az irodalmi intézmény-
rendszer viszonyát, a kritika célját és lélektani jellegzetességeit. „Kiváltképp	pedig	
szükséges,	hogy	a	kritika	a	költészekkel	vigyázva	bánjon,	nehogy	a	merészt	 félénkké	s	a	
melegszívűt	hideggé	 tegye,	 s	 azáltal	 szárnyaikat	 szegje.” Olyannyira szakszerű akar 
lenni, hogy egy bő évre (1819–1820) még a gazdálkodást is abbahagyja, Sopronba 
költözik, hogy szellemileg felkészüljön a válaszra.

Sokan Kölcsey kritikájának tulajdonítják Berzsenyi költészetének beszáradá-
sát, s megképzik a vidéki őstehetség és a pesti nagyképű piperkőc ellentétét, 
afféle archetipikus alapként. Fia úgy emlékszik, hogy „Kölcseynek	 szigorú	 bírá-
lata	 teljesen	 feldúlta	 az	 amúgy	 is	 beteges	 költő	 nyugalmát,	 aki	magát	 lealázva	 látván,	
fájó	 szívvel	 tette	 félre	 lantját”. Ám ebben óriási túlzások vannak. Berzsenyi jóval 
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a kritika előtt, 1814 januárjában így panaszkodik Döbrenteinek: „A	poézisről	 én	
valóban	 lemondtam,	 mert	 érzem,	 hogy	 helyzetemmel	 egészen	 ellenkező.	 A	 poézishez	
egész	 lélek	 kell.	 Én	 mint	 gazda	 s	 négy	 gyerek	 apja,	 érzéseimnek	 magamat	 soha	 által	
nem	adhatom.” A Berzsenyi-líra a kritika nélkül is elhalóban volt. Az a költészet, 
amit az ifjonti hevület, megint csak azt kell írni, műkedvelő átszellemültség 
fűtött, erre az időre elveszíti érzelmi alapjait. Ellankad a szerelmi tűz, s nem jön 
helyébe más, csak a gazdálkodói és házaséletbe való belenyugvás. Berzsenyi 
nem tudja elhagyni az amatőrséget, s átlépni a profik világába, ahol az ihletett-
ség mesterségesen is elérhető, s nem épül az ösztönökre. Berzsenyi valójában 
olyan, mint a popzenészek, akik ifjúkori hevültségeiket éneklik meg, s amikor 
ezt túlélik, alig találnak ihlető forrásra. A kritika tulajdonképpen kapóra jött, az 
amúgy is betegeskedő és ihletsivárságba jutott, ám egyre inkább elismert, sőt 
dicsőített szerző rá tudott mutatni egy okra, ami miatt elapadt a belső forrás. 
Ugyanakkor e sérelmi időszak bár néhány gúnyos epigrammán s pár epistolán 
túl verset nem hoz, hozza a magyar költészet első komoly bölcseleti műveit.  
A Kölcseynek írt válaszok a Poétai	harmonistika,	A	kritikáról szóló, többször idézett 
tanulmányok a magyar esztétikai gondolkodás első, s máig releváns szövegei.  
A versek helyett a versről való gondolkodásba menekült, s azt lehet mondani, 
az utolsó évek néhány erőltetett költeményét látva, hogy helyes döntést hozott. 

Szomorúan, de mégis szeretettel lapozgatja az olvasó az 1836-ban, sok-sok 
betegeskedés után az árnyékvilágnak mégis váratlanul búcsút intő mester verseit. 
Nem szólnak már hozzánk, a modern lélekfeltárás, a korszerű irodalmi beszéd-
módoknak a csíráját sem leljük meg bennük, néhány szép sornál csettintünk 
egyet, mint Rózsa Sándor, mikor szép lányt látott, hogy Hí be szép, másutt meg, 
hogy Hí be csúf. Szeretettel lapozgatjuk, nem a versek miatt, hanem mert szeret-
hető ez a kicsit nyers ember, aki karakterétől annyira idegen költészetet művelt, 
és izgalmas számunkra az a kor, amiben el lettek vetve a polgári irodalom mag-
vai, amikor kialakul a magyar nyelv, hogy olyan leveleket olvashatunk, amiben a 
nagy nyelvmester, Kazinczy bizonyos mondatokat a pontosság kedvéért inkább 
németül ír meg, s némelyek azzal próbálkoznak, hogy a bogarakat rovátkolt bar-
mokként nevezzék meg. A modern kor pionyírjai mozognak előttünk, akik úgy 
alapoztak, hogy fogalmuk sem volt, milyen ház, milyen erőd, vagy épp sybarita 
váz fog ezekre az alapokra kerülni. Aztán egy pillanatra elakad a tekintetünk  
A	közelítő	tél című versnél (a cím copyrightja Kazinczy, ennyi talán megmarad a 
valahai nagymenőből), hogy „Hervad	már	ligetünk,	s	díszei	hullanak,	/	Tarlott	bokrai	
közt	sárga	levél	zörög”, s úgy érezzük, ha másutt nem is, de itt el lettünk találva.
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Orosz István
Buda halála

Apánk könyvtárát szanáljuk. Felszámolást is írhatnék, de a latin eredetű szó-
ban talán a megmentésre utaló jelentésből is lappang valami. Szanálás… szana-
tórium… szanitéc. Mens	sana	in	corpore	sano. Van könyv, amelyet a húgom vesz 
magához, van, amit én, gondolunk az unokáira is, egy-egy kötet kapcsán eszünk-
be jutnak ismerősei, lesz, amit Kárpátaljára küldünk, és akad, amit csak kiteszünk 
a Gazsiról elnevezett könyvtár előtti ládába, viheti, aki akarja. 

Kezembe akad egy apró, fekete borítójú könyv. Buda	halála. A könyvek zömé-
re jól emlékszem, erre nem. A cím alatt a dátum: 1863.	Második	 kiadás.	Budapest,	
Franklin-Társulat.	Gyorsan rájövünk, az évszám nem lehet a könyv megjelenésének 
dátuma, hanem a költemény elkészültére vonatkozik. A Budapest név nem is sze-
repelhetne a dátum mellett, hiszen csak 1873 óta használatos, 1863-ban még a lány-
kori nevét, a Pest-Budát viselte. 1873 óta létezik a Franklin-Társulat is, legalábbis 
ekkor vették föl Benjamin Franklin után a Franklin	Társulat	Magyar	Irodalmi	Intézet	
és	Könyvnyomda	Rt. elnevezést, eladdig a Landerer és Heckenast nevet használták, 
amelyet ugyebár a Talpra	magyar legendás kinyomtatása óta minden elemista ismer. 

Arany egyébként a Buda	 halála előtt épp Heckenasttal állt szerződésben, ő 
nyomta a könyveit, 1864-ben pártolt át Ráth Mórhoz, életének utolsó szakaszában 
és a halála utáni két évtizedben Ráth adta ki és terjesztette az Aranyokat. 

A Ráth örökösöktől 1900-ban szerezte meg a Franklin-Társulat az Arany- 
művek kiadói jogát, pontosabban Ráth Mór kiadójának bekebelezésével hozzá-
jutott a jogokhoz is. A komplikált történet szerint a Révay-kiadó már megegyezett 
Arany László nejével, a szerzői jogok tulajdonosával, hogy negyedmillió koroná-
ért megveszi az életművet, ekkor azonban Ráth élve egy korábbi, még a költővel 
kötött szerződésében biztosított elővételi joggal, megtámadta az egyezséget.  
A támadás mögött valójában már nem az elborult elméjű Ráth, hanem a kiadóját 
megvásárolni készülő Franklin-Társulat állt, aminek ily módon szinte az ölébe 
hullt Arany János. Az Arany-kiadások történetét egyébként Bisztray Gyula írta 
meg, az ő Az	Arany	János-kiadások	rostája	 (1883—1958) című dolgozatában olva-
som, hogy „A	 Franklin-Társulat	 legtöbb	 kiadványa,	 köztük	 az	Arany-kiadások	 nagy	
része	évszámjelzés	nélkül	jelent	meg.	A	kiadás	évének	eltitkolása	a	Franklin-Társulatnak	
következetesen	alkalmazott	üzleti	 fogása	volt,	hogy	a	raktáraiban	éveken,	évtizedeken	át	
tárolt	íveket	bármikor	olyan	kiadványként	vethesse	piacra,	melyről	azt	hihesse	a	jámbor	
olvasó,	hogy:	»Készült	ebben	az	esztendőben.«	Ezzel	a	kalendáriumok-korabeli	trükkel	a	
kiadó	mindenesetre	elérte	célját.	Sem	a	közönség,	sem	a	szakkörök	nem	tudták	soha	ellen-
őrizni	a	matrica	kiadások	számát.	Ma,	utólag	még	kevésbé	lehet	megállapítani,	hogy	ez	s	
amaz	a	»kiadás«	melyik	matricakészlet	felhasználásával	s	mikor	készült?	Ezért	az	Arany	
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János-bibliográfia	idevágó	fejezete	örökre	félhomályban	marad.	Jellemző	erre	nézve,	hogy	
még	Voinovich	Géza	(a	szerzői	jogok	részese)	is	csak	általánosságban	tudta	összegezni	a	
Franklin-féle	Arany-kiadásokat.”	No, mindezt csak azért iktattam ide, hogy megin-
dokoljam, miért nem tudom, mikor jelent meg apu könyvecskéje. 

Az azonban tudható, hogy 1914. január 10-én már megvolt. Olyannyira, hogy 
már el is olvastatott. A 143. lapon, a „Vége” szó után ceruzával jegyezve a követke-
ző mondatok olvashatók: „Deó	Gratias!	Hála	a	jó	Istennek!	Befejeztük	1914.	I.	10.-én.” 

Ugyanennek a kéznek – szinte biztos vagyok benne, hogy női kéznek – apró 
betűs, finom írásával több jegyzet is szerepel a könyvben, magyarázatok (pl. a 
szövétnek = fáklya), adatok (Aëtiosz: római hadvezér), javítások (pl. a Harmadik 
ének címe A	 tanács	 visszája, nem pedig visszálya). A meglehetősen sok javítás 
miatt igazat kell adni Bisztray Gyulának, aki szerint a Franklin-Társulat Arany-
kiadásai, különösen az 1925 előtti kötetek, temérdek panaszra és jogos kifogá-
sokra adnak okot. A ceruzajegyzetek közt elmélyült olvasásra utaló jegyzetek is 
vannak, az egyik versszak mellett ez áll: „plasztikus stílus”: 

Paizsa	szék	mellé	heverőn	támasztva,
Bal	könyökét	annak	szélére	nyugasztja,
Hajtja	halántékát	egy	ujja	hegyére,
Mélyen	alácsordul	szakálla	fehére.

Valóban az!

Van egy meglepő jegyzet a Negyedik	 ének első versszaka mellett, ami csupán 
egy dátum: 1914.	 szeptember	 26. Úgy látszik, a januárra végigolvasott könyvet 
szeptemberben újra elővették.

Parancsol	a	húnok	ifiabb	királya;
Kard	az	egész	földet	véresen	bejárja:
Fegyverviselő	nép	mindenki	felüljön,
Buda	szállására,	hadi	szerbe	gyüljön.	

A véres kard körbehordozása a hadba hívás jele volt, így történt a tatárjárás 
és Mohács előtt, és úgy látszik, 1914 szeptemberében a Buda halálát jegyzetelő 
kéz tulajdonosa hirtelen aktuálisnak érezte Arany verssorait. A rosszul kezdődő 
háború egyre rosszabb fordulatokat vett. A szerbiai kudarc után az orosz front 
is összeomlani látszott. 1914. szeptember 17-én kezdődött meg a Monarchia leg-
fontosabb galíciai erődjének, a 130 ezres sereg által védett przemyśli erődnek az 
ostroma. Épp a mi jegyzetünk napján, 26-án zárták végképp körbe az oroszok 
Przemyślt, és az eseményről szinte minden európai újság tudósított. 

A 26. lapon található dátumot jegyző kéz írása ugyan hasonlít az utolsó oldal kissé 
tán ironikusan is értelmezhető fohász írásmódjához – Hála	a	jó	Istennek!	Befejeztük… 
–, de a betűk némileg nagyobbak, és a sor erősen fölfelé tart (az előző jegyzetek 
mind vízszintesek voltak), ráadásul alá is lett húzva. Más olvasó jegyzete lenne, vagy 
csak a háború izgalmait tükrözné az írás? Olvasó vagy olvasók? Az a január tizediki 
jegyzet többes számban íródott: befejeztük. Az egységes, nőies íráskép alapján jelent 
meg egyetlen személy a képzeletemben, de a logika alapján többekről kellene írnom. 
Közösen, talán hangosan, és felváltva többen olvasták a Buda halálát. 
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A könyvecske legutolsó oldalán (amelyet a nyomdászok hátsó előzéklap-
nak hívnak) valaki rövid tartalmi összefoglalókat írt a költemény énekeiről. 
Pontosabban csak a 7., 8., 9. és a 10. énekről. Mivel egy lap sem hiányzik a könyv-
ből, a többi összefoglaló, ha létezett egyáltalán, bizonyára különálló papírokra 
volt írva. Nagyobb betűk és szélesebb sorközök, mint az utolsó, a 143. oldalra 
írt Deó Gratias-szal kezdődő szöveg, de azért nagyon hasonlít az írás, mintha 
ugyanabban az iskolában tanulták volna. 

Vannak a könyvben másfajta sorok is, olyanok, amelyek biztosan más kéztől, 
vagy inkább kezektől származnak. A kezekhez tartozó név – legalábbis az egyik 
– tudható, hiszen többször is le lett írva: Grűnfeld Miska. Cirill betűkkel így: 
Гринфелъд Миша. Úgy látom, a magyar és az orosz írás különbözik, a cirill betű-
ket író kéz valamivel erősebben nyomta rá a ceruzát a lapokra, a betűképek dől-
tebbek, díszesebbek, cirkalmasabbak. Könnyű összehasonlítani őket, mert a latin 
ábécé betűi mellett, amelyet a puhább vonalakat húzó kéz írt, ott sorjáznak rögtön 
az orosz betűk. A sorrend nyilvánvaló, előbb az írt, aki a magyar ábécét tudta, 
aztán jött az, aki az oroszt. Magyar ábécét mondok, mert noha ékezetes betűk 
nincsenek a sorban, Sz betű viszont van. Mellette ott a cirill C. Kétszer is leírták az 
ábécét, előbb írott, aztán nyomtatott nagybetűkkel. Határozott, kissé gyerekes írás 
mindkettő, nagy, a Deó	Gratias-nál sokkal nagyobb, de az énekek összefoglalóinál 
is nagyobb méretű betűk. A költeményt magát nem nagyon bolygatták, a könyv 
fedelének belső, üres oldalát és az előzéklapokat írták tele. Vélhetően oroszra pró-
bált tanítani valaki egy magyart, vagy magyarra valaki egy oroszt. Vajon Grűnfeld 
Miska melyikük lehetett? A nevek sorrendjéből ítélve ő lehetett a magyar. 

Találok egy időpontot: 3/XII	1914, vagyis 1914. december 3. Ha háborús ese-
ményhez akarjuk kapcsolni, előző nap esik el Belgrád, az újságok harmadikán 
jelentik be. Nézem nagyítóval is a dátumot, azt a ceruzával írt 1914-et 1944-nek 
is lehet olvasni. Ha így van, akkor már egy következő világháború zajlik, és 
hamarosan megkezdi Pest, majd Buda ostromát a szovjet hadsereg. Buda halála! 
Az interneten egyetlen Grűnfeld Miska nevű személyt találok (Grünfeld Mihályt 
többet is), aki ráadásul épp Nagyszalontán született, akárcsak Arany János.  
A születési dátum 1899, vagyis ha 1914-ben jegyzetelte tele a Buda halálát, akkor 
15 éves volt, ha 1944-ben, akkor 45 éves. A gyerekes írásképhez jobban tudok 
kapcsolni egy 15 éves fiúcskát, az orosz nyelv tanulása miatt viszont valószí-
nűbbnek tartom, hogy 1944-ben vagyunk. Van néhány szó a név és a dátum 
fölött, nem tudom kibetűzni, lefotózom, és átküldöm Baka Tündének, aki egyszer 
már segített, amikor egy Bogdanov-vers fordításába tört bele a bicskám. Jön is a 
válasz: Проведил	В	День	Конституции (= Bejegyezte az Alkotmány Napjára...). 
Tünde ráadásul azt is tudja, hogy a Szovjetunióban az Alkotmány Napját 1937-től 
1977-ig épp december 5-én ünnepelték az 1936. december ötödikén kihirdetett, 
sztálininak nevezett alkotmány emlékére. 

Egy	nap	is	udvarhoz	rendelte	a	főket,
Áldozni,	tanácsba,	összehivá	őket;
Gazdag	aranyhímmel	vont	falu	sátorban
A	nagyok,	a	bölcsek	telepedtek	sorban.
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Vajon keressük-e a párhuzamot Buda törvénykezése és Sztálin alkotmánya 
között? Eszébe jutott-e ilyesmi Miskának vagy a társának (társnőjének?), amikor 
1944-ben ceruzajegyzeteket írtak a könyvbe? Mert az ugyebár biztosan eldőlt, 
hogy 1944-ben vagyunk. Sajnos az interneten megtalált születési évszám mellett 
ott a halál éve is: Died	1945	in	Békéscsaba,	Hungary.	Cause	of	death:	killed	by	the	Nazis. 
Grűnfeld Miska minden hozzátartozójának neve mellett ugyanez az évszám és 
ugyanaz a halálok: 1945, megölték a nácik. 

Михаил Гринфельд – begépelem így is, orosz betűkkel az internetes kereső-
be, aztán a Facebook ismerőskeresőjébe is. Több egykor élt és ma élő férfi nevét 
is kidobja a gép, vannak Moszkvában, Szentpéterváron, és vannak Izraelben is. 
Lehet, hogy mégsem a nácik által meggyilkolt magyar Miska, hanem egy orosz 
katona lehetett az emberünk? A 2. Ukrán Front 1944. augusztus végén érte el a 
történelmi Magyarország határát és október elején a csonka országét. A nagy 
alföldi páncéloscsaták után decemberben már Budapest felé özönlenek. Alig 
hiszem, hogy a szovjet Alkotmány napját munka-, azaz harcszünettel ünnepelték 
volna. Talán a tisztek? Lehet, hogy Miska egy tiszt volt? 

Böngészem tovább a könyvecskét, a cirill betűs jegyzetek közt rálelek egy 
címre:	 Крымская	А.С.С.Р.	 город	 Симферополь	 улица	Пушкина	 дом	№	 4.	 кв.	 3.	
Beguglizom, meg is van Szimferopolban a Puskin utca, a Krím-félsziget közepén, 
nyugatra és dékeletre is nagyjából 30 kilométerre a tengerparttól, bár a három-
szintes házról, a négyes számúról, amit szintén megtalálok, azt hiszem, hogy a 
második világháború után épülhetett. A cím alatt újra ott a név, immár ötödször, 
de egyszer sem Mihailként, hanem most épp a becéző Misa alakban, aztán egy 
évszám, 1915 és a Рождение (= születés) szó. Egyelőre tehát az tűnik a legvalószí-
nűbbnek, hogy egy huszonkilenc éves szimferopoli zsidó fiatalember, a szovjet 
hadsereg katonája oroszra tanít valakit, az a valaki pedig magyarra tanítja őt. 
Tankönyvül, jobb híján, a Buda halálát használják. 

Beszkennelem, fölnagyítom a lapokat, közel hozom a képernyőn, hogy egyen-
ként vizsgálhassam meg a betűket. Igen, az egyik az orosz írást gyakorolja, a 
másik a magyart. Látható, hogy egyikük sem jártas a másik nyelvében. E-mailben 
elküldöm Tündének a képeket Szegedre, kisvártatva jön is a kimerítő válasz: 1. Az 
‚r’	betűt	nem	sikerült	leírnia,	helyette	orosz	‚ч’	áll	a	Grinfeld	szóban	a	lap	tetején,	és	az	‚l’	
helyett	is	írott	orosz	‚л’-t	kanyarít.	A	lap	alján	a	keretben	szintén	a	grinfeld	szó	szerepelne,	
de	a	‚g’	helyett	is	‚ч’-t	ír,	a	magyar	‚r’	helyett	orosz	‚р’-et,	amely	azzal	azonos	hangzású.	
Az	‚f’	nem	sikerül,	az	‚e’	kimarad,	és	megint	orosz	írott	‚л’-et	használ.	Úgy	tűnik,	nem	tud	
magyarul.	2.	Az	első	kép	szövegét	ismétlő	írás	nekem	ügyetlen	másolásnak	tűnik.	Mintha	
egy	oroszul	nem	tudótól	származna.	Például	 itt	a	Grinfeld	Misa	neve	után	–	úgy	tippe-
lem	–	az	apai	neve	van	leírva,	eléggé	keszekuszán:	‚Захарович’.	Ez	magyarul:	Zakariás	fia.	
Zakariás	lehet	keresztény	(Keresztelő	Szent	János	apja),	de	lehet	zsidó	név	is	Zakariás	prófé-
ta	után.	Köszönöm, Tünde! A katonánk neve mostantól legyen Михаил Захарович 
Гринфельд. Mihail Zaharovics Grinfeld. Talán Grünfeldnek ejtette, vagy magyar 
partnere annak hallotta, mert latin betűkkel úgy van írva. Összesen hatszor írták 
be a nevét a Buda halálába, a magyar betűk írójának a neve egyszer sem szerepel. 

Találgatni kezdek. 1944 őszén az alföldi páncéloscsaták során 117 360 fő volt 
a 2. Ukrán Front hivatalos vesztesége. Az állomány 13%-a. Ennyi halotthoz 
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legalább kétennyi sebesültet kell számolni. Az ország tele alkalmi kórházakkal, 
ahová ápolónők kellenek, ha nem jönnek maguktól, viszik őket. Anyám sokszor 
mesélte, 20 éves volt 45-ben, húgával Szegedről Győrbe menekültek, ott érte utol 
őket a front, másnap már sebesülteket kötöztek egy iskolából átalakított katonai 
kórházban. Felnőttként is beleborzongott. Úgy képzelem, hogy a Buda halála 
fölött is egy sebesült orosz katona és egy ápolóvá épp kinevezett magyar lány 
dugja össze a fejét. Talán az a kórház is egy iskolában volt, s a könyvtár polcáról 
sebtében kapták le az első kezük ügyébe kerülő könyvet… 

Az első kezük ügyébe kerülő könyv, esetleg tudatos választás volt a Buda	halá-
la? Jó lenne azt hinni, hogy szándékosan nyúltak az eposzért, ehhez azonban azt 
kellene feltételeznünk, hogy valami közvetítő nyelv segítségével jól megértették 
egymást, meg persze azt is, hogy a magyarul tudó ismerte és el tudta magyaráz-
ni azt a történelmi üzenetet, ami a világháború idején oly aktuálissá tette Arany 
művét. A hun birodalom összeomlása a nemzethalál képzetét idézi, ami az eposz 
írásakor, a szabadságharc leverése után talán nem is jelent meg oly fenyegető 
vízióként, mint éppen 1944-ben. A hunok és a germán törzsek ellentéte az évszá-
zados magyar–német szembenállást példázza, a végzet két, magát jó szándékú-
nak mutató német származék, a berni szász tanácsadó Detre és a gót Krimhilda, 
Etele szépséges, de Szigfrid megbosszulását tervező felesége képében jelenik 
meg. A németbarátság voltaképp gonosz ármány – vajon kiértette-e a könyvből 
két olvasónk (egyre inkább ismerősként gondolok rájuk) a világháború utolsó 
hónapjaiban Arany János üzenetét? 

A könyv belső címlapján két pecsét van, az egyik, a kékeslila színű ovális pecsét 
szerint a könyv valaha az Angolkisasszonyok	budapesti	felsőbb	leányiskolájának tulajdo-
na volt. A másik, a pirossal nyomtatott, nagyobb és díszesebb pecsét felirata: Nagy	
Ferenc	 „Őrangyal”	 gyógyszertára,	 Csépa. Apám Csépán született, a patikus lánya, 
Nagy Andrea (Babuci) jó pajtása volt, kapcsolatuk felnőttként is megmaradt, az 
tehát szinte biztosra vehető, hogy a könyv a patikából került át valahogy apám 
könyvtárába, ami azt jelenti, hogy a patika polcán már egy telejegyzetelt könyvecske 
állt. Találok adatokat a gyógyszerészről is: Nagy Ferenc (1892–?) karakószörcsöki, 
gyógyszerész oklevelét 1920-ban Budapesten szerezte, 1921-től patikabérlő volt 
Zalalövőn, 1923-ban vette át Csépán az 1880-ban alapított „Őrangyal” gyógyszer-
tárat. Felesége: Lazi és Berniczei Ghillány Piroska, gyermekei: Ferenc és Andrea. 
Arról persze, hogy a Buda	halálát hol szerezte, nem szól a fáma, ahogyan arról sem, 
mi szükség lehetett Arany János költeményére egy alföldi falu patikájában. 

Orosz László: Egy	 alföldi	 falu	 „intelligenciájának”	 olvasmányai. A Válasz	 1948. 
áprilisi számában jelent meg apánk tanulmánya, a szanálás során elő is kerül 
a folyóirat összekötött évfolyama. Kétségünk sincs, a címben említett alföldi 
falu a tiszazugi Csépa, ahová Eötvös-collegistaként hazajárt, s a szociográfiában 
bemutatott olvasókat, a kisebb-nagyobb könyvtárak tulajdonosait szülei révén 
gyerekkora óta ismerte. Beleolvasok. „…	 az	 irodalom	 különféle	 rétegeihez	 tartozó	
könyvek	 nem	 egyforma	 úton,	 s	 nem	 is	 egyforma	 indítékból	 kerültek	 az	 egyes	 családok	
könyvszekrényeibe	…	egy	fajta	irodalmi	tudat	is	tükröződött	megszerzésükben:	a	klasz-
szikusok	iránti	tisztelet.	Vörösmarty,	Petőfi,	Arany,	Madách	itt	talán	épp	olyan	unalmas	
iskolai	emlék,	mint	városi	közönségünk	nagy	részénél,	a	szinte	áhítatos	tisztelet	azonban	
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változatlan	irántuk.	Ha	nem	is	olvassák	őket,	büszkék	rájuk,	s	ha	könyvek	iránt	érdeklő-
dünk,	 feltétlenül	 ezeket	mutatják	 először…” Ahogy egy magára valamit adó falusi 
porta nem lehetett meg Arany klasszikus művei nélkül, úgy a patika könyvtára 
sem, nota bene a patikus aligha tett különbséget saját könyvespolca és a gyógy-
szertáré között, boldogan ütötte bele mindegyik keze ügyébe eső kötetbe, pláne 
a klasszikusokba, a hivalkodó „őrangyalos” stemplit. 

Ha nem is tudjuk, hogyan és mikor került Nagy Ferenc csépai gyógyszerész 
tulajdonába a Buda	 halála, az viszont pontosan tudható, hogy a gyógyszertárak 
államosítására az egész országban egységesen és meglepetésszerűen, egyetlen nap 
alatt, 1950. július 28-án került sor. Nyilván ekkor, ezen a pénteki délelőttön ment-
hette ki az üzletből valaki a könnyen zsebbe rejthető (10×14,4 cm-es) Buda	halálát, azt 
gondolván, hogy talán nem okoz felbecsülhetetlen kárt a friss állami tulajdonban. 
A procedúra egyformán zajlott mindenütt, Csépa sem lehetett kivétel, az üzletben 
található ingóságokat leltárba vették, lepecsételték, a bejárati ajtó zárját lecserélték, 
a patikus lakásába nyíló átjárót befalazták. Szívesen képzelem úgy, hogy Babuci 
születésnapi ajándékként adja át Csépára hazalátogató apánknak a megmentett 
könyvet. (Apu július 13-án volt 25 éves, már gimnáziumi tanár Kecskeméten, ahol 
eljegyzett menyasszonya van anyánk személyében, de a szünidő egy részét még 
Csépán tölti az édesanyjánál.) Ő, Babuci lett volna az ápolónő a hadikórházban? Ha 
igen, akkor alighanem a két közeli város, Kunszentmárton vagy Szentes kórházában 
kellett dolgoznia. Azért választom inkább Szentest, hogy leírhassam, az ottani isko-
lából átalakított kórházban lábadozott egy ideig Heinrich Böll is.

A másik pecséten feltüntetett Angolkisasszonyok lehettek a könyv első tulajdo-
nosai. Az intézmény mint felsőbb leányiskola 1875-ben kezdte meg működését. 
Első otthona Pesten a IV. Lipót (1899-től Váci) utcában volt, később a IV. Irányi u. 
3. sz. alatti épületbe költözött, a mi könyvünket tehát a Váci vagy az Irányi utcai 
épület polcáról emelhette le valaki. Úgy képzelem, hogy az első jegyzetelő még e 
felső leányiskola tanulója (vagy tanára) lehetett, erre utal a „Deo	Gratias!” fohász 
és a többes szám: „befejeztük”, és ezt erősíti a pedáns, tartalomjegyzék-szerű 
összegzés is a könyv végén. A Tanácsköztársaság idején az iskola egyházi jellege 
megszűnt, az átalakulás során a könyvtárat is „szanálták”, talán akkor, 1919-ben 
indult el máig tartó vándorútjára a Buda	halála. 

Összefoglalásképp leírom az eddigi állomásokat: 1900 táján megjelenik a 
Franklin-Társulatnál, 1914 előtt a budapesti Angolkisasszonyok könyvtárába, majd 
1919-ben egy alföldi iskolába kerül. 1944-ben az iskolából hadikórház lesz, a köny-
vet egy ápolónő veszi magához, tőle kerül a csépai Őrangyal patikába. 1950-ben a 
patika államosításakor menti meg Nagy Andrea, ő ajándékozza Orosz László kecs-
keméti tanárnak, akinek halála után fia Budakeszire viszi a Buda	halálát. 
P.s.:	Egyszer	apám,	látva,	hogy	tíz	év	körüli	unokája,	Imola	(a	keresztlányom)	elmé-

lyülten	 olvas	 valamit,	 történetesen	 a	 Harry	 Pottert,	 bosszúsan	 jegyezte	 meg:	 olvasná	
inkább	a	Buda	halálát!	Azóta	a	családban	szállóigévé	vált	a	mondás,	amely	többé-kevésbé	
minden	szituációban	jól	használható:	Mondd,	te	mért	nem	inkább	a	Buda	halálát	olvasod?	

(2017.	március	2-án,	Arany	János	kétszázadik	születésnapján)
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Lengyel	András
„Éltünk rögös határain”
Ignotus Hugó „novellaszerű memoire”-jairól

1
Élete során Ignotus Hugó (1869–1949), mint az újságírásból élő irodalmárok 

általában, rengeteget írt, és sok ezerre rúgó (máig igazából bibliográfiailag sem 
számba vett) írásai igen sok életrajzilag fontos momentumot is magukban rej-
tenek. Ezek filológiai kiaknázása jelentős ismeretbővülést hozna. De nem csak 
ilyen rejtett adatsorral kell számolnia a kutatásnak – Ignotus, pályája második 
felében, több, explicit szándékai szerint is önéletrajzi szerepű szöveget írt s pub-
likált. Ezeknek a szövegeinek a műfaji besorolása persze nem könnyű. Nehéz 
eldönteni (s nem is föltétlenül előre vivő), hogy önéletrajzi cikkről vagy „elbe-
szélésről” van-e szó, megnyilatkozásai többnyire e kettő között mozognak. Az 
önéletrajziság azonban a szövegkorpuszban, amelyet ő maga jelölt meg ilyen-
ként, kétségtelen, s ezek a szövegei legalább két, összekapcsolódó szempontból 
fontosak és tanulságosak. Fontosak és tanulságosak mint életrajzának önmaga 
felidézte momentumai, s fontosak és érdekesek mint ennek az „életanyagnak” a 
feldolgozásmódjai. Mert nemcsak az elbeszélt „adat” becse nyilvánvaló, de az is 
beszédes, hogy önéletrajza adott epizódjának elbeszélésekor milyen jellegű „ada-
toknak” adott hangsúlyt, s milyeneket hagyott homályban. Azaz, ha önmagáról 
szólva is, az emberi életnek mely dimenzióit vélte fontosnak és elbeszélendőnek, 
s mely dimenziókat érezte – legalább saját élete szempontjából – súlytalanabbak-
nak. A modern korszakban megszólaló hivatásos tollforgató, kivált, ha egyben 
író is, nem föltétlenül őszintétlen vagy elkötelezetten rejtőzködő, de megszólalási 
helyzetéből következően csaknem mindig szerepekben mozgó. A szerep persze 
„rá is éghet”, az író azonosulhat a szerepével, de a genuin személyiség és a sze-
rep közötti szükségképpeni rés teljesen soha föl nem számolható. Amikor egy 
ilyen író „önéletrajza” valamely részletét akarja elbeszélni, maga kezdi tágítani 
ezt a rést, s – ha nem is mondja ki explicit formában – e kettősséget érzékelteti. 
A „szerep” mögül „igazi” önmagát akarja előhozni, megmutatni. S e szándéka 
önmagában, a konkrét részletektől szinte függetlenül is figyelmet érdemel. 

2
Ignotus témánkba vágó írásai jórészt az 1930-as években születtek, azaz túl 

hatvanadik életévén. Ez az életkor, némi túlzással azt mondhatnánk, emlékező 
életkor. Már túl sok minden történt velünk, jó és rossz egyaránt, hogy föl ne 
ébredjen a számvetés, a mentális rendrakás igénye, s a fontosnak vélt emlékek 
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újraélésének vágya. Ha pedig az emlékeibe merülő maga is „írástudó”, fölme-
rül ezeknek az emlékeknek a megírása is – mint a dolgok lelki elrendezésének 
lehetősége. A mögöttünk hagyott élet csak „elrendezve” (értelmezve) kap, ha 
kap értelmet és jelentőséget: ami nincs elrendezve, az csak „megtörtént” velünk, 
az csak valami idegen, valami nem saját. Az emlékezés élethelyzete tehát egy 
életkoron túl, akár leíródik, akár nem, természetes, sőt szükségszerű. Ám ha 
leíródik, a mentális rendrakásnak ez a művelete mások számára is megfigyelhető 
és tanulmányozható lesz, és kulturális – például: irodalmi – mintaként is szolgál. 
Nemcsak egyéni, de antropológiai tanulságai is lesznek vagy lehetnek. A megírás 
minőségétől függően. Így van ez Ignotusnál is.

3
Hogy az öregedő, idegenben élő („emigráns”) Ignotusban önéletírói elképze-

lések is ébredeztek s ezek már jelet is adtak magukról, 1936 decemberében vált 
teljesen egyértelművé, amikor nehéz egzisztenciális helyzetében, megoldásként, 
egy könyv terve is fölmerült. A tervet (a vele is mecénáskodó) Hatvany Lajos vetet-
te föl, s Ignotus kapott az ötleten de, egy félfordulattal, ki is tért előle. (Mindkét 
reakciója beszédes, de e kettősségének értelmezése most messzire vezetne.)  
A lényeg: de cember 4-i, nagyon hosszú levelének egy fejezete e lehetőségre reagál. 
A „könyvről” ezt írta: „Drága	Lacim,	ez	nemcsak	a	Te	megható	vágyad	és	terved	velem,	
de	életem	epedése	is.	Hogy	van	hozzá	tehetségem	s	mondandóm:	megmutattam	novellákban	
s	megmutattam	essaykben.	De	könyvet	 írni	 és	 csiszolni	kell,	nem	 lehet,	 én	 legalább	nem	
tudom,	rögtönözni,	s	nem	lehet	lyukas	órákban	hézagpótlólag	írni,	mialatt	az	ember	hiva-
talával	 s	mellékkereseti	munkákkal	 amúgy	 is	 füle	 hegyéig	 s	 ujja	 gémberedtéig	 elfoglalt.” 
Majd, kiegészítésként, s a feladat előli kitérését „helyrehozandó”, előállott egy saját 
tervvel: „En	attendant	azonban	gondolok	valamire.	Emlékszel	talán	arra	[a]	két	gyerekem-
lék-novellámra,	mely	mint	sorozat	afféle	Dichtung	s	Wahrheit-tá	nőhetné	ki	magát.	Nem	
lehetne-é	ezeket	egyelőre	magukban	úgy	egy	finom	és	vékony	kis	kötetben	kiadni,	mint	pl.	
a	Thomas	Mann	Krüll-ja	vagy	Herr	u.	Hund-ja	[…]	jelent	volt	meg?” „Vagy	–	folytatta	–	
nem	lehetne-é,	kellő	átdolgozással,	e	gyerekemlékekhez	hozzávennem	a	tanáraimról	s	iskola-
társaimról,	találkozásaimról:	Bródyról,	Freudról,	Andrássy	Gyuláról,	Ferencziről,	Szemere	
Attiláról,	Gragger	Róbertről,	Klabundról,	Rilkéről,	Hardenról	stb.	írt	kis	medaillonjaimat,	
s	egy	kötetben	adnom	ki	újév	utánra	ilyen	címen:	»Éltünk	rögös	határain.	Találkozásaim.«	
Én,	ha	kiadó	volnék,	vállalnám	s	bizonyos	vagyok	benne,	hogy	beütne.	S	ha,	úgy	ez	csak-
ugyan	adna	ótiumot	novellaszerű	memoireok	[…]	megírására.” (MTA KIK Ms 383/98.) A 
terv, december 10-én, egy újabb Hatvanynak adresszált levélben újra előjött: „mégis	
csak	író	lehetek	–	írta	ekkor	–,	mert	független	helyzetemtől	s	izgalmaimtól	állandóan	mozog	
a	fülemben	a	bolha,	mit	Te	tettél	bele	az	Ignotus-könyv	gondolatával.	Leveledben	nem	tértél	
ki	 azokra,	miket	 e	 tárgyban	 írtam	Neked,	 pedig	 én	nem	 tartom	 rossznak	 sem	 a	novellás	
füzetke,	sem	a	már	megírt	»Találkozások«	kötet	ötletét.	De	 független	ezektől,	ha	volna	és	
lenne	és	lehetne	ótiumom,	három	igazi	könyv	gondolata	is	izgat” – írta. Majd elsőként, 
első pontban ezt a tervét fogalmazta meg: „A	már	megírt	két	emléknovellához	még	3-4,	
aminek	témája	(s	emléke)	fejemben	van.” (MTA KIK Ms 393/99., pontatlanul közölve: 
Antal Gábor, Kritika, 1980. 8. sz. 15.) Azaz megint a „gyerekemlék-novellákhoz” 
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tért vissza – ez volt számára igazán fontos, vagy ezekben látott „igazi” írói lehető-
ségeket. 1937. január 2-án, miután – a jelek szerint – megkapta Hatvany beleegyező, 
vagy legalábbis a tervei elfogadása felé hajló levelét már „könyvanyagot” is küldött 
Hatvanynak. „Már	most:	amit	ma	küldök,	az	nem	a	tulajdonképpeni	s	hitem	szerint	már	
nyersen	kész	anyag” – írta. „Csak	amíg	azt	összerendezem	en	attendant,	küldöm	ezt,	novel-
laszerűkből.	Mint	a	mellékelt	jegyzetekből	látod,	mindössze	11	db.ot,	s	ezek	felől	a	következő	
lehetőségekre	gondolok:
a)	Kiadhatnám	mind	a	11-et	egy	emlék-novellás	kötetben.
b)	Ugyanígy	csak	az	1–8	darabokat	mint	gyerekemlékeket,	–	ez	egységesebb	volna,	s	a	

9.,	10.,	11-et	hagyhatnám	egy	más	gyűjtemény	számára.
c)	Igen	szimpatikus	lehetőség	volna	számomra	csakis	az	1	és	2-őt	(esetleg	még	hozzájuk	

csapva	a	6.	 és	7.-et)	»Éltünk	rögös	határain«	címmel	egy	kötött	 fűzetben	(esetleg	némi	
könyvdísszel	Buday	György	kezétől)	úgy	kiadni,	mint	Fischer	adta	volt	ki	a	Th.	Mann	
Krüll-ját,	Unordung-ját,	Mussoluini-novelláját.	Mikor	is	a	3.,	4.	és	5.	maradnának	arra	
a	 »Találkozások«	 címűnek	 tervelt	 tulajdonképpeni	memoire-kötetre,	melynek	 anyagát	 a	
napokban	küldöm.” (MTA KIK Ms 383/ ).

Ezek a levélrészletek utalásszerűek, néhány dolog azonban már ennyiből is 
azonnal kitetszik. Mindenekelőtt, 1936. december 4-e és 1937. január 2-a közt, 
azaz nem egészen egy hónap alatt kikerekedett egy memoárterv, amelynek (1) 
anyaga jórészt már megvolt, (2) az anyag többféle rendben is csoportosíthatónak 
mutatkozott, azaz több könyv lehetősége is benne rejlett, (3) a már elkészült 
részek, jellegüket tekintve, alapvetően két csoportra oszlottak, novellaszerű és 
„tulajdonképpeni	memoire-okra”, s (4) az anyag ezen túl tematikailag is tagolódott. 
„Végleges” verzió ekkor még nem volt (s mint ma már tudjuk, később sem lett), 
de puszta ötletelésnél azért jóval előrébb jutott a tervezgetés. S ami szempon-
tunkból fontos, a kész részekből, s Ignotus hozzájuk kapcsolódó elképzeléseiből, 
alternatív kötetkoncepcióiból már meg lehet kísérelni fölmérni azt az észjárást, 
amely emlékezései mögött meghúzódik, s amely élete történéseiből bizonyos 
momentumokat kiemelendőnek és megrögzítendőnek ítélt, míg a többi életepi-
zódot valamiért figyelmen kívül hagyta. Gondolkodásmódjára s írói (alkotói) 
attitűdjére, nem kétséges, ez az implicit szelekció igencsak árulkodó – ha meg 
tudjuk érteni a mindezt irányító logikát.

4
Az idézett levélrészletek önmagukban csak utalnak az önéletíró Ignotus addigi 

gyakorlatára, s azokat kikerekíteni hivatott elképzeléseire. E nyomon haladva 
tehát számba kell vennünk azt a szövegkorpuszt, amely ezen utalások alapján 
összeáll, s e szövegeket magukat kell elemeznünk. Ezt megelőzően azonban 
érdemes még egy pillanatra megállni ezeknél az utalásoknál – Ignotus ugyanis 
ezekben értelmezési	 keretet	 is ad szövegeihez. Arról, amit végzett, s amit még 
tervezett, saját szóhasználata, nyugodtan mondhatjuk, önértelmező terminusai 
voltak. S ami, az utalásokat végiggondolva, azonnal kiderül, önéletíróként volt 
egy alapvető distinkciója. Megkülönböztette a „novellaszerű	 memoireok”-at és a 
„tulajdonképpeni	 memoire-kötet”-et. Fölfogása szerint mindkettő memoár, azaz 
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emlékező szöveg, s ez a domináns bennük. De föltételezhetően más módon.  
A „novellaszerű”, már e distinkció értelmében is nem novella, csak novellaszerű, 
azaz nem szokványos fikcionális próza, ám ez a „-szerű” utótag, ami a megneve-
zésben megjelenik, mindenképpen az irodalmi alakításra utal. Méghozzá Goethe 
mintájára. Idetartozó írásai ugyanis, „mint	 sorozat	 afféle	 Dichtung	 s	 Wahrheit-tá	
nőhetné	 ki	magát”, mondja. Márpedig a költészet és valóságra való ilyen hivat-
kozás nemcsak írói alakítás és önéletrajzi referencia kettősségére utal, de, mint 
példa és eszmény, igen magas ambícióról árulkodik. Azaz nemcsak emlékföl-
idézésről van szó elképzeléseiben, de „költészetről”, költői „sűrítésről” is. S ez 
nem történetírói ambíció, hanem par excellence írói. A másik emlékezésforma, a 
„tulajdonképpeni	memoire-kötet”, bár nem konkretizálja, utalásaiból következtetve, 
„találkozásainak”, vagyis életútja eseménytörténetének szokványosabb, alakí-
tatlanabb elbeszélése. Mondhatnánk úgy is, az általában megszokott önéletrajzi 
megnyilatkozás módja (igaz, s ez is kiderül az utalásokból, nem összefüggő, teljes 
elbeszélésben, hanem csak fragmentumokban). Afféle nyersanyag-szolgáltatás 
a (majdani) történetíráshoz, „érdekességeket”, olvasmányt adva a múlt iránt 
érdeklődőknek.

Amennyire utalásaiból kikövetkeztethető, Ignotus mindkét verzióval számolt, 
mindkét nemben meg is nyilatkozott, de igazán az első típust, a „novellaszerűt” 
ambicionálta. E változattal kapcsolatban több részletmegjegyzése is volt, ami 
a megszólalási módra vonatkozóan is, elképzeléseire vonatkozóan is informa-
tív. Így megtudjuk, hogy e verzió prototípusa számára a „gyerekemlék-novella”. 
Ebben a meghatározásban mindkét elem fontos, a leginkább azonban a két elem 
viszonya az érdekes. Figyelemre méltó, hogy tematikailag „gyerekemlékekről” 
van szó, azaz egy olyan életszakasz történéseiről, amelyben a lélek rétegei föl-
rakódnak, egymásra épülnek, tehát – például pszichoanalitikus szempontból 
– döntő fontosságúak. De érdekes e megnyilatkozási mód belső feszültsége is: 
referenciális értelemben vett „emlékekről” van szó, de a mód, ahogy ezek az 
emlékek artikulálódnak, a novellaformáé, azaz a fikcióé. S maga Ignotus ennek 
a feszültségnek mindkét pólusát hangsúlyozza. Ismételten „gyerekemlékek”-ről 
beszél, „novellaszerű	memoireok”-at emleget, de a másik pólusra is ismételten utal, 
e típusú írásaiból például „novellás	 füzetke” lenne. A két pólus összetartozását 
azonban nem adja föl, sőt megerősíti, amikor expressis verbis „emléknovellát” 
mond, s mintegy sűrítve rögzíti e kettősséget. Ezekhez képest a „tulajdonképpeni	
memoire-kötet” egyszerű eset – ez konkrét „találkozásokat”, azaz eseményeket 
(és portrékat) idézne föl, „kis	medaillon”-okban. (Hogy nemcsak eseményeket, de 
portrékat is, azt éppen a „medaillon”-okra való utalás jelzi, a medaillon ugyanis 
eredetileg nem más, mint egy arckép foglalata, tokja.)

5
A Hatvany Lajoshoz írott Ignotus-levelek jó néhány szövegre utalnak, de 

bibliográfiai értelemben nem konkrétak. Az utalásokból csak kikövetkeztetni 
lehet, mely műveit emlegeti, így ezeket az utalásokat valahogy föl kell oldani. 
Szerencsére az 1937. január 2-i levélhez tartozik egy hevenyészett lista (a levél 
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utal is rá), s a kiinduláshoz ez már elegendő. A jegyzéknek címe is van: Éltünk	
rögös	 határain	 – s ez önmagában is informatív, megerősíti azt, amire Ignotus 
levélben is utalt. Maga a jegyzék 11 tételből áll: „1.	Az	Ida	meg	az	Anti,	2.	Remény,	
Emlékezet,	 3.	Költők	 nyomában,	 4.	 Ismerősök,	 5.	 Padok	 és	 kathedrák,	 6.	 Josef	 Levitus,	
7.	Tizenegyes	bor,	8.	A	kisfiú	s	a	kisöreg,	9.	A	piacon	s	a	szőllök	felé,	10.	Polonaise,	11.	
Mosoly	Raguzában.” (MTA KIK Ms 388/148.) Nyilvánvaló, e tételek: művek címei 
(vagy utaló szavai), s egy-egy tétel mögött egy-egy publikáció (esetleg: több 
részből összeálló sorozat) keresendő. Ignotus-bibliográfia ugyan nincs, s Ignotus 
írásai időben és térben fölöttébb szórtan jelentek meg, a tételek azonosítása tehát 
nem könnyű, de megkísérelhető. (Maga a lista, mivel, mint a levélből kiderül, 
több alternatív kötetkoncepciót is magában foglal, az azonosítás után még egy-
szer előveendő lesz – de az első lépés nyilvánvalóan az azonosító-rekonstruáló 
munka.)

Mi rekonstruálható e lista alapján? Az 1. tétel viszonylag könnyen megadha-
tó, két közlésből is ismerjük. Először: Éltünk	 rögös	 határain.	Gyerekemlékeimből.	
1–4. rész. = Magyar Hírlap (Budapest), 1931. máj. 3. 5., 1931. máj. 10. 5., 1931. 
máj. 17. 5., 1931. máj. 24. 5–6. Majd másodszor: Az	Ida	meg	az	Anti.	1–5. rész. = 
Magyar Ujság (Bratislava), 1934. febr. 25. 4., 1934. márc. 4. 4., 1934. márc. 11. 
4., 1934. márc. 18. 4., 1934. márc. 25. 4. (A cím itt érdekes mód menet közben 
módosult, a 3–5. részben a két név sorrendje – szerzői feledékenységből? – 
fölcserélődött, így: Az	Anti	meg	 az	 Ida.) – A 2. tétel, bár a megadott cím csak 
alcím, s van egy már „ismerős” címe is, szintén azonosítható: Éltünk	 rögös	
határain.	 Remény,	 Emlékezet. 1–5. rész. Magyar Ujság (Bratislava), 1934. nov. 
18. 4., 1934. nov. 25. 4., 1934. dec. 1. (???) 4., 1934. dec. 8. 4., 1934. dec. 15. (???) 
4. – A 3. tétel megfejtése nem evidens, de az eltérő cím ellenére alighanem 
azonosítható: Éltünk	 rögös	 határain.	 Kiskoromból.	 1–2. rész. = Magyar Hírlap 
(Budapest), 1935. máj. 26. 5., 1935. jún. 2. 5. E szöveg ugyanis megfelel annak, 
amit a lista 3. tétele ígér. De nem zárható ki, hogy csakugyan van egy Költők	
nyomában című későbbi közlése is, csak azt egyelőre nem ismerjük. – A 4. tétel 
ez: Éltünk	 rögös	 határain.	 Ismerősök. = Magyar Hírlap (Budapest), 1935. aug. 4. 
5–6. – Az 5. tétel, bár itt is van némi csavar, ugyancsak azonosítható: Éltünk	
rögös	határain.	Padok	és	kathedrák.	1–3. rész. = Magyar Hírlap (Budapest), 1935. 
jún. 16. 5., 1935. jún. 29. 5., 1935. júl. 14. 5. – A 6. tétel is azonosítható, jóllehet 
a megadott cím ez esetben megtévesztő: Hektográf.	Gyerekemlékeimből.	= Magyar 
Ujság (Bratislava), 1933. jún. 4. 4. (Az azonosítást a történet kulcsszereplője, 
Josef Lewitus „tintagyáros” szereplése biztosítja.) Ennek előzménye, korábbi 
változata: Jozef	 Levitus. = Kassai Napló, 1924. jan. 1. – A 7. tétel jelenleg nem 
azonosítható. – A 8. tétel, a közlő folyóirat ismertsége révén, viszonylag jól 
ismert szöveg: Irodalom	–	vagy:	a kisfiú	s	a	kis	öreg. = Nyugat, 1925. 18. sz. 21–26. 
– A 9. tétel (bár az írást tartalmazó lapszám magyarországi könyvtárban nem 
lelhető föl) szintén azonosítható: A	piacon	 és	 a	 szőllők	 felé.	Bécs-külvégi	 történet.	
= Magyar Ujság (Bratislava), 1933. ápr. 16. 17. – A 10. tétel is azonosítható: 
Éltünk	rögös	határain.	Polonaise.	= Magyar Hírlap (Budapest), 1935. márc. 10. 5. –  
S az utolsó, 11. tétel is azonosítható: Mosoly	 Raguzában.	 = Magyar Ujság 
(Bratislava), 1934. máj. 6. 4. 
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Az önéletíró Ignotus produkciója persze, mint maga is utalt rá, nem merült ki 
ezekben a „novellaszerű	memoireok”-ban, – ide vonható írásai egy része „tulajdon-
képpeni” memoár volt. Ezekre a „kis	medaillonjai”-ra azonban épp csak utalt (már 
idézett) levelében, s ezeken túl is annyi más emlékező írása is van még, hogy ezek 
érdemi számbavétele szükségképpen szétfeszítené ennek az írásnak a kereteit. 
Annyit azonban itt s most is célszerű leszögezni, a teljes emlékező szövegkorpusz 
maradéktalan számbavétele termékeny lehetőségeket rejt magában, s e munkát 
előbb-utóbb el is kell végezni.

6
Ha csak a „novellaszerű” Ignotus-emlékezésekre korlátozzuk feladatunkat 

(s most ezt célszerű tennünk), mindjárt, a szövegekkel ismerkedve feltűnik 
egy rejtett, de erős összefüggés, egy emlékezésre késztető lelki helyzet meglé-
te. Jól észlelhető ugyanis, hogy az emlékeit fölidéző s irodalmilag megformáló 
Ignotus, ismétlődően, vissza-visszatért egy megfogalmazáshoz: Éltünk	 rögös	
határain	– írta több emlékezése fölé is, s magának a szándéka szerinti könyvnek 
is ezt a címet adta volna. E cím, már az ismétlődő fölhasználás puszta ténye is 
sejtetni engedi, valami olyasmit rejtett magában, ami számára, az emlékmeg-
írás írói helyzetében, valamiért nagyon fontos volt, valamit nagyon kifejezett 
szándékaiból. De mit? – kérdezhetnénk. Ha csak magára e szintagmára hagyat-
kozunk, annyi akkor is kiderül, e szintagma valami határhelyzetet tematizál, 
méghozzá közös emberi létünk határhelyzetét, s e helyzet, árulkodó módon, 
„rögös”. Valamiképpen tehát, s ez aligha belemagyarázás, az élet lezárulása felé 
tartó mozgás fejeződik ki benne. Márpedig e szituáció tipikusan emlékezésre 
késztető helyzet, az öregedő embernek egyféle speciális, egzisztenciális	 és	 lelki 
határhelyzete. A közeledő elmúlás és a megélt élet érintkezési sávjában. De 
Ignotus esetében szerencsére nem kell ennyivel általánosságban megelégednünk.  
A cím ugyanis egy jól dekódolható intertextuális	utalás, s így mögötte, többletként, 
ott van egy rejtett, de gazdag jelentésmező is. E cím, ha egyeseket esetleg meg is 
lep ez Ignotusról szólva, egy Kölcsey-versre utal vissza. A Himnusz költőjének, 
Kölcsey Ferencnek Remény,	 emlékezet című, „Cseke Febr. 1824” keltezésű verse 
kirajzolja az emlékező Ignotus attitűdjének szemantikáját. „Éltünk	rögös	határain	/	
Két	génius	vezet,	/	[…]	/	Remény	s	emlékezet” – indul a vers. (Már itt célszerű megál-
lapítani, nemcsak a versből címként fölhasznált kezdősor, mint idézet, árulkodik 
a vers és az emlékező magatartás összefüggéséről, de a vers címe is: Remény,	
emlékezet, amely, mint láthattuk, az egyik Ignotus-emlékezésnek is címe lett.) Az 
igazán fontos azonban nem csak maga a versre való visszautalás. Ennél fonto-
sabb, amit a vers erről az emlékezésre késztető határhelyzetről elárul: „Emlékezet	
lebegteti	/	Szárnyát	a	múlt	felett,	[…]	/	Kéklő	lepelben	messze	jár	/	Előtted	a	remény,	/	
Magához	int,	de	meg	nem	vár	/	Tovább	tovább	lengvén.	/	S	míg	lepkeszárnyát	kergeted	/	
Lezúg	híjában	életed,	/	S	állasz	pályád	szélén.” Nem kétséges, az emlékei megírására 
magát rászánó Ignotus maga is ezt a helyzetet élte át. S ezért érezte úgy, hogy 
vissza kell, vissza érdemes utalnia a költőre, aki ezt a kettős érzületet már több 
mint száz évvel korábban átélte s megfogalmazta. S ez a Kölcsey versére (s atti-
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tűdjére) való visszautalás minden eseménytörténeti, életrajzi kontextualizálásnál 
jobban és mélyebben árulkodik Ignotusra. Elrejtett, de elrejtettségében mégiscsak 
föltáruló, az értő olvasó olvasása által artikulálódó „vallomás” ez.

S ha innen nézzük, érthetővé válik az esetleg meglepő választás is, a „gyerek-
emlékek” előtérbe nyomulása. A gyerekkor ugyanis az élet lezárulását előkészítő 
szakasz ellenpólusa, s ugyanakkor, mint az én szerkezetét a valóságos élet mene-
tében megalapozó szakasz, minden személyiségtörténeti fejleménynek a legfon-
tosabb forrása és magyarázata. A személyes halálhoz közeledve fölértékelődik, 
mert mint ellenpólus a visszavágyódást ébreszti föl, az újraélését a mindörökre 
elmúltnak, s mint lehetséges magyarázat az életvégi, végső életproblémák meg-
értésének lehetőségét ígéri. Ha megértem akkori önmagamat, talán megértem a 
mait is, amely valamiképpen oda nyúlik vissza, onnan ered. Nem is véletlen hát, 
hogy az analitikus orientációjú Ignotus (Ferenczi barátja s Freud tisztelője), emlé-
kezési kényszerének engedelmeskedve, gyerekkora felé fordult vissza. Láttuk, 
amikor a „könyv” ötlete fölmerült, mindjárt két „gyerekemlék-novellájára” gon-
dolt, s ezeket később is, ismételten előhozta. Ezeket akarta önállóan kiadni, majd 
kiegészítve is, egy nagyobb szövegkorpusszá fejlesztve. Ezeknek a novellaszerű 
gyerekemlékeinek a száma a megkomponálni szándékozott kötet logikája szerint 
kettő, nyolc, vagy éppen négy írásból állott volna. De a leginkább árulkodó az a 
variáció, amelyet utoljára említett: „Igen	szimpatikus	lehetőség	volna	számomra	csakis	
az	1	és	2-őt	(esetleg	még	hozzájuk	csapva	a	6.	és	7.-et)	»Éltünk	rögös	határain«	címmel	
egy	kötött	füzetben	(esetleg	némi	könyvdísszel	Buday	György	kezétől)	úgy	kiadni,	mint	
Fischer	 adta	 volt	 ki	 a	 Th.	 Mann	 Krüll-ját,	 Unordung-ját,	 Mussolini-novelláját.” Ez 
ugyanis, összhangban más utalásaival, a lista 1. és 2. tételének központi jelen-
tőségét emeli ki. Ez a két írás az egész emlékezésfolyamatnak kiindulópontja, 
ősszövege, s egyben centruma.

S ez a két szövege, mivel sikerült bibliográfiailag is azonosítani, elemezhető 
is. Az egyik 1931-ben született, majd 1934-ben, konkretizált címmel, újra publi-
kálta, a másik (legalábbis az általam ismert közlés szerint) 1934-ben keletkezett. 
Mindkettő magában rejti a Kölcsey versére való visszautalást, a második cím-
ben s alcímben egyaránt a versre utal vissza. Mindkettő, hírlapi mérték szerint, 
hosszú szöveg, 5 és 4 folytatásból áll. S mivel az elbeszélt történetben semmi 
olyasmi nincs, amely a köz-, vagy akárcsak az irodalmi élet „nagy” történései 
szempontjából közvetlenül fontos volna, ezek a hétköznapi élet, szociográfiailag 
is valamennyire értelmezhető lelki történései – egy gyerek szemszögéből, aki 
történetesen utóbb Ignotus Hugó lett. S kérdés, hogy e két szöveg, mint elbeszélt, 
narratív identitás, mit mutat, mit ad hozzá ismereteinkhez.

Kompozicionálisan, logikailag és (valószínűleg) keletkezéstörténetileg is az 
Anti és Ida történetét elbeszélő szöveg az elsődleges. A szöveget a gyerek-
emlék realitása és a novellaszerű megformálás kettőssége jellemzi. A történet 
valahol az Alföldön (Kiskőrösön, vagy inkább Kecskeméten?) játszódik, ahová 
az én-elbeszélő kisfiút „a	 nagyvárosból	 levegőzni	 vidékre”, nagyapjáékhoz adták.  
A kisfiú hétéves, második elemista, az időpont tehát, Ignotus életrajzából visz-
szakövetkeztetve, 1876/77. Az időpontot azonban maga a szöveg nem adja meg, 
ahogy a helyszínt sem nevezi meg konkrétan, s ahogy a szereplőket is csak vagy 
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a rokoni státus révén (pl. nagyapa), vagy – általában – keresztnevükön ismerjük 
meg. Nem tudjuk meg sem Ida, sem Anti vezetéknevét – ez az emberi kisvilág, 
a kisfiú vidéki rokonsága, valamint az őket kiszolgálók, anyakönyvi értelemben 
azonosítatlanok. Megjelölésükre (a többiektől való elkülönítésükre) az utónév és/
vagy a rokonsági helyzet megjelölése elegendő. Ignotus, ha akarja, a helyszínt 
is, a szereplőket is – a „tulajdonképpeni” memoárok gyakorlata szerint – azono-
síthatta volna, de a novellaszerű megformáláshoz ez a „félhomály” előnyösebb 
volt. Nem történeti leírást akart adni, hanem egy mikrokozmosz atmoszféráját 
s bizonyos lelki történéseket fölidézni, s a történeti leírás ilyen redukciója eze-
ket a momentumokat automatikusan kiemelte. Magából az Ignotus-életrajzból 
kikövetkeztethető például, hogy a kisfiú, aki ebben az emléknovellában elbeszéli 
emlékeit, anyai nagyapjáéknál vendégeskedett, a bemutatott miliő tehát egy vidé-
ki zsidó üzletemberé és családjáé – ez azonban megint nincs kimondva. Sőt, a tör-
ténet nyitányaként előadott sonkaepizód e tekintetben akár megtévesztő is lehet.  
A kisfiú ugyanis, a Bora szolgálóval való ideiglenes összekülönbözése magya-
rázataként előadja, hogy ő „egy	 kis	 finom,	 omlós,	 rózsaszín	 sonka	 után” epedett, 
„mit	gyerekek	 otthon	Pesten	gyakran	 kaptunk	volt	 vacsorára,	 itt	 az	Alföldön	 azonban,	
nagyapáéknál	is,	csak	az	a	sós,	mérges,	füstölt	oldalas	járta,	amit	én	nem	tudtam	megszok-
ni”. A sonka nem kimondottan a zsidó étkezési előírásoknak megfelelő „kóser” 
étel – a sonkaepizód ilyen elővezetése tehát vagy elfedése a család származá-
sának, vagy, ha jellemzés, akkor a vallási előírásoktól való eltávolodás jelzése. 
Ugyanakkor, s ez egyszerre fér bele a novellaszerű szövegalakításba és a család 
szociológiai értelemben vett szituálásába, a kisfiú elbeszélése tele van a család 
életformáját bemutató „szociográfiai” részletekkel. A ház, a szobák leírása, a 
rokonsági hálózat bemutatása, a kiszolgáló személyzet regisztrálása, az öltözetek 
anyaga, vagy éppen a gyertyával való világítás – mind-mind nagyon apró s jel-
lemző részletből áll össze. S mindez, mint olyan, a vidéki zsidó életforma és -mód 
megismerése szempontjából elsőrendű történeti forrásként is használható. Ezek 
a realitásfragmentumok jellemzőek is, beszédesek is. És sokrétűek is. Fölvillan itt 
a „tornácos,	szép	ház” „szolgálóktól	s	baromfiaktól	hangos	udvara”	s „piszkés,	ribizlis,	
csalános	kiskertje”. Megemlítődik itt a „saroglyás	kocsi”, amelynek „a	padja	alatt	sem	
volt	féder”, s így az utas „majd	a	nyelvét	harapta	le”, amíg a kocsi „harmadfél	órát	rán-
cigált	bennünket	a	forró	homokon,	nekivíve	a	kerekeket	egy-egy	árva	téglának	és	belezök-
kentve	lyukba,	gödörbe”. Vagy leírása adódik egy gyerekjátéknak, a pajázásnak: „az	
iskolaudvaron	fejünket	összeütve	pajáztunk,	hogy	ki	tudja	a	két	végén	meghegyezett	kis	
fapecket	a	földre	fektetve	s	egyik	végén	bottal	megütve	magasabbra	pattintani”. Fölvillan 
egy vásári pillanatkép is, „hol a talliánnak kíntornáján nemrég egy majmot lát-
tunk selyemszoknyában, tollas kalappal a fején, szőrös kis kezével kínálva egy 
skatulyában a planétákat”. De megtudjuk, hogy mi a „csandzsérozás”, a gyerekek 
(kiskamaszok) e beugratós játéka, amikor a vásáron a kiteregetett portékából 
„elcsennek” valamit, hogy a be nem avatott gyereket csípjék aztán fülön. A csa-
ládi, ünnepi asztal leírásával is találkozunk. A „terített, hosszú asztal” leírása ez: 
„Az	asztalon	keskeny	lapos	tálakban	a	hideg	rántott	csirke	kínálkozott,	aranysárga,	sült	
petrezselyemmel,	 füstölt	 oldalas	 felvágva,	 bőrével,	 szalonnájával,	 gyalult	 tormával,	 egy	
barnapiros	rengeteg	libamáj,	önnön	ikrás	zsírjában,	vajaslábas,	tejfölös	bögre,	birkasajt,	
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fölszelt	fekete	retek,	fejes	saláta	kemény	tojással,	kovászos	uborka,	tejfölös	zöldbab	és	kapros	
tejfölös	tökfőzelék,	–	üvegtálakban	főtt	meggy	és	főtt	sárgabarack,	kis	szakajtókban	fekete	
eper	tetejezve	s	egy	külön	kis	tálban	[…]	szamóca	is,	mit	mi	úgy	híttunk,	hogy	földi	eper.	
S	persze	bor,	bor,	bor,	de	tepertős	pogácsa	is.	Meg	apró	mandulás	sütemények,	–	két	gyö-
nyörű	sárgára	bekent	mogyorós	torta	s	főkép	kuglóf,	fodros	bécsi	kuglóf,	Schönbrunnban	
sem	találni	különbet	a	császár	asztalán	–	a	héja	mint	az	égetett	cukor,	a	bele	mint	a	spon-
gya,	 jelezvén,	hogy	 itt	 tulajdonkép	uzsonnáról	 lesz	szó,	pincében	hűtött	 tejes	kávéval.”  
S az e körben fogyasztott szellemi táplálékra is történik utalás. Anti, aki szavalási 
tudományát e körben be is mutatta, „egyformán	 elrecitálta,	 betéve,	 negyedórán	 át	
akárhol	az	Aeneist	meg	az	Odisszeát,	a	horáciusi	ódákat,	a	Schiller	balladáit”. „De	kivált	
szép	volt	–	nem	is	szép,	hanem	gyönyörűséges,	nem	is	gyönyörűséges,	hanem	andalító,	
riasztó,	szívbe-velőbe	ható,	ahogy	az	Anti	Vörösmartyt,	Petőfit,	Arany	Jánost,	mondom,	
szavalta.” És szavalta sorra „a	Salamon	királyt,	a	Hunyadi	Lászlót	s	a	Tetemrehívást,	
mi	akkortájt	jelent	meg	a	Budapesti	Szemlében	s	az	Anti	a	tanári	könyvtárból	kapta	meg”. 
Mindez, s egyebek is, persze, csak mintegy mellékesen, a történetmondás logiká-
ja szerinti összefüggésben bukkannak föl – nem szisztematikus szociográfia ez, 
hanem egy régi emlék elbeszélésének „mellékes” adalékai. A történet lényege 
pedig a kisfiú világérzékelésének érzékeltetése. Ebbe belefér a Bora szolgálótól 
hallottak miatti rémüldözés is. „Magam	pedig,	mondom,	féltem	a	csupa	üres	lakásban	
–	a	Bora	nemrég	mesélt	a	Máknéról,	kit	egy	veszett	macska	megharapott	s	ettől	maga	is	
megveszett…	a	sötétben	mindig	láttam	a	Máknét	meg	a	veszett	macskát	s	a	nyavalya	tört,	
hogy	én	is	megveszek.” De e gyerekes rémüldözés másik pólusán már megjelent a 
szexualitásra való fölfigyelés is. A kisfiú, véletlenül ugyan, de azzal szembesül, 
hogy Ida és Anti nyilvános térben zajló rossz, egymást hergelő viszonya mögött 
az éjszaka csöndjében egy másik viszony is realizálódott. A kisfiú észreveszi, 
hogy – ellenségeskedés ide vagy oda – az éjszakát Ida Anti szobájában töltötte. 

Az elbeszélt „gyerekemlék” lényege tehát a szexualitásra való korai – s így 
nyilván maradandó emléket hagyó – felfigyelés. Olyasmi tehát, amelynek elbe-
szélése leginkább csakugyan a novellaszerű elbeszélést kívánta meg. A gyerek-
emlék élménymagja ez a fölfedező felismerés volt, s minden, amit ennek előadása 
során el lehetett mondani, s Ignotus el is mondott, csak e köré rakódott föl, s e 
fölismerés kimondását készítette elő.

A másik kiemelten kezelt „gyerekemlék”, amely alcímként (Remény, Emlékezet) 
is Kölcsey versét idézi (s mint kiderül: nem is véletlenül), „Vilmus bácsi” törté-
nete. Az ő nevét teljes alakjában is megismerjük (Freilinger Vilmos), s a teljes 
névnek is szerepe van a történetben. De maga a „gyerekemlék” megint nagyon 
összetett, és elmesélése során, mintegy mellékesen, sok mindenre fény derül.  
A történet az Ida és Anti történetének más síkon való folytatása, a visszautalás (s 
így összekapcsolás) mindjárt a szöveg elején közvetlenül megtörténik: „Talán	tud-
ják	még	–	itt	meséltem	el	a	Magyar	Ujságban	–	az	Ida	és	az	Anti	történetét:	hogy	kis	ele-
mista	koromban	az	Alföldön	egy	nyári	nap	mint	mentem	át	Ádám	bácsiékhoz	s	aludtam	
ott	éjszaka…	Másnap	már	korán	reggel	kinn	mászkáltam	az	udvaron	s	nem	találtam	a	
helyemet	–	a	kávénál,	ahogy	a	hosszú	asztalt	a	tornácon	körülültük,	nem	néztem	szemébe	
senkinek	s	amint	tehettem,	megint	leszaladtam	a	kis	kertbe,	csipegetni	az	éretlen	egrest,	
a	kocsiszín	tetejére	 is	 felmásztam,	piszkálódni	az	aszalt	meggyben:	rossz	volt	nézni,	 jó,	
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hogy	nem	nézte	senki.	Föllélegeztem,	mikor	a	tornác	felől	meghallottam	a	Bora	szolgálónk	
hangját.	Még	mindig	haragban	volt	velem,	nem	szólt	ki	értem	egyenesen,	csak	a	Zsofkától	
izente,	 hogy	 jöjjek	 haza,	már	 fél	 tíz,	 nem	 tudom-e,	 hogy	 a	Vilmus	 bácsi	 kilenc	 óta	 ott	
vár?” Ez az átvezetés az előző történetet kerekíti ki (a kisfiú lelki reakciójának 
bemutatásával), de egyben át is vezet „Vilmus” (azaz Vilmos) bácsihoz, akinek 
egyéniségét s élete alakulását ez az „emléknovella” középpontba állítja. Története 
többszörösen tragikus, s ahová a történet kifut, egyetlen fiának, Rudolfkának 
váltóhamisítása, végképp azzá teszi. De nem ez az egyetlen szál, s (önéletrajzi 
szempontból) nem is a legfontosabb. Az egyik szál, ami önéletrajzilag fontossá 
válik, az az, hogy „Vilmus bácsi” hajdan Ignotus apjának bécsi diáktársa volt, 
mindketten orvosnak készültek, de egyikük sem lett az. Veigelsberg Leó németül 
író újságíró lett, s a Pester Lloyd szerkesztője, diáktársa pedig – tanító: „miután	
nem	bírta	már	a	koplalást,	abbahagyta	a	bécsi	orvosi	 tanulást,	s	 lement	a	Vág	vidékére	
német	 tanítónak”. A kapcsolat azonban megmaradt, Veigelsberg Leó becsülte, s 
voltaképpen ő szerzett a bécsi takarékban állást is „Vilmus bácsi” fiának. Az öreg 
tanító magáról nem mesélt, „róla	mindent	mástól	kellett	kitudnom:	apámtól,	ha	lejött	
egy	félnapra	Budapestről,	megnézni,	hogy	vagyok,	s	nagyapától	s	nagyanyától,	kik	szin-
tén	igen	nagyra	tartották	a	Vilmus	bácsit”. Nem véletlenül. Az öreg tanító ugyanis 
remek ember s kitűnő nevelő volt. S itt, e ponton válik személye önéletrajzilag 
igen fontossá. A kisfiút ugyanis, afféle magántanítóként, magyarra tanította, s 
valami olyasmit adott intellektuális kibontakozásához, amely döntőnek bizo-
nyult. Az emléknovellában erről ezt olvashatjuk: „ha	valakit	 becsültem	 e	 világon,	
úgy	ezt	a	kiszáradt	öreg	embert,	ezt	a	bölcs	és	tudós	férfiút,	ki	kiskoromnak	olyan	élménye	
volt,	mint	Kant	Immánuel	lehetett	a	tizennyolcadik	század	intellektuális	nemzedékének.	
Nem	mondom,	hogy	lett	volna	akkora	filozófus,	mint	Kant	Immánuel,	aminthogy	én	sem	
voltam	Herder	meg	Schiller,	de	az	a	levegő	járt	vele,	mely	azóta	is	végigkísér	életemen	s	
mely	a	tulajdonkép	való	különbség	az	emberek	közt:	azok	közt,	akik	gondolatban	élnek.	Én	
gondolatban	éltem	s	gondolatban	találkozhattam	először	a	Vilmus	bácsival,	mert	nemcsak	
innen	a	mostanból	 […],	de	akkor	 is,	 elejétől	 fogva	a	Vilmus	bácsit	adottságnak	vettem,	
ismerősen.” Nemcsak az derül ki róla, hogy az elve az volt: „a	 gyermekekben	 is	
tisztelni	kell	az	embert”, de az is, jól tanított, ahogy az emlékező mondja: „oly	iszo-
nyú	nagyon	dagadt	szívem	a	hálától,	amért	úgy	oktat	és	buzdít,	hogy	minden	óra	után	
mintha	frissen	fürödtem	volna.	Órák	voltak	ugyanis,	miket	a	Vilmus	bácsi	adott:	énná-
lam	magyar,	másutt	meg	német	s	francia	leckék	is,	mikkel	itt	az	Alföldön	a	míveltséget	
hintette,	 nyugalmazott	 tanító	 gyanánt	 vonulván	 meg	 e	 poros	 tájakon,	 minekutána	 a	
hűs	Felvidéken	nemzedékeket	 nevelt	 volt	 az	 ott	 akkor	 honos	német	 pallérozottságban.” 
S hogy hogyan tanított? Ez is kiderül: „Bizonyára	 úgy	 nevelte	 ott	 is	 a	 gyerekeket,	
mindegyiket,	mint	engem:	hogy	egy	virágot,	 egy	kavicsot,	 egy	ruhadarabot,	 egy	bútort	
vétetett	vele	kezébe	vagy	szemügyre,	kikérdezte,	mit	tud	róla	s	szó	szót	adván,	vitte	bele	az	
elcsodálkozásba	olyasmin,	ami	természetesnek	tetszik,	az	utánajárásba,	hogy	mint	készül,	
ami	készen	 termettnek	 látszik,	 a	 szükségnek,	melyből	 a	 találmányok	nőttek,	 a	 kedvnek,	
mije	magának	a	természetnek	is	telik	a	dolgok	kicifrázásában,	a	léleknek,	mely	a	madarat	
fészket	 rakni	 hajtja,	 a	méhet	 lépet	 építeni,	 az	 embert	 soha	meg	 nem	nyugodni	 s	 egyre	
tovább	törni…	s	a	szép	az	volt,	hogy	mindezt	a	Vilmus	bácsi	nem	maga	mondta,	hanem	
engem	vitt	rá,	egy-egy	továbbsegítő	szóval,	hogy	magam	vegyem	észre,	magam	találjam	
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meg	magamban	s	húzzam	föl	 lelkem	tárnáiból,	boldogan	álmélkodva,	hogy	mi	mindent	
nem	tudok,	csak	nem	tudtam,	hogy	tudom…	Ittam	magamba	a	szót,	mellyel	értelmem-
hez	férkőzött	s	külön	jutalomnak	s	kitüntetésnek	vettem,	hogy	elmenet	még	olvasnivalót	
is	 hagyott,	miről	majd	 legközelebb	 beszámoljak.” Nem kétséges, hisz ez a leírásból 
plasztikusan kibontakozik, az öreg tanító a gondolkodásra vezette rá a kisfiút.  
S így nem pusztán tudást, hanem tudásszerző képességet adott kezébe.

Az emlékező, „Vilmus bácsi” pedagógiáját érzékeltetendő, elmond egy könyv-
vel kapcsolatos emléket is. S ez mint „gyerekemlék” is érdekes, s mint kulcs is az 
emlékező attitűdhöz. „A	könyv,	melyet	az	első	órák	után	a	Vilmus	bácsi	nálam	hagyott	
volt,	mehetett	is,	de	nagyon,	ilyen	kitüntetés	számba,	mert	nem	valami	gyerekkönyv	volt,	
vagy	éppen	képeskönyv,	hanem	igazi	könyv,	felnőtti,	sőt	klasszikus,	mint	erre	a	Vilmus	
bácsi	figyelmeztetett	–	s	ezt	a	szót	nyilván	őtőle	hallottam	először.	Már	formára	is	más	
könyv	volt,	mint	a	gyerekolvasmányok:	piciny	és	picinyen	nyomott,	égszínkék	vászonba	
kötött	s	rá	aranyból	egy	háromhúrú	lant	préselve	–	az	ágyba	is	magammal	vittem,	úgy	
aludtam	 el	 vele.	Belül	 pedig,	 ha	 kinyitották,	 csupa	vers	 volt	 belenyomtatva,	 első	 levele	
keményebb	papíroson	különvált	a	többitől	s	ennek	belső	felére	vékony	csíkokból	egy	férfi-
ember	volt	rajzolva,	kopasz,	félszemű,	bajusztalan	s	szakálltalan,	ahogy	akkor	nálunk	csak	
a	papok	meg	a	színészek	jártak,	–	mellig	látszott	csupán	s	valami	lepedőféle	volt,	elölről-
hátra,	nyakába	s	vállára	vetve	s	írásban	állt	alatta	írva	–	akár	a	váltókon,	miket	nagyapa	
íróasztalán	 a	 takarékban	 szoktam	 volt	 látni	 –,	 hogy:	 Kölcsey	 Ferenc.	A	 Vilmus	 bácsi	
csak	úgy	mondta,	hogy	»a	Kölcsey«,	mint	valami	ismerősről	s	akivel	mindenki	ismerős.”  
A kötet kézbeadása mint pedagógiai gesztus is beszédes, hiszen a zsidó kisfiú egy 
magyar klasszikussal ismerkedhetett meg így (s így az asszimiláció folyamatába 
nyerünk bepillantást). De maga a versélmény is, amelyet e kötetből nyert gyerek-
olvasója, legalább ennyire árulkodó. Az első elolvasott és megtanult vers ugyanis 
a Remény, Emlékezet volt. „A	»Remény,	Emlékezet«-et,	az	első	strófáját,	néhány	átol-
vasás	után	betéve	tudtam	s	udvarunkon	körülmasírozva,	mint	a	katona,	ropogtattam	tal-
pam	alá	a	hangzását:	»trammtaramm,	trammtaramm…	Éltünkrögös	határain	kétgénius	
vezet	Sfellegborul	vánutain	Nyujtmindenik	kezett,	Debártekint	biztatvarád,	Vigasztalást	
egyiksemád:	Reményemléke-zett!«	Ezt	csak	magamnak	ropogtattam	így	–	a	Vilmus	bácsi-
nak	rendesen	elszavaltam,	meghajolva	a	címe	után,	hogy	»írta	Kölcsey	Ferenc«	s	azt	is	el	
próbálva	nyögni,	hogy	tulajdonképp	mi	van	benne	mondva.” A kisfiú, akinek emlékeit 
ez az „emléknovella” elmondja, persze nem értette a verset, tanítója magyarázata 
sem tette sokkal világosabbá számára – de elgondolkodtatta. S mint az „emlék-
novella” megírása mutatja, sok évtizeddel később is munkált benne: emlékezésre 
késztette.

A két szöveg, amelyet Ignotus, láttuk, meghatározóan fontosaknak tartott, 
csakugyan fontos szövegek. A részletgazdagság, ami mindkettőre jellemző, 
önmagában is érték, ezek az elbeszélt momentumok nemcsak érdekesek, de 
informatívak is egy elsüllyedt emberi kis világra vonatkozóan. Az igazán fontos 
azonban ezeken a részleteken túl van: egy önértelmezés elbeszélt, de explicit 
alakban ki nem mondott lelki mély rétegeiben. Ignotus ugyanis, gyerekkori élmé-
nyeit elbeszélve, a történet részleteibe rejtve, két fontos dolgot is elárul magáról: 
a szexus és az intellektualitás iránti (úgy látszik, már gyerekkorában is jelentkező) 
fogékonyságát. Ez explicit alakban sem „leleplező” róla szólva, de megadja egy 
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karakter alapszerkezetét. S mivel erre a két összefüggésre ő maga hívja föl a 
figyelmet emlékei elmesélésével, ez a narratív identitás komolyan is veendő. 
Ugyanakkor az emlékezés során fölvillantott szociologikum, a sok-sok részlet 
jellemző ereje révén, mindennek a szociokulturális dimenzióját is kirajzolja.  
A pszichológiai szerkezet nem absztrakt szerkezetként jelenik meg, hanem való-
ságos történeti beágyazottságában. S bár a zsidó szó e két szövegben elő sem for-
dul, a „mellékesen” elfecsegett részletek az asszimilálódó vidéki magyar zsidók 
életét sokoldalúan és elfogulatlanul, de belülről, autopsziás ismeretek alapján 
mutatják be. Az összképnek történeti-szociológiai relevanciája van. Egy koraérett 
kisfiú perspektívájából, de az utólagos, önmegértésre törekvő tudás szelekcióját 
működtetve. (A novellaszerűség itt nem a fikcionálás eszköze, nem korlát, hanem 
egy olyan elbeszélésmód, amely megóv az elvont általánosítások kényszerétől, s 
az elbeszélteket a történetmondás – legitim – keretein belül tartja.)

7
Ha a 11 tételes lista szövegeit végigolvassuk, érthetővé válik, hogy Ignotus 

miért az első kettőt kezelte kiemelt fontosságúaknak: a többi szöveg, az összefog-
laló cím (Éltünk rögös határain) ellenére, más jellegű. Részletekben szegényebb, 
vázlatosabb, inkább cikkszerűen, mint novellaszerűen megformált. Nem érdek-
telenek persze ezek sem, de kevésbé plasztikusak. E vonatkozásban Ignotus 
valamiért tartózkodóbb volt. Mindenekelőtt maga az egykori, az eseményeket 
átélő (s az első két szövegben meg is jelenített) szereplő hiányzik az újabb rész-
letekből. A felidézett dolgok s emberek ezekben a szövegekben már többnyire 
csak mintegy „kívülről” rajzoltatnak meg. Pedig, s ez nagy valószínűséggel állít-
ható, Ignotusnak e vonatkozásban is lett volna bőven mondanivalója. A három 
folytatásból álló Padok	és	kathedrák például gimnáziumi és egyetemi társairól és 
tanárairól szól – s mögöttük nyilván ezer s egy élmény, megírható s megírandó 
momentum rejtőzik. De ezekről mégis csak szűkszavúan értekezik. A cím kitűnő, 
az evangélikus (később „fasoriként” híressé vált) főgimnázium már Ignotus ide-
jében is az egyik legjobb, legerősebb magyar középiskola volt, tanárai közül több 
akadémikus lett, a pesti egyetem pedig privilegizált helyzetű universitas volt, a 
magyarországi egyetemi élet sokáig jórészt oda koncentrálódott. Mégis: gimnázi-
umi társai közül csak egyet, a neves „német” íróvá lett Holitscher Arturt nevezi 
meg s jellemzi (röviden), egyetemi társai közül is csak alig néhányat az ismer-
tebbek vagy érdekesebbek közül: Návay Lajost (aki utóbb képviselőházi elnök, 
belügyminiszter s a „bolsevista	 vérkomédia	 első	 áldozata” lett), Vázsonyi Vilmost 
(aki politikusként „bekerült	a	nemzet	évkönyveibe”), Pap Dávidot (aki utóbb „ragyo-
gó újságíró” lett), Vámbéry Rusztemet (akit a történetírás jogászprofesszorként, 
a radikális politika exponenseként tart számon, de akkor még „verseket	 is	 írt”), 
– s „egy	monoklis	 kis	Károlyi	gróf”-ot (aki nem túl acélosan vizsgázott, de utóbb 
Károlyi Gyula néven magyar miniszterelnök lett). Nem túl bőséges lista, s róluk 
is inkább csak utalások vannak a szövegben. A tanárok (a gimnáziumi évekből 
is, az egyetemiekből is) valamivel nagyobb súllyal szerepelnek, s bemutatásuk is 
valamicskét részletezőbb. Gimnáziumi tanárai közül elsőként Lehr Albertet neve-
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zi meg és jellemzi, s ad egy – származásukra utaló – névsort is róluk (Schultz, 
Petz, Lehr, Böhm, Fröchlich, Weber, Elischer), majd közülük hármat ki is emelt: 
„Pecz	 Vilmos,	 az	 ó-filológus	 és	 Scholtz	Ágost,	 a	mathematikus,	 csakhamar	 fölkerült	 a	
budapesti	egyetemre.	Legkiválóbb	köztük,	tudósnak	is,	embernek	is,	Böhm	Károly	ó-filo-
lógus	és	filozófus	volt,	később	kolozsvári	egyetemi	tanár	és	rektor	s	»Az	ember	és	világa«	
című	három	részből	álló	filozófiai	munka	és	rendszer	írója.” A legrészletesebben (Lehr 
mellett) Böhmről emlékezett meg, s bár utalt rá, hogy róla már különböző alkal-
makkor sokszor írt, ebben az összefüggésben lényegesen többet szeretnénk még 
tudni – mind Böhm megismerése, mind Ignotus hozzá való viszonyának megér-
tése szempontjából. Tanárai közül, mintegy kontextuson kívül, pótlólag, kap még 
pár sort Ábel Jenő is. A diákévek fölidézése, sok oknál fogva, ideális alkalmai az 
anekdotázásnak, a részleteknél való elidőzésnek, Ignotus, érdekes mód, mégsem 
így járt el. Ő inkább annak a kulturális légkörnek a lényegét próbálta meghatá-
rozni, amely az evangélikus gimnáziumra volt jellemző. Ez nemcsak hogy nem 
érdektelen, de nagyon is fontos és tanulságos – ám beszédmódját tekintve inkább 
értekezésszerű (s nem novellaszerű). Elvontabb. Ez is jelzi, Ignotus voltaképpen 
emlékező cikket írt ez alkalommal (s nem novellaszerűt). Egyetemi tanárai vala-
mivel részletezőbb bemutatást kaptak. Indításként, mintegy általánosítva, ki is 
mondta: „Mint	apámmal	s	a	gimnáziummal,	az	egyetemmel	is	szerencsém	volt	–	kiváló	
emberek	hatása	alá	kerültem,	olyikhoz	közelébb	is	jutottam,	s	társaim	sem	voltak	utolsók.” 
Tanárai közül – kit rövidebben, kit hosszabban jellemezve – többeket bemutat. 
Pulszky Ágost, Hajnik Imre, Kerkápolyi Károly, Salamon Ferenc, Kármán Mór, 
Heinrich Gusztáv, Gyulai Pál, Fayer László, Pikler Gyula, Láng Lajos, Beöthy 
Zsolt – érdekes névsor. Érdekes, mert Ignotus elvileg joghallgató volt, e listában 
azonban nem a jogászok dominálnak. Nyíltan ki is mondta: „A	tanárok	közzül	a	
számomra	illetékes	jogiak	nem	ragyogtak	túlságos	fényben,	kivéve	Pulszky	Ágostot,	kinek	
szociológus	és	 jogfilozófus	 jelentőségét	azonban	csak	mostani	szemmel	 tudjuk	megmér-
ni	–	akkor	mint	meglehetős	kapkodó	politikus	állta	el	a	saját	maga	képét.” A lista nevei 
inkább a társadalomtudományok bizonyos ágait s a bölcsészetet reprezentálták. 
Ez aligha csak a jogászprofesszorok viszonylagos gyengébb kvalitásaival magya-
rázható, megmutatkozik benne Ignotus érdeklődésének valódi, nem jogászi alap-
szerkezete is. S föltűnő, hogy bár árnyalt, gyöngeségekről sem hallgató portrékat 
igyekezett adni (igazán negatív képet csak Beöthyről rajzolt – tegyük hozzá, 
nem indokolatlanul), ezeket a portrékat egykori (s utóbb is igazolódó) válasz-
tásai alakították. Így is meglepő (bár nagyon is jogosult, s utólag is igazolható) 
Salamon Ferenc kiemelése, s némileg szintén meglepő – ha nem ismerjük Ignotus 
személyes élettörténetét – Gyulai Pál csaknem fönntartások nélküli méltánylása. 
De érdekes Kerkápolyi vagy Láng Lajos kiválasztása és bemutatása is, míg Pikler 
szerepének hangsúlyozása utólag már teljesen természetes. Választásai, rokon- és 
ellenszenvei természetesen őt magát is jól jellemzik, ám, ezen túl, amit elmond 
róluk, az az általános kulturális légkör érzékelése szempontjából is releváns. 
Ami sajnálható, hogy mind gimnáziumi, mind egyetemi tanárairól nem ad még 
bőségesebb, részletezőbb, a személyes nexust is jobban s gazdagabb adatolással 
érzékeltető leírást. Egy majdani Ignotus-életrajznak (az ez időszakra vonatkozó) 
útbaigazító vázrendszere azonban így is felsejlik a Padok	és	kathedrákból. 
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Érdekes, sőt fontos, bár nem novellaszerűen elbeszélt emlék az Ismerősök. A cím 
alapján azt várnánk, hogy a szövegben egykor volt hús-vér emberekre, Ignotus sze-
mélyes „ismerőseire” történik emlékezés. Néhány rövid utalásban ilyen ismerősök 
is fölbukkannak, nem is akárkik. Cervantes kapcsán írja, hogy vele „már	 spanyol	
anyanyelve	miatt	sem	beszélgethettem	az	életben	úgy	el,	mint	igazában	Jókai	Mórral,	mikor	
asztalánál	 kenyeréből	 ettem,	 vagy	Ady	 Endrével,	 mikor	 asztalomnál	 a	 boromból	 együtt	
ittunk.	Nem	mintha	 túlságosan	kedvelném	a	költőembereket:	 Jókai	ugyan	a	 legmegejtőbb	
emberi	lény	volt,	ki	férfiban	valaha	e	földön	járt	–	de	már	Adyval	volt	némi	baj,	hűtlensége	
és,	alapjában,	humortalansága	miatt	–	a	csupa	ideg	gnóm,	Kiss	József	ha	mégúgy	szeretted	
s	mégúgy	bámultad	lebegő	magas	művészetét:	rikácsoló	hangjával	s	amint	egyre	s	mohón	
és	fukarul	résen	állt,	nehogy	bár	majd	síron	túl	is	megrövidüljön	hírnevében,	hódolójának	is	
idegeire	ment,	Vajda	János	pedig,	a	genie,	az	ő	összecsíptetett	oroszlánszemével	s	megfelelő	
állatkerti	 szagával	 egyenest	 lélegzetedet	 vette	 el.” A szöveg azonban elsősorban nem 
róluk (vagy társaikról) szól, hanem a betűk révén megképződő irodalmi ismerő-
sökről. Egy-egy irodalmi mű egy-egy figurájáról, például Dickens „Mr. Pickwick”-
jéről, vagy – egy másik írótól – „Falstaff lovag”-ról. S ezekről a szövegben, betűk 
révén megképződő ismerősökről Ignotus néhány, részben személyes preferenciá-
iról árulkodó, részben általánosítva is érdekes összefüggést tesz hozzáférhetővé. 
Jókai Kárpáthy Zoltánjáról például ezt írta: „Kárpáthy	Zoltán,	a	gyermekifjú,	ki	szép-
ségre	Alkibiadesszal	s	Nagy	Sándorral,	bölcsességre	Solonnal,	erényre	Sokratesszel,	tudo-
mányra	Pythagorásszal	veszi	föl	a	versenyt:	mióta	Jókainál	először	találkoztam	vele,	min-
denkorra	 egybenőtt	 gyermeki	 vágyálmommal,	 hogy	 őhozzá	 hasonlítsak	 –	 véremnek	 része	
lett,	agyvelőmnek,	magam	után	való	honvágyamnak…	s	ha	a	mai	fiak	közt	egy-egy	külö-
nösen	sikerültre	akadok:	menten	Kárpáthy	Zoltánra	emlékeztet,	s	egyben	szívembe	is	vág,	
mint	valamely	s	akkor	nem	viszonzott	gyermeki	hajlandóság	utósajgása.” Az olvasmány-
élmény élővé válásának demonstrálása ez. S kicsit több is. Egy lelki mechanizmus 
leírása. „Török	nők,	orosz	emberek,	franciák,	angolok,	rómaiak	–	egypár	német,	sőt	norvég	
is,	kiket	a	művészet,	mely	a	hideg	tintát	meleg	vérré	válatta	bennük,	vagy	mert	természetük	
vág	az	enyémhez,	feledhetetlenné	lett	számomra	s	emlékezetük	elvegyül	a	valóban	éltekével	
s	találtatókkal…	Holt	barátnőm,	ki	már	rég	por	és	hamu,	s	kinek	szeme	a	fiáéból	még	olykor	
rámnéz:	testiebben	suhant-e	át	életemen,	mint	a	lőcsei	fehér	asszony,	vagy	a	csudaszép	szul-
tánlyánya?	Vajjon	a	kép,	ahogy	valakit	ismeretlenül	elképzelünk:	nem	ugyanúgy	valóság-e,	
mint	mikor	aztán	megismerkedünk	vele,	vagy	arcképét	látjuk?” S az irodalmi figuráknak 
ez az olvasó élményében való megelevenedése, személyes ismerőssé válása csak az 
egyik eset. Ennél Ignotus továbbmegy. A „költők,	még	ha	nem	is	találkozunk	velük	élve,	
módot	adnak	rá,	hogy	összeismerkedjünk	velük.	Belelátunk	lelkükbe	úgy,	mint	műhelyükbe	
–	amit	kimódolnak,	nemcsak	teremtményeiket,	de	magukat	is	megkedvelteti	–	amit	két	lábra	
állítanak,	az	mind	csak	kivetített	vallomás…	valójában	nem	tudunk	másról	beszélni,	mint	
magunkról,	s	minden	figurában,	ki	a	költészetből	az	olvasó	szívébe	záródik,	annak	személye	
is	megnyilatkozik	 előtte,	 ki	 e	 figura	megalkotásában	 élte	 ki	magát.	Zene	 iránt	 süket,	 kép	
iránt	vak	talán	lehetek,	de	könyvet	nem	tehetek	le	kezemből,	hogy	képem	ne	maradjon	arról,	
aki	írta.	Hát	még	ha	a	képet	egyenes	közlés	is	kiteljesíti:	naplók,	levelek,	vallomások,	kortár-
sak	tanuskodása!	S	kivált	ha	olyan	önmaguktól	megszállott	lelkek,	mint	Byron	és	Stendhal,	
ezt	 az	 énjüket	 száz	 külön	 figura	 áttételében	 csillogtatják	 –	 vagy	 olyan	 megállapítóak	 s	
talpraállítóak,	mint	Hebbel,	magukról	 vesznek	 föl	 látleletet	 s	 önmagukat	 vonultatják	 föl!	
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Lehet-e	Goethét	és	Byront,	Stendhalt	és	Heinét,	Schopenhauert	és	Hebbelt	úgy	olvasni,	hogy	
holtunkig	ne	emlékezzünk	rájuk,	emberi	figurájukra?” Bizonyos, e gondolatmenet egy 
meghatározott irodalomfelfogás derivátuma és dokumentuma, de nem csak az. 
A szó legszorosabb értelmében emlékezés is, a saját olvasói képzelet működésére 
vonatkozóan. S amit, mintegy végső általánosításként kimond, annak súlyos pszi-
chológiai igazsága van. „Külömben	nem	is	kéne,	még	ha	valami	mágiánál	fogva	lehetséges	
volna	is,	ily	feligézés	e	találkozásokhoz.	Csak	magammal	kell	elbeszélgetnem,	hogy	valójában	
s	tudtomon	kívül	azokkal	beszélgessek,	kik	nevelőim:	apa,	tanító,	idősebb	barát	s	könyvek,	
könyvek,	könyvek	s	akik	e	könyveket	 írták,	mint	 lelkiismeretem	s	világnézetem	ültek	bele	
tudattalanomba.	A	magunkfajta	ember	soha	sincs	egyedül:	minden	gondolatában	s	minden	
emlékében	ismerősök	röpködik	körül	–	könyvbeli	ismerősök...” Ez az önértelmező emlé-
kezés természetesen magán viseli már a pszichoanalízis inspirációit, de – s ezért is 
érdekes az Ismerősök – belső lelki hitele is van. Ignotus itt önmagáról is vall, egyféle 
kulcsot is ad az ő megértéséhez.

S mivel az Ismerősök a tervezett kötetkompozícióban az emlékek mély rétegét 
jelentő első két tétel után, de a konkrétabb, s kronológiailag későbbi emlékeket 
felidéző Padok	és	kathedrák elé van besorolva, az Ismerősök gondolkodástörténeti 
gondolatmeneteinek egyféle elvi, magát az emlékezés folyamatát is magyarázó 
szerepe is van.

8
A szűkebb, csak nyolc írásból álló kötet nem fedi le a teljes életutat, a szerzői 

önkommentár, láttuk, maga is e szövegek „gyerekemlék”-voltát hangsúlyozza.  
S ezen a megszorításon belül sem teljes (a szelekciót bizonyára véletlensze-
rű „alkalmak” éppúgy irányították, mint az egyéni lelki dinamika bizonyos 
emlékeket fölszínre dobó hatalma). Az emlékek elrendezése nem is szigorúan 
kronológiai.  A Padok	és	kathedrák egyetemi éveket (is) idéző emlékei után soro-
lódik be ugyanis a kötetbe vidéki gimnáziumi tanulmányainak egyik epizódja.  
A Hektográf, amely a kötettervben Josef Lewitus neve alatt szerepel, egy diákkori, 
házilag sokszorosított (hektografált) lap története, érdekes és jellegzetes epizódja 
az önéletrajznak. De nem időrendi helyén van, hiszen az elbeszélt epizód a har-
madik gimnazistaélménye: az akkor éppen Eperjesen tanuló kiskamasz élménye. 
A négy számot megélt, hektografált eperjesi Diák-Lapból példány ma, sajnos, nem 
ismert, nyomát, puszta létét is csak Ignotus írása őrzi, s a leírásból is kitetszik, tar-
talmilag is gyerekes dolog volt. Érdekessége azonban nemcsak az újságíró ösztön 
korai fölébredésének és megnyilvánulásának dokumentálásában van, hanem a 
megírás módjában is. Ez ugyanis, jellegét tekintve, megint olyasmi szöveg, mint 
amilyen az első kettő, csak éppen rövidebb. Ez pedig – talán – arra utal, hogy 
Ignotus eredeti, de spontánul alakuló tervei szerint emlékeit (bizonyos, elméleti 
kereteket is adó részletek közé zárva) így akarta megírni. S ezt az elképzelést, 
Hatvany ötletének megismerése után, a kihívásra reagálni próbálva, csak rövidre 
zárta. Azaz, újabb részletek megírása helyett mindjárt kötetbe rendezte az addig 
elkészült részleteket. A kötetterv azonban így, nyilvánvaló töredékességében 
sincs koherencia nélkül. Az első nyolc tételből összeálló „gyerekemlék”-kötet 
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záródarabja (A	kisfiú	s	a	kis	öreg) ugyanis, bár valamennyi szöveg közül a legko-
rábbi, 1925-ből való, igencsak összetett szöveg. Valószínű, hogy ez a rangos fóru-
mon, a Nyugatban megjelent, s eleve többszólamú szöveg indította el Ignotusban 
az önéletrajzi szempontú számvetés írói gyakorlatát – ugyanakkor kettős kom-
pozíciója révén egyféle zárókőszerepe is van. Ez az irodalmilag igen erős szöveg 
ugyanis két, sőt voltaképpen három alakban is megjeleníti a szerzőt: mint ide-
genben, Bécsben élő öregedő elbeszélőt, aki ügyeit intézve szemlélődik az esti 
városban, s közben az eléje kerülő emberek közt fölfedezi hajdani és majdani 
önmagát. A „kisfiút” s a „kisöreget”, s a szöveg ereje éppen e kontrasztból adó-
dik. Olyan önéletrajzi elbeszélés ez, amely, kimondatlanul is, az idegenben élő, 
öregedő férfi elszürkülő s kiüresedő életének tragikumát jeleníti meg, tárgyiasan, 
a maga hétköznapiságában, de ehhez, kontrasztként, előbb hajdani (virtuális) 
önmagát, a kisfiút is fölidézi. Nem eseménytörténetileg, filológiai értelemben, 
hanem „csak” lélektanilag (s osztrák „díszletek” közt). De az első rész zárlata 
több, mint árulkodó: „Ilyen	 ez	 a	 kisfiú.	 Ezeket	 gondolja	 ez	 a	 kisfiú.	 //	Hogy	 én	 ezt	
honnan	tudom?	//	Istenem,	most	negyven	esztendeje	én	is	ilyen	kisfiú	voltam.” (Nyugat, 
1925. 18. sz.) A kocsmában pedig, ahová az elbeszélő, várakozás közben, beült 
egy mustra, majdani (virtuális) önmagával találkozik: egy disztingvált, művelt 
öregúrral, aki teszi a dolgát, fordít, de igazában már komolyan semmi nem 
érdekli. S itt a zárlat, amely egyben az egész szöveg zárlata is, megint árulkodó: 
„Nem	gondol	mellette	semmit.	És	nem	is	érez	semmit.	//	Hogy	én	ezt	honnan	gondolom?	
//	Én	sem	gondolom,	de	valahogy	érzem.	//	Érzem,	hogy	tíz	év	múlva,	ha	élek,	én	is	ilyen	
kis	öreg	leszek.” (Nyugat, 1925. 18. sz. 26.) A kisfiú s a kisöreg közt a kapcsolat: az 
irodalom. Az egyik még minden idegszálával megy az irodalom felé, a másik, bár 
benne van, kikopik belőle: elveszti benső érdeklődését iránta. S e kontraszt adja 
meg az önmegjelenítés feszültségét – s tragikumát. A rezignált számvetést. Maga 
a szöveg e kettősség révén gyerekemlék is, meg az öregkor (még határhelyzetben 
való) lereagálása is. Élettapasztalat, „filozófia”, s az élete kudarcával szembesülő 
ember önismerete, külsődleges eszközök nélkül is, pusztán a tárgyias leírás ereje 
révén erős szöveggé teszi. Ignotus joggal helyezte ezt az írását a nyolctételesnek 
tervezett könyv végére, zárókőnek.

9
Ignotus önéletrajzi írásai megérdemelnék a kötetbe gyűjtést. Ő, mint láttuk, 

több lehetséges alternatív könyvvel számolt. Most, immár történeti távlatból, 
valószínűleg egy minél teljesebb gyűjteményes kötet lenne a praktikus. De nem 
függetlenül Ignotus elképzeléseitől, s főleg nem azok ellenére. Van lehetőség, 
amely úgy adna adattárszerű gyűjteményt, hogy az írói szándék sem sérülne. 
Össze lehetne állítani egy olyan kötetet, amely az Ignotus listáján szereplő első 
nyolc tételt adná főszövegként, s e főszöveghez, függelékek gyanánt, további szö-
vegek csatlakoznának. Az első függelék a lista 9–11. tételének szövegeiből állna. 
A második függelék adná (laza időrendben) a „tulajdonképpeni	memoire”-cikkeket. 
Azokat, amelyekre a Hatvanyhoz írott levelében maga Ignotus is utal, s azokat, 
amelyeket innen-onnan még össze lehet szedni. S ha futná a kutatói érdeklődés-
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ből és szorgalomból, lehetne egy harmadik függelék is: egy szemelvénygyűj-
temény. Ignotus írásai ugyanis (még az élete utolsó évtizedében, Amerikában 
írottak is) tele vannak hosszabb-rövidebb önéletrajzi betétekkel, olyan részletek-
kel, amelyek nemcsak olvasmányként érdekesek, de önéletrajza építőköveiként 
is becsesek. S ha ez a szövegkorpusz egybehordva a rendelkezésünkre állna, az 
egyes részek egymáshoz való, kompozicionálisan heterogén, de egészében véve 
komplementer viszonya révén, sok tanulsággal szolgálna. Akit csak az íróilag 
megkomponált főszöveg érdekelne, megelégedhetne azzal. Aki olvasói „kíván-
csiságból” vagy professzionális kutatói érdekből egyéb dolgok iránt is érdeklőd-
ne, annak a teljes szövegkorpusz rendelkezésére állna. Egybeolvasva vagy csak 
mazsolázva.

Ignotus elég sok mindent megélt, s elég okos és jól író emlékező volt ahhoz, 
hogy emlékeire érdemes legyen figyelni.
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Sasvári	Edit
Konjunktúra plusz kiszorítás 
Kassák Lajos1 önköltséges kiállítása  
a budapesti Fényes Adolf Teremben

Kassák Lajos 1967-es Fényes Adolf terembeli2 kiállításának történetét kitűnő és 
tárgyilagos kutatásokra alapozva röviden és tényszerűen Csaplár Ferenc foglalta 
össze 2002-ben.3 Részben Csaplár írásának nyomait követve, de az ő nézőpontjától 
eltérően4 kultúrpolitikai és kultúrtörténeti összefüggésben vizsgálom az esetet. 
Az 1967-es Kassák-kiállításban sok szál fut össze, ezért is különösen alkalmas az 
elemzésre. A különböző szálak futását, előzményét, a történetben játszott szerepét 
és továbbélését követem végig ebben a tanulmányban. Lássuk tehát, melyek ezek. 

Alapvetően két vastag szál keresztezi egymást: 1. az 1967-es kiállítás szerepe 
Kassák életművében, 2. a kádári–aczéli kultúrpolitika alakulástörténete a vizsgált 
korszakban. Ez a két főszál a vizsgálat során továbbiakra bomlik. 

Különös figyelmet érdemel, hogy a magyar avantgárd emblematikus figurája-
ként ismert Kassák Lajosnak életében mindössze tíz alkalommal volt egyéni kiál-

1 Kassák Lajos (Érsekújvár 1887 − Budapest 1967) író, folyóirat-szerkesztő, képzőművész, mozgalom-
szervező. A félig magyar, félig szlovák származású Kassákkal egy új, szuverén művésztípus jelent meg 
Magyarországon a huszadik század tízes éveiben. Műveltségének nem volt családi és iskolai bázisa, 
mégis újító erejű és átfogó gondolkodást alakított ki, és a maga erejéből vált nemzetközileg is ismert 
művésszé. Egyik úttörője volt annak a ma aktuális gondolkodásnak, amely a művészi tevékenységet 
nem kizárólag az esztétikai határokon belül jelöli ki, művészi munkájában a társadalomkritikát 
merész jövőalakító elképzelésekkel egyesítette. 1920-ban Bécsbe emigrált, ahonnan 1926-ban tért haza. 
Ez idő alatt MA című folyóirata révén munkakapcsolatba került az európai avantgárd legjelentősebb 
folyóirataival és alkotóival. A hatvanas évek fiatal avantgárd generációja „apafiguraként” tekintett 
Kassákra. 
2 A budapesti Fényes Adolf Terem a Műcsarnok és az Ernst Múzeum mellett a kortárs művészet 
legfontosabb bemutatóhelyeit egyesítő úgynevezett Kiállítási Intézményekhez tartozott a hatvanas-
hetvenes években. Ez a meglehetősen kedvezőtlen adottságokkal rendelkező, kis alapterületű 
helyiség kapta azt a szerepet, hogy rövid, alig kéthetes időtartamban bemutassa a rendszer által nem 
tiltott, de nem is preferált művészeket. 
3 Kassák	születésnapjai,	1917–1967, Kassák Múzeum, Budapest, 2005, szerk.: Csaplár Ferenc.
4 Csaplár Ferenc irodalomtörténész, 1976-os alapításától a Kassák Múzeum igazgatója volt, 2007-ben 
bekövetkezett haláláig. Többek között Csaplár áldozatos munkájának köszönhető, hogy Kassákot 
mint absztrakt festőt kanonizálta a művészettörténet a Kádár-korszakban, ami nagy fegyvertény volt. 
Csaplár Kassákkal kapcsolatos írásait is alapvetően a kanonizációs szempontok befolyásolták. 

Az összeállítás közlésével a 130 éve született, 50 éve elhunyt Kassák Lajosra emlékezünk. (A	Szerk.) 
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lítása Magyarországon. Az első − nem sokkal bécsi emigrációjából való hazatérése 
után − 1928-ban volt a Mentor galériában és könyvesboltban5 Budapesten, majd 
harminc év szünet után6, 1957-ben vidéken egyszerre három helyen is kiállított: 
a székesfehérvári István Király Múzeumban, az esztergomi Városi Könyvtárban 
és a budapesti Csók István Galériában. Újabb öt év múlva, 1962-ben a Magyar 
Írók Szövetségében, 1965-ben a Fiatal Művészek Klubjában (FMK) és a kecskeméti 
művészklubban, 1966-ban pedig a kaposvári könyvtárban. A pécsi Janus Pannonius 
Múzeumba tervezett kiállítását a Baranya Megyei Tanács akadályozta meg, a friss 
Kossuth-díjas7 Kassák FMK-beli kiállításának szervezői ellen fegyelmi vizsgálat 
indult, és az intézményt másfél évre bezárták.8 Végül e tanulmány témája, az 1967-
es Fényes Adolf termi kiállítás – amely egyben Kassák életének utolsó kiállítása is 
volt. A felsorolásból kitűnik, hogy Kassák művészi jelentőségét és személyes nagy-
ságát elismerők körében jelentős igény lehetett a hatvanas években Kassák művé-
szetének bemutatására. Volt tehát egy erős konjunktúra, viszont ezek a kiállítások 
perifériális helyekre szorultak, sokszor ott is csupán néhány napig vagy néhány 
óráig tartottak nyitva. 

Egy kiszorító jellegű nyomás nehezedett tehát a festő Kassákra. Konjunktúra 
plusz kiszorítás, egy időben. Ez az ellentmondásos konfiguráció nagyon jellegze-
tes mintázata a Kádár-kor szellemi teljesítményeit körülvevő helyzetnek. Sokkal 
inkább, mint a „tiltás” fogalma, ami mára szinte teljesen elhasználódott kifejezéssé 
vált a korszak leírásában. 

Mi volt a baj Kassákkal? 
Nemcsak a húszas évektől konzekvensen építkező absztrakt festészete miatt 

szorult ki a korszak művészeti diskurzusából, hanem ő maga is ellentmondásos 
személyiségnek számított a kádári hatalom szemében. Bár művészete nem felelt 
meg az új rezsim kánonjának, nemzetközi reputációja és a művészeti életben 
kivívott tekintélye miatt mégis „elhallgatva tisztelték” őt. Főként baloldali, szoci-
áldemokrata múltja miatt megőrizte tekintélyét a politikai elit tagjai előtt is, annak 

5 Egy magánkézben működő kis budapesti üzlet, a Mentor könyvesbolt vállalta fel az európai 
és a magyar kultúra modern jelenségeinek a megismertetését és terjesztését az 1922–1932 közötti 
időszakban, egyfajta alternatív „kultúraközvetítő centrumként”. A magyarországi avantgárd és 
modernizmus színe-java szerepelt itt kiállításokkal, felolvasásokkal, kiadványokkal. Mivel a bolt 
programja és szellemisége élesen szemben állt a radikalizálódó Horthy-korszak értékvilágával, 
1932-ben politikai okokból betiltották működését, tulajdonosai később külföldre távoztak. Irodalom: 
Mentor	 könyvesbolt. Modern könyvek modern grafika 1922–1930. Kassák Múzeum, Budapest, é. n., 
szerk.: Csaplár Ferenc.
6 A húszas évek végétől az ötvenes évek elejéig tartó közel három évtizedben Kassák felhagyott a 
képzőművészettel. Ebben az időben főleg a magyarországi munkáskultúra nagyszabású programjának 
megszervezésével és lapszerkesztéssel foglalkozott. (Munka-kör, Munka című folyóirat).
7 Kassák 1965. április 4-én Kossuth-díjat kapott irodalmi munkásságáért. 
8 Szabó László interjúja Fajó Jánossal, 1988. október, MNG adattár 23112/1990. Az interjú szerkesztett 
változata megjelent: Hatvanas	 évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. (Szerkesztő: Nagy 
Ildikó), Képzőművészeti Kiadó   – Magyar Nemzeti Galéria – Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 
172–173.
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ellenére, hogy sem Aczél György, sem Kádár János „nem szerette”9 őt, még a régi 
időkből. Megkockáztatom, bőven volt mit törleszteniük Kassákkal szemben, aki 
világéletében az a fajta elvszerű baloldali volt, akinek makacs hajlíthatatlansága 
összeférhetetlen volt az illegális mozgalom és a későbbi pártadminisztráció magát 
a pártakaratnak meggondolás nélkül alárendelő logikájával. A frakciózás fő bűn-
nek számított mind a mozgalomban, mind a hatalomgyakorlás idején. Aczél, bár 
hasonlóan mélyről jött, mint Kassák, természete, attitűdje homlokegyenesen az 
ellenkezője volt Kassákénak. Aczél felemelkedése során nagyon fiatalon került 
közel a progresszív polgári szellemi elithez. Legerősebb élményeinek egyike az 
volt, hogy tekintet nélkül az osztálykülönbségre, befogadta őt ez a kifinomult és 
a dolgokat bizonyos fölénnyel kezelni tudó értelmiség, és később, politikusként 
is merített ebből az élményből. Mindenesetre, ha élete folyamán szóba jött Kassák 
neve, személyének megítélésében inkább vállalt szolidaritást a polgári és kon-
zervatív entellektüellekkel, mint az ízig-vérig baloldali gondolkodású Kassákkal, 
akinek a magatartása Aczélt és másokat minduntalan a saját opportunizmusukkal 
szembesítette. Mélyen elgondolkodtató, hogy 1974-ben, jóval Kassák halála után 
hagyatékának sorsa még mindig politikai kérdésnek számított.10

Kassák küzdött a kiszorítás ellen, nem adta meg magát. Nem szószólók 
segítségével konspirált, hanem maga kezdeményezte a párbeszédet (többször 
is) a kultúrpolitika képviselőivel. 1959-ben kérvényezte a Magyar Képző- és 
Iparművészek Szövetségénél, hogy gyűjteményes kiállítást rendezhessen.11  
A Művelődésügyi Minisztérium azonban elutasította ezt a kérését. Később, 1965-
ben Kassák újra próbálkozott. Életmű-kiállítást akart. El akarta magát ismertetni, 
mégpedig Magyarországon, a munkáshatalom előtt, mint nemzetközi tekintélyű 
proletár művész. De nem kompromisszum alapján akarta magát elismertetni, 
hanem megalkuvás nélkül, a maga	igazsága szerint.

Milyen anyagot akart kiállítani Kassák, és mi bátorította őt erre a lépésre?
Kassák kizárólag absztrakt műveit akarta kiállítani, köztük a húszas években 

készült képarchitektúráit, életműve legradikálisabb fázisának terméseit. Tehát az 
akkori kultúrpolitikai szempontból problematikus anyagot. Így miközben Kassák 
a párbeszédre törekedett, éppen azzal lépett fel, amit a hatalom elutasított. De fel-

9 Kassákkal kapcsolatban gyakran használták Kádárék azt a szófordulatot, hogy „nem szeretjük”. 
Sokat elárul ez az egyszerű szófordulat a politikai működés irracionalitásáról és arról a történelmi 
tényről, hogy a Kádár-rendszer történetét és mentalitását elvi alapokat keresve lehetetlen megérteni. 
10 „A	Kassák	életműnek	óriási	kultúrtörténeti,	irodalmi	és	művészeti	jelentősége	mellett,	ma	még	kétségtelenül	
ható,	aktuális	politikai	kicsengései	vannak.	A	munkásmozgalmon	belül	folytatott	vitái	nem	kerültek	megfelelő	
történeti	 távlatba.	 Ez	 egyértelműen	 azt	 jelenti,	 hogy	 a	 kiállítás	 bizonyos	 témákat	 nem	 kerülhet	 meg,	 s	
ugyanakkor	 vannak	 olyan	 témák,	 amelyek	 tisztázása	 meghaladja	 egy	 múzeum	 lehetőségeit.” AZ MSZMP 
KB kulturális osztályának feljegyzés a Kassák-hagyatékról Óvári Miklósnak, 1974. május 20., MOL 
288.f.36/1974/20.őe.
11 Kassák Lajos levele a Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Szövetség Kiállítási Bizottságának, 
1959. szeptember 12. PIM-Kassák Múzeum, KM-Lev. 298. a. Kassák elképesztő munkabírására 
jellemző, hogy az ötvenes évek végére egy hatalmas új festészeti anyagot hozott létre, amelyet teljes 
joggal szeretett volna bemutatni. Magyarországi kiállítási próbálkozásaival párhuzamosan folyik 
1960-as párizsi, Denise René galériabeli kiállításának szervezése is. 
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bátoríthatta őt erre a lépésre az is, hogy a munkái iránt hirtelen megnőtt a nyugati 
kereslet. A hatvanas években a modern művészet iránti érdeklődés kezdett kiterjed-
ni a klasszikus avantgárd második, harmadik vonalának szereplőire is. Nyugaton 
a művészettörténet és a műpiac egyaránt élénken érdeklődött irántuk, személyesen 
Kassák iránt is.12 

A hatvanas évek második felétől az absztraktokkal szembeni hivatalos ellenállás 
fokozatosan elbizonytalanodott Magyarországon: a doktrína fennállt ugyan, de vita 
indult róla. Bár a magyar absztrakt művészeknek továbbra is érvényesülési nehéz-
ségeik voltak, a hatvanas évek második felében, kezdtek külföldi absztrakt művé-
szeket a hivatalos prezentáció szintjén bemutatni. Az Olaszországban élő Amerigo 
Totnak, a Franciaországban élő Victor Vasarelynek, sőt Henry Moornak rendeztek 
nagy kiállításokat a budapesti Műcsarnokban. Nyilván Kassák is érezhette ennek az 
elbizonytalanodásnak a jeleit. 

Másrészt fiatal művészek új tanítványi-csodáló generációja gyűlt Kassák köré: 
Fajó János, Bak Imre, köztük olyan fiatal radikális fiatalok is, mint Szentjóby 
Tamás, ami egy 80 éves idős embernek óriási igazolást és erőt adhatott. Azt jelen-
tette: érdemes küzdenie. Kassák részéről tehát az a követelés, hogy neki reprezen-
tatív életmű-kiállítás jár egy nagy presztízsű kiállítóteremben, alapvetően nem 
volt irreális elgondolás. Ő tényleg proletár művész volt, forradalmi művész volt, 
jelentős művész volt, baloldali volt, és érezte a konjunktúrát, a pozitív feszültséget 
maga körül. Kassák számítása bevált, de csak hosszú távon. A művészettörténet 
végül átértékelődött: a modernizmus és avantgardizmus eszmerendszere lett a 
20. század művészetének a gerince, tehát az, amit Kassák is képviselt, szemben 
a Greshammel13, a neoklasszicizmussal, a népi irányzatokkal vagy a szocialista 
realizmussal. Ugyanakkor azt is látta, hogy a politikai hatalom egyre szélesebb 
körben keresi a párbeszéd lehetőségét, és érezte, hogy az absztrakcióval szembeni 
elutasítás kezd merevségéből veszteni. Kassák számításának életmű-kiállításá-
val kapcsolatban volt tehát realitása, csak ez a számítása nem jött be. Miért nem 
kaphatott Kassák mégsem lehetőséget reprezentatív életmű-kiállításra? Nézzük a 
kultúrpolitika viszonylatait. 

1956 után a kulturális vezetés és a kulturális élet szereplőinek viszonya kimon-
dottan hideg volt. Nagyon leegyszerűsítve úgy is leírhatjuk a hatvanas évek kultu-
rális viszonylatainak alakulását, hogy ettől az 1957-es mélyponttól a párbeszédbe 
való kerülés, illetve a párbeszéd keresése lassan, de folyamatosan tágult, a vezetés 
is, a kulturális élet szereplői is esetenként más-más ütemben tapogatóztak egymás 
felé. Egyre szélesebb körben folyó partnerkeresés zajlott, annak reményében, hogy 
a kultúra képviselőinek élete élhetőbbé válik, a hatalom pedig igazolást nyer. Ez a 

12 Sasvári Edit: „A	mi	kultúránk	nem	lehet	más	itthon	és	külföldön.” Kassák Lajos 1960-as párizsi kiállítása. 
I. m.: Andrási Gábor szerk.: Fejünkből	töröljük	ki	a	regulákat. Kassák Lajos az író, a képzőművész és a 
közszereplő. Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Alapítvány, Budapest, 2010. 
13 A Gresham a két világháború között Magyarországon működő művészcsoport volt, és a 
modernizált tradicionalizmus képviselőit tömörítette, közülük jó néhányan a magyarországi szocreál 
prominens művészei lettek az ötvenes években. 
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kibontakozás a ’68-as eseményekkel megtorpant, stagnálni, majd romlani kezdett. 
Ha ezen az egyszerű sémán helyezzük el Kassák kiállítását, akkor a párbeszédes 
optimizmus 1967-ben a tetőpontján volt. Mi ebből a tanulság? Az, hogy a rendszer 
és a kulturális szféra kompromisszumkeresésének legoptimistább fázisában sem 
futotta reprezentatív életmű-kiállításra Kassák számára, állami pénzből, csak egy 
„területen kívüli” szerény, önköltséges bemutatóra a Fényes Adolf Teremben.

Ennek egyik oka bizonyára a képzőművészeti élet kezelésének sémáiból eredt.  
A másik a már említett személyes ok: Kádár és Aczél régikeletű antipátiája 
Kassákkal szemben.14 

A hatvanas évek Magyarországán a képzőművészet kevésbé érdekes és preferált 
területe volt a kultúrának, szemben az irodalommal, a színházzal, a zenével és a 
filmmel. A vele való vita sem volt olyan komplex, mint pl. az irodalommal, a népi 
írókkal stb. A képzőművészet egésze politikailag könnyebben kezelhető terület volt. 
Egyrészt a képzőművészek túlnyomó többségének konzervatív szemlélete kompa-
tibilis volt a hivatalos követelményekkel, másrészt a piacot kizárólag az állam jelen-
tette, és ezzel a művészek nagymértékben manipulálhatókká váltak. Harmadrészt, 
az ítéletrendszert a hatalom olyan szimplifikált sémákra alapozta, mint az abszt-
rakt-nem absztrakt viszonylat. 

A Kádár-rendszer 1959-re beleillesztette kánonjába a Rákosi-korból átvett abszt-
rakcióellenességet. A korszak kultúrpolitikájának elvi eklekticizmusa viszonylag 
korán kialakult, a későbbi időszakban 3 T néven közismertté vált kategória-rend-
szer már 1957 kora őszén körvonalazódott.15 A „tiltott” kategóriába estek a rend-
szerellenes műveket produkáló művészek és az absztraktok, vagyis az absztrakció, 
a szocialista realizmus szovjet eredetű doktrínája szerint továbbra is egyértelműen 
tiltottnak számított. Csupán egyetlen rövidke pillanatra tűnt fel nyilvánosan, a 
rendszer kialakulásának kezdetén, 1957-ben, a műcsarnoki Tavaszi Tárlaton. Hogy 
akkor kiállíthattak az absztraktok, köztük Kassák is, az nagyon valószínűen a forra-
dalmat követő politikai turbulencia következménye volt, nem pedig elvi művészet-
politikai megfontolásoké.16 

Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy vajon miért démonizálták a kommu-
nisták az absztrakt művészetet?

14 Aczélnál soha nem is múlt el ez az ellenszenv, a rendszerváltás után vele készült interjúban is 
megemlíti ezt.	„Én	befolyásolt	voltam	Kassák	ellen,	részben	a	mozgalomban,	mert	ő	mindig	egy	önálló	politikai	
frakciót	szervezett.” Aczél György-interjú, »162« 1989–1991. 41 ív, Hegedűs B. András, Kozák Gyula, 
Litván György, 56-os Intézet Oral History Archívuma, Budapest
15 Főként az irodalomra vonatkozó, de a kulturális terület egészét érintő „Intézkedési tervet” az 
MSZMP Politikai Bizottsága 1957. augusztus 6-i ülésén hozta meg. A Magyar Szocialista Munkáspárt 
határozatai és dokumentumai 1956–1962. Kossuth Könyvkiadó, 1979. 159–162.
16 „1957	májusában,	az	ellenforradalom	utáni	zűrzavarban,	amikor	a	párt	illetékes	osztálya	és	a	Műv.	Min.	
néhány	hetes	volt	csak,	akkor	az	első	kiállításon	volt	egy	absztrakt	szoba.	Azóta	mi	ennek	az	iránynak	kiállítási	
lehetőséget	 a	 viták	 alapján,	 ami	 a	 Pártban,	 állami	 szervekben	 és	 a	magyar	művészeti	 életben	 lezajlott,	 nem	
adtunk.	Ezt	vállaljuk.	Nem	csak	 itthon,	hanem	nyugaton	 is,	 és	 csak	megismételjük	 személyi	álláspontunkat,	
hogy	a	kultúrában	nincs	export	és	belső	használatra	szánt	minőség,	mint	a	textilanyagokban.” Aczél György 
levele Péter Jánosnak, 1960. március 11. MOL XIX-I-4-aaa-17.do-1960-43.doboz.
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Az embernek az a benyomása, hogy a II. világháború után lényegében törté-
nelmileg már − hódításai ellenére is − leszálló ágba kerülő, ám magát hivatalos 
ideológiája szerint még igazi megújító forradalmárnak értelmező szovjet rendszer 
mindazokat elsöpörte a köztudatból, akik a kommunizmus kezdeteire, hatalmas 
és szabad, nemzetközi energiákkal bíró, igazi megújulást ígérő programjának 
ügyére emlékeztették. A továbbiakban az absztrakt művészet a szovjet szellemi 
térben démonizált kísértetként volt jelen, és via negatíva emlékeztette a későbbi 
Szovjetuniót saját szellemtelenségére és embertelenségére. Miközben a rendszer el 
tudta hitetni magáról, hogy még mindig fölfelé ível – éppen az igazi megújítókat, 
a fölmenő ág tanúságtevőit hallgattatta el. Ezt az ellenséges szemléletet az ötvenes 
évek magyar kommunista kultúrpolitikája átvette, de igazában anélkül, hogy a 
magyar képzőművészet történetében lett volna egy politikailag számottevő, közön-
ségbefolyással rendelkező radikális, utópikus modernista megújulás valaha is, amit 
szükséges lett volna elfojtani. Hozzá kell tennünk, hogy a kommunista rendsze-
rek leszálló ágában nem csak az absztrakciót, de a kritikai elemeket tartalmazó, 
társadalmilag elkötelezett figurális művészetet sem tűrték meg, amely pedig a 
hivatalos szocialista realizmus tulajdonképpeni bázisa volt. A feszültség tehát nem 
az absztrakt és a figuratív paradigmái között húzódott, hanem abban mutatkozott 
meg, hogy a magát modernnek hirdető hatalom a művészet szerepével kapcsolatos 
megítélésben politikai érdekből és korlátoltságból szellemileg különféle reakciós 
nézetekre támaszkodott.

Bár nem volt Magyarországon a kommunista hatalomátvételt megelőzően poli-
tikailag	 jelentős	 méretű utópikus modernista mozgalom, Kassák egy személyben 
testesítette meg tehát a baloldali radikális művészet tradícióit és az elkötelezett, 
nemzetközi hírű modernistát. 

Az absztrakció tabuja tehát a sztálini politikának a forradalmi értelmiséggel való 
húszas-harmincas évekbeli konfrontációjából ered. Ennek a tabunak a története 
rendkívül érdekes kutatási szál lehet. Az absztrakt művészet tabuja jól formalizált 
fegyver volt az adminisztráció kezében, a kulturális szférával folytatott harcban. 
Egy formális megkülönböztető jegy alapján: vagyis felismerhető-e a figura vagy 
nem ismerhető fel? Ez alapján bárki könnyen tudott tájékozódni, bármelyik hiva-
talnoka az apparátusnak és a közönség is. Csak egy pillanatra utalnék arra, hogy 
az absztrakt művészet szerepe a nyugati kultúrában megváltozott a hatvanas évek-
ben, kikerült a szűk körű, radikálisan avantgárd jellegű miliőkből, és általában a 
kulturált értelmiségi életstílusának elemévé vált a haladás ideáljának a jegyében.  
A magyar kulturális vezetés érezhetett valamit ennek a változásnak a jelentőségéből. 

A kiútkeresésre jellemző volt a támogatott művészetben elszaporodó félabsztrakt 
művek (fából vaskarika), lényegében absztrakt kompozíciók, melyeken a figurák-
nak gombostűfejük és végtagjaik vannak (Domanovszky Endre, bizonyos érte-
lemben Vilt Tibor is, és sokan mások). Más kérdés, hogy ez a fajta gondolkodás is 
nyugati példákat másolt és ültetett át (az ötvenes években Kenneth Armitage17 brit 

17 Kenneth Armitage, brit szobrász, 1916–2002. Szobrainak jellege Alberto Giacometti és Henry 
Moore stílusát idézik. Armitage munkáinak egyik jellegzetessége, hogy több figura jelenik meg 
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szobrász műveit például). A hatvanas évek elején a Hruscsov-érában Moszkvában 
előszedték a pincéből a klasszikus avantgárd művészek munkáit.18 Az absztrakció 
szovjetunióbeli rehabilitálása itthon is vitákat generált és joggal kelthetett reményt 
a művészekben. 

Ebben a tág korszakban nyert tág teret a tűrt művészet kategóriája. Ez azt jelenti, 
hogy a hatalom az offenzív barát-ellenség felosztást nem tudja, vagy nem akarja 
fenntartani. A korszak végére ez a passzív tűrt kategória teljesen elnyelte az aktív, 
ítélkező karakterű kultúrpolitikát, intézményesítése az önköltséges kiállítások rend-
szerének a bevezetésével vált teljessé. Néhány forrás utal arra, hogy az önköltséges 
kiállítás gondolata már korábban, az 1962 körül zajló művészetpolitikai viták kap-
csán felmerült.19 Magának az önköltséges kiállítási szisztémának a konkrét kidol-
gozása és kipróbálása azonban 1967-ig elhúzódott. Aczél György 1967. január 24-én 
terjesztette elő a kész anyagot az MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottság elé.20 
A tervezet arra a gondolatra épül, hogy az állam egy-egy kiállítás megrendezésével 
jelentős anyagi támogatást nyújt a művésznek. Ám ezt csakis olyan kiállítások eseté-
ben tartották indokoltnak, amelyek a közönség igényeit szolgálják, és szellemiségük 
összhangban van a kulturális célkitűzésekkel. A tervezet azonban nem utasítaná 
el azokat az eseteket, amelyek nem felelnek meg ennek a kritériumrendszernek, 
hanem, ahogy írja: „kizárólag szűk szakmai érdekeket képviselnek”. Az ilyen 
típusú művészeti alkotásoknak szándékoztak nyilvánosságot adni az önköltséges 
kiállítással, amelynek lényege, hogy nem veszi el a művésztől a nyilvánosság lehe-
tőségét, de a kiállítás költségeinek megfizetésére kötelezi. Az előterjesztés kimond-
ja, hogy erre a célra kizárólag kisebb kiállítóhelyek vehetők csak igénybe, bizonyos 
intézmények pedig egyáltalán nem (Műcsarnok, Ernst Múzeum, Magyar Nemzeti 
Galéria). A költségek mértékét a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus 
állapítja meg, amelyet mérsékelni is lehet, sőt indokolt esetben névlegessé is lehet 
tenni. A kiállítás önköltséges jellegére, illetve a költségtérítés mértékére vonatkozó 
döntéssel szemben a művész a Művelődésügyi Minisztériumban fellebbezhetett. Az 
előterjesztés végül kitér azokra a kiállításokra, amelyeket politikailag vagy a „köz-

egy alakba olvasztva, az összetartozás, az erő kifejezéseként. Ezt a komponálási formát a hatvanas 
években előszeretettel alkalmazták magyar szobrászok is. 
18 A magyar kultúrpolitikai viszonyok ellentmondásosságára jellemző, hogy ennek az anyagnak a 
kutatására az ötvenes évek keményvonalas funkcionárius művészettörténésze, Aradi Nóra kapott 
engedélyt moszkvai múzeumokban. Többek között ő akadályozta meg Kassák Lajos kiutazását saját, 
1960-as párizsi Denise René galériabeli kiállításának a megnyitójára is. 
19 Egy hálózati anyagból tudjuk, hogy 1962-ben a budapesti Fészek Klubban lezajlott 
művészetpolitikai vita szünetében Aczél és Kassák arról beszélgettek, hogy „Aczél	néhány	elvtársával	
azon	a	véleményen	van,	hogy	a	modern	művészetnek	nyilvánosságot	kell	biztosítani,	de	ezt	a	párton	belül	többen	
ellenzik.	Ő	azonban	azt	reméli,	hogy	álláspontját	sikerül	érvényesítenie.	Arra	gondol,	hogy	valamiféle	helyiséget	
kibérelhetővé	tesznek	a	modernista	festők	számára	is,	ahol	kiállíthatják	dolgaikat.	Kassák	ezt	örömmel	fogadta:	
ennyi	elég,	mondja,	többre	nincs	szükség”. Jelentés, 1962. június 18. Tárgy: Kassák Lajos, ÁBTL „Juhász”-
fn. dosszié, M-18821/7.
20 Előterjesztés Agitációs és Propaganda Bizottságnak kiállítások állami támogatása mellett 
önköltséges kiállítások lehetőségéről, MOL M-KS-288. f. 36/1967/2.őe.
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erkölcsöt sértő” jellegük miatt elfogadhatatlannak tart, az ilyen anyag bemutatását 
továbbra sem engedélyezi.

A tervezet bírálói javasolták, hogy az új rendszert kísérleti jelleggel vezessék 
be, és egy próbaév után véglegesítsék. A Kiállítási Intézményekhez tartozó Fényes 
Adolf Terem erre a célra adott volt, és már korábban is arra volt kiszemelve, hogy 
a „problémás művészeket”, illetve szerény tehetségű, felülről protezsált alkotókat 
mutassanak itt be. A terem nyitvatartási ideje olyannyira korlátozott volt, hogy a 
három hétre meghirdetett kiállítás mindössze 9 napon volt csak látogatható.21 Így 
lett a kísérleti jelleggel bevezetett önköltséges kiállítás első számú alanya Kassák 
Lajos. 

Kassák 1965 tavaszán, friss Kossuth-díjasként most már személyesen Kádár 
Jánoshoz fordult életmű-kiállítása ügyében. Kádár megbízásából az MSZMP KB 
Kulturális Osztályán fogadták Kassákot, akit ezt követően a kiállítások engedélyez-
tetésére vonatkozó szabályokra hivatkozva a minisztériumhoz és a szövetséghez 
irányítottak.22 Ugyanakkor a látogatásáról kapcsolatos feljegyzésből az is kiderült, 
hogy valójában csak hitegették őt, de nem akarták odaadni az Ernst Múzeumot 
Kassáknak, hanem csupán egy kisebb kiállítóhelyiséget szántak neki.23

Az 1965 és 1967 közötti két évben Kassák kiállításának ügye és megvalósít-
hatósága komoly fejtörést okozott a kulturális és politikai vezetésnek. „Ha	 nem	
Kassákról	lenne	szó,	nem	jelentene	különösebb	gondot	számomra	a	döntés.	Természetesen	
elutasítanám,	vagy	pedig	 csak	 egy	 igen	zártkörű	a	kuriozitás	 igényével	 fellépő	kiállítást	
csinálnánk	belőle”24 – írta 1966 tavaszán Ormos Tibor, a Képző- és Iparművészeti 
Lektorátus vezetője Aczél Györgynek. Még bizonyításra vár ez a feltevés, de 
elképzelhető, hogy maga Kassák adta meg a végső lökést a fizetős rendszer beve-
zetéséhez. 1965-ös pártközponti látogatásakor ugyanis azt kérte, hogy „az	 állam	
biztosítsa	a	kiállításra” az Ernst Múzeumot számára, de felvetette, hogy	„a	kiállítás	
egyéb	költségeit	–	ha	másként	nem	megy	–	ő	maga	vállalja”.25 Végül az a döntés szü-
letett, „Kassák	 Lajos	 festményeinek	 kiállítását	 önköltséges	 alapon	 kellene	 engedélyezni,	
amennyiben	megvalósul	a	Fényes	Adolf	Teremben	az	önköltséges	kiállítások	rendszere”.26 

1967. március 3-án megnyílt tehát Kassák képarchitektúra-kiállítása a Fényes 
Adolf Teremben. A kiállításhoz kis katalógus is készült többek között Victor 
Vasarely, Michel Seuphor és Jean Arp szövegeivel. Sokféle információ van arra 

21 Csaplár, 2006.
22 Köpeczi Béla előterjesztése a Politikai Bizottság részére (Kassák Lajos kiállítása ügyében), 
Budapest, 1965. május 19., MOL – KS 288.f.5./366.őe. (1965.05.25) 7R/115.
23 „Kulturális	politikánk	alapelvének	megfelelően	Kassák	állítson	ki	a	 saját	költségén.	Tekintettel	arra,	hogy	
az	Ernst	Múzeum	hosszú	időre	foglalt,	egy	kisebb	teremben	lehet	kiállítást	rendezni.” Idézett dokumentum. 
Azt, hogy Kassáknak nem mondták meg világosan, hogy nem kapja meg az Ernst Múzeumot kiállítás 
céljára, bizonyítja, hogy már megtervezte a kiállítás plakátját is. 
24 Ormos Tibor, a Magyar Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatójának levele Aczél 
Györgyhöz. 1966. március 22.
25 Köpeczi Béla előterjesztése a Politikai Bizottság részére (Kassák Lajos kiállítása ügyében), 
Budapest, 1965. május 19., MOL – Ks 288.f.5./366.őe. (1965.05.25) 7R/115
26 Gádor Endre feljegyzése Aczél Györgyhöz. 1966. július 19. MOL.
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vonatkozóan, hogy Kassáknak végül mennyit kellett fizetnie. Egyesek szerint 
20 000 Ft-ot, amiből mások szerint a kiállítást rendező Makrisz Agamemnon 
közbenjárására 17 000 Ft-ot visszafizettek neki27, Aczél György 9000 Ft-ra emlé-
kezik.28 A kiállításnak a nyitvatartás 9 napja alatt szokatlanul nagyszámú, 3345 
látogatója volt.29

Két héttel a megnyitó után Kassák meghívta kiállítására Kádár Jánost is: 
„Örömmel értesítem, hogy két év előtti beszélgetésünk eredményképp végül is 
megnyílt kínok között született kiállításom” – írja március 15-én kelt levelében 
Kassák. „Őszinte köszönetet mondok jóakaratáért és fáradozásáért. Boldog lennék, 
ha időt szakítana rá, hogy kedves feleségével együtt megtekintené munkáimat. 
Stabilitásuk, ökonómiájuk és tisztaságuk, gondolom megnyerné tetszésüket.”30 
Kádár a levélre így felelt: „A dolog emberi oldalát jól megértve örülök, hogy ez a 
kiállítás létrejött. A kiállítást alkalomadtán feleségemmel … megnézem.”31 Kádár 
János felesége, Aczél György és mások társaságában meg is látogatta a kiállítást, 
de természetesen Kassákot – aki szeretett volna jelen lenni, hogy „felelhessen a 
felvetődő kérdésekre” – nem hívták oda erre az alkalomra a Fényes Adolf Terembe. 
Kassáknak ez rosszulesett, de mégis megköszönte, hogy Kádárék időt szakítottak 
a kiállítására. 

A hatalom lényegében tehát elutasította annak a lehetőségét, hogy a képzőmű-
vész Kassákot nagyvonalúan integrálja. Ami azt jelenti, hogy az irodalmár Kassák 
elfogadása sem volt teljes, hiszen nem lehet valakit félig integrálni. 

Mit nyert volna a hatalom a teljes integrálással? Egy nemzetközi hírű képzőmű-
vész nagyvonalú elfogadásával a Nyugat szemében hitelesebbé válhatott volna. 
A nyugati kultúrpolitikusok ugyanis kevéssé voltak érzékenyek arra, hogy Aczél 
hogyan egyezkedik például a népi írókkal. Az irodalmi élet szereplőivel kapcsolatos 
feszültségek ebben az időszakban nyugati szempontból kevéssé voltak leolvasha-
tóak. A Nyugat szemében a hatalomnak egy neves absztrakt művész felé gyakorolt 
gesztusa 1967-ben világos jel, egy könnyen és világosan kódolható üzenet lett volna. 

27 Szabó László interjúja Fajó Jánossal, 1988. október, MNG adattár 23112/1990. szerkesztett változata 
megjelent: Hatvanas évek. Új törekvések a magyar képzőművészetben. (Szerkesztő: Nagy Ildikó), 
Képzőművészeti Kiadó   – Magyar Nemzeti Galéria – Ludwig Múzeum, Budapest, 1991, 172.
28 Aczél 1990-ben így emlékezik erre: „Én	 kitaláltam	dolgokat…	megcsináltam	 a	 Fényes	Adolf	 Termet,	
ahova	 elvittem	 a	 Kádárt	 a	 Kassák	 kiállításra	 például.	 Ahol	 jóformán	 csak	 nonfiguratív	 kiállítások	 voltak.	
Jelképes	összegért,	két	hétre	900	forintba	került	a	kibérlése	ennek.	Én	azt	hiszem	másképpen	nem	lehetett	volna	
ezt	csinálni.	Hát	végül	azért	Magyarországra	minden	bekerült,	mindent	kiadtunk,	minden	kísérlet	ide	bejött.” 
Interjú Aczél Györggyel, készítette: Hegedűs B. András, Kozák Gyula és Litván György, 56-os Intézet, 
Budapest, 1990.
29 Zárójelentés, 1967. március 28. Műcsarnok Könyvtár és Archívum, MKCS-cs-II-1217/6-1.
30 Kassák Lajos Kádár Jánosnak, 1967. március 15. MOL M-KS 288.f. 47/740.őe. megjelent: Huszár 
Tibor (szerk.): Kedves, jó Kádár elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből, 1954–1989, Osiris Kiadó, 
Budapest, 2002, 327. (megjegyzés a lap szélén: „Aczél	György	elvtársnak	küldi	tájékoztatásul,	visszavárólag	
Kádár	elvtárs”).
31 Kádár János levele Kassák Lajosnak, 1967. március 25. MOL M-KS 288.f. 47/740.őe. megjelent: 
Huszár Tibor (szerk.): Kedves,	jó	Kádár	elvtárs! Válogatás Kádár János levelezéséből, 1954–1989, Osiris 
Kiadó, Budapest, 2002, 328.
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Ehelyett egészen másként gondolkodott a magyar politikai vezetés. A Nyugat 
elismerését nyugati importtal kívánta kivívni. Néhány év elteltével a magyar szár-
mazású művészek, Victor Vasarely vagy Amerigo Tot meghívása azonban kissé 
provinciális és gyenge teljesítménynek hatott. Az ügy hazai hatásait nézve pedig: ha 
Aczélék Kassáknak csináltak volna egy nagy kiállítást, olyat, amilyet megérdemelt 
volna – ez gyakorlatilag azt jelentette volna, hogy Aczélék elfogadják azt a kezet, 
amit Kassák többször is feléjük nyújtott. Ez a világ és a hazai közönség szemében 
semmiképpen nem hatott volna kompenzálásként, viszont egy olyan, kölcsönös 
kéznyújtás lett volna, ami Kassákot prominensen beillesztette volna abba a pár-
beszédbe, ami a korszak kulturális dinamikáját adta. Nem beszélve arról, hogy a 
kiállítás ütőkártya lehetett volna az 1966–67 körül jelentkező, a	 párbeszédben	 részt	
venni	nem	akaró új, radikális művészgenerációval kapcsolatos politikában. Az aczéli 
kultúrpolitika Kassákkal szemben, mint képzőművésszel, és mint idős nagymes-
terrel szemben ismét kicsinyesen viselkedett, akárcsak 1960-as, párizsi kiállítása 
alkalmából. De az igazi csapást a magyar kultúrpolitikára a művészettörténet 
szempontjából már nem Kassák mérte, hanem a hatvanas évek végén jelentkező, a 
párbeszédet elutasító neoavantgárd generáció. 



Kassák	Lajos,	Kioszkterv,	1922	–	gouache,	karton	–	gouache,	26×21	cm 
Neues	Museum	–	Staatliches	Museum	fürKunst	und	Design,	Nürnberg



Kassák	Lajos,	Színpadterv,	1920-as	évek	–	papír,	tus	–	gouache,	kollázs,	24,2×19,7	cm	–	magántulajdon



Kassák	Lajos,	Térkonstrukció,	1922	–	tempera,	karton	–	festmény,	28,5×22	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Önarckép,	1923–1964	k.	–	papír	–	kollázs,	37×28,4	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Jubileum,	1927	–	papír,	karton	–	kollázs,	33×49,5	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum

Kassák	Lajos,	Salvador	Dalí,	1964	–	papír,	karton	–	kollázs,	29,2×39,3	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	A	trombitás,	1928	k.	–	fényképnegatív	–	fotómontázs,	11,9×8,9	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Állatkollázs,	1923	–	papír,	karton,	tus	–	kollázs,	30,1×21,7	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	MKU,	1928	k.	–	fotómontázs,	11,9×8,9	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Kispolgár,	1937	–	papír,	tus	–	kollázs,	18×15,3	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Egy	bártulajdonos	és	a	guillotine,	1965	–	papír	–	kollázs,	39×29	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Balerina,	1966	–	papír	–	kollázs,	39,4×29,2	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Az	újszülött,	1964	–	papír	–	kollázs,	29×39	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum

Kassák	Lajos,	Bulldog,	1966	–	papír	–	kollázs,	29×39	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Kompozíció,	1965	–	papír	–	linómetszet,	30×20	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Korunk	angyala,	1960-as	évek	–	papír,	tus	–	kollázs,	39,2×29	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–		Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Kollázs	tornásznőkkel,	1964	k.	–	papír,	tus	–	kollázs,	39,5×28,8	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum



Kassák	Lajos,	Családtagok,	1962	–	olaj-vászon	–	festmény,	103×70	cm	–	Petőfi	Irodalmi	Múzeum	–	Kassák	Múzeum
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Juhász	István
Két arc a vetítőgép fénysugarában

A	filmkészítés	sajátságos	atmoszférája	körülöttem	zengett,
táncolt,	betakart,	mint	egy	védőszárny.	Éreztem	a	melegét,

az	arcfesték	varázslatos	illatát,	az	éjjel	épített	díszletek	
ragasztóinak	fejbeverő	szagát.	Az	első	pillanattól	kezdve
ezek	mind	fegyvertársaimmá	váltak	és	kitartóan	kísértek
egy	életen	át.	Ekkor	támadt	fel	bennem	a	filmművészet

törhetetlen	szerelme.

Makay	Árpád

Hatéves	koromban	karácsonyi	ajándékba	kaptam
apámnak	egy-egy	barátjától	egy	ajándékot.	Az	egyik	egy
vetítőgép	volt,	amit	az	ember	saját	kezével	forgatott	és	a
figurák	úgy	táncoltak,	mintha	élnének.	Akkor	elkezdtem
saját	magam	számára	filmet	rendezni.	A	másik	ajándék

egy	festékesdoboz	volt,	és	a	festőkészlet	sem	hagyott
nyugodni.	Ettől	kezdve	izgatott	a	KÉP	és	elhatároztam,

hogy	festőművész	leszek.

Hamza	D.	Ákos

Foglalkozása: filmoperatőr

Fölfelé a létrán
Van, aki már hatéves korában, valamely véletlen esemény hatására, mintegy 

sorsa ajándékaként tudja, mi szeretne lenni, mi érdekli legjobban egy belső 
parancs, egy titokzatos vonzalom legyőzhetetlenségével. Ettől kezdve minden 
erejével nagy célja elérésére törekszik. S ha nem csupán a csillagok változó állása, 
de a szeszélyes földi körülmények is kedvezőek, az „akarat végül diadalt arat”.

Van, aki elérvén s meghaladván nagykorúságát, kanyarokkal, kitérőkkel, külön-
féle foglalatosság tudásával s tapasztalatával – szakiskola, katonaság, jut el a min-
dent eldöntő bizonyosságig pályaválasztásával (hivatásával) kapcsolatban. 

Az irodalomtörténet, nem mindig bölcsen s igazságosan, megkülönbözteti a 
született költőt és a tanult költőt, vagyis: a poéta natust és a poéta doctust. (Noha 
e kettő sokkal inkább kiegészítő, mintsem kizáró jellegű.) A filmtörténet kevéssé 
ismeri ezt a két művésztípust, pedig a magyar beszélőfilm hőskorában, az 1930-as 
évektől találkozhatunk mindkettővel. Ráadásul a legkülönbözőbb szakterülete-
ken, a forgatókönyvírótól a zeneszerzőig. 

Makay Árpád (1911–2004) a legkiválóbb tanult operatőreink egyike, aki a 
filmgyártás gyakorlati életiskolájában tanulta a mesterséget, s vált idők során 
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mindent tudó mesterré. Életútja a folyamatosan tanuló, mindig megújulni képes, 
mindenre fogékony, mesterségét művészetté nemesítő tehetség magyar példája. 
Saját szavaival, „a szamárlétra legalsó fokáról” indult az egykori Hunniában. 
Ezek a hiteles, pontos szavak az „Amit	 a	 kép	 súgott	 és	 amit	 én	 súgtam	 a	 képnek” 
című, Amerikában magánkiadásban megjelent önéletírásából valók, amelynek 
egy példányával 2001 nyarán megtisztelt. Becses emlékem e képekkel gazdagon 
illusztrált, dokumentumértékű könyv, azért is, mert – ki tudja, miért? – kereske-
delmi forgalomba sosem került, s lapjai régi idők régi eseményeit őrzik. 

Az útra bocsátó szülőföld és az útravalót adó család minden ember életét 
meghatározza. Makay Árpád a szépséges Erdély szépséges Kis-Küküllő várme-
gyéjében, Radnóton látta meg a napvilágot 1911 késő őszén. Dolgos, kemény, 
hívő népséget nevel az erdőntúli táj, Transsylvania évszázadok óta, a mai napig. 
A vallásos család – anyja katolikus, apja református – és az emberfaragó vidék a 
jellem nemes tulajdonságaival gazdagítja az ifjút. Tudásvággyal, szorgalommal, 
s főként szilárd hittel, amiből hosszú élete során a legnehezebb időkben is erőt 
merít. „Én	elmentem	anyámmal	a	belvárosi	templomba	Tóth	Tihamér	püspököt	meghall-
gatni.	És	anyám	eljött	velem	a	Kálvin	téri	református	templomba	Ravasz	László	püspök	
prédikációját	meghallgatni.	Nem	volt	 különbség	 számunkra	 a	 két	vallás	 között”	– írja, 
már a későbbi, pesti évekre utalva, a megcsonkított hazából a maradék hazába 
érkezve Trianon tragédiája után.	 „A	 román	megszállás	 alatt	 a	 kisebbségi	 sors	 kez-
dett	terhessé	válni.	Az	új	kormány	apámat	 felszólította	úgynevezett	hűségeskü	tételére,	
hogyha	 folytatni	akarná	az	orvosi	pályát.	Apám	a	vagont	választotta.	Ez	azt	 jelentette,	
hogy	csatlakozott	ahhoz	a	tömeghez,	amely	Magyarország	állomásait	a	húszas	évek	elején	
vagonlakosaival	ellepte.” Zilahy Lajos sokáig száműzött regénye, az 1939-es A	föl-
dönfutó	város	megrázó képet fest a vagonok menekült népéről, akiknek sanyarú 
sorsában, sok ezernyi társával együtt a Makay család is osztozott, amíg életük új 
értelmet nyert új otthonnal, munkával, reménnyel. Ez a történet is regényes, ám 
részleteit meghagyom az önéletírás lapjain, hogy visszakanyarodhassak a főhős 
útjára. Ez pedig merész elhatározással – „Filmes leszek!” – a Kandó Kálmán 
szakiskola elvégzése és a katonai szolgálat után a filmgyárba vezetett 1934 őszén, 
„a világ legszebb vénasszonyok nyarán”. Sokféle munkát végzett a Hunniában. 
Dolgozott a hangosztályon, a díszlettervező irodában, a filmlaboratóriumban, a 
vágószobában. Segített több rendezőnek több produkcióban. Gyakornoki évei a 
lehető leghasznosabban teltek, míg végre elérte célját: segédoperatőrként kamera 
mögé kerülhetett. Élete első filmforgatásán – 1934-ben – még mint mikrofonos 
segédkezett György Istvánnak Az	 iglói	 diákokban. (Operatőr: Schaffer László, 
főszereplők: Jávor Pál, Gervay Marica.) Saját, mondhatni önálló játékfilmjét 1939-
ben fényképezte, a Karosszék rendezője Balogh Béla volt, főszereplői a korszak 
legnépszerűbb sztárjai: Szeleczky Zita, Szilassy László, Rajnay Gábor, Latabár 
Kálmán. (Bemutató: 1939. szeptember 23.) A forgatókönyvet a prózai és drámai 
műfajokban egyaránt jeleskedő író – illethetnők joggal a kor jellegzetes jelzőjével 
remekírónak –, Bókay János jegyzi. Ez önmagában garancia a szellemes párbeszé-
dekre, fordulatos helyzetekre, életteli figurákra, egyszóval: a sikerre. Nemeskürty 
István vaskos könyvének (A	képpé	varázsolt	idő, 1983) időrendi katalógusában így 
summázza véleményét: „Az	átlagnál	igényesebb	hangvételű	szórakoztató	történet	egy	
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árverésre	bocsátott	karosszékről	és	a	tulajdonosai	közötti	szerelemről.” Bókay világiro-
dalmi mértékegységgel mérve – ha van hitelesítve ilyen – nem volt „nagy” író, 
de a korabeli polgárságot szeretetteljes bírálattal (így is lehetett) ábrázoló könyvei 
(Feleség,	Gyémánt), híres zeneszerzőkről (Puccini, Kacsóh) készült életrajzi regé-
nyei széles körben olvasottak – utóbbiak mai napig. Színdarabjai és a belőlük kre-
ált filmek (Megvédtem	egy	asszonyt,	Ragaszkodom	a	szerelemhez) sokáig népszerűek 
voltak. Ezt elsősorban annak köszönhette, hogy tisztelte és értette a mesterséget, 
biztos kézzel alkalmazta az írói-dramaturgi eszközöket (nem olcsó fogásokat), 
valóban remek író volt. Azóta is sokan tanulhatnának tőle szerkesztést, jelenete-
zést meg más egyebet. Balogh Béla sem volt „nagy” rendező, de a némafilm idejé-
től 1941-ig húsznál több alkotás került ki a keze alól. Közülük különösen kiemel-
kedik az 1935-ös Édes	mostoha (sokáig az egyetlen hazai gyermekfilm), később a 
Háromszázezer	pengő	az	utcán (úgy is mint műfaji „csemege”: bűnügyi vígjáték), a 
Rózsafabot (nem könnyfacsaróan érzelmes melodráma) és az Isten	rabjai (Gárdonyi 
Géza Szent Margit nyulak-szigeti életét elbeszélő írásából). Mindezek sokoldalú 
műfaji igényességről és hatalmas tapasztalatról tanúskodnak. Azért tartottam 
szükségesnek fentieket elsorolni, hogy jelezzem, az ifjú Makay Árpád igen jó 
társaságba került közvetlenül pályakezdése pillanatában.

Fölérve a filmgyári „szamárlétra” tetejére, első munkája – ma így nevez-
nénk: vizsgamunka – jó alkalmat követelt, s egyben adott is felkészültsége 
bizonyítására. A művész beérkezett, ahogy ő emlegeti: „befutottam	a	hazámban”. 
Idekívánkozik, mintegy „bizonyítványul” a Karosszék sajtókritikája.
„Elsősorban	meg	kell	dicsérnünk	az	operatőr	Makay	árpád	fotografálását.	Interieurjei	

és	tájfelvételei,	fejei	mind	jók.” (Film	Újság)
„A	film	nagy	meglepetése	a	bámulatosan	szép	fotografálás.	Makay	Árpád	volt	a	művé-

sze.” (Pesti	Újság)
„Makay	mesterien	világított	képei	fotografusi	zsenialitással	minden	szépséget	kihasz-

náló	és	megörökítő	invenciójának	köszönhető.	Szeleczky	Zita	filmen	még	soha	ilyen	szép	
nem	volt.” (Mai	Nap)

S a boldogság így teljes: ez idő tájt megnősült. Feleségül vette Bajnóczy Eszter 
tanárnőt, akitől két gyermeke született. 

Közönségfilm? Művészfilm?
„Operatőr,	 Cameraman,	 Director	 of	 Photography,	 Cinematographer,	 Director	 of	

Lighting	(aki	nem	kezeli	a	kamerát,	hanem	felelőse	a	világításnak)	–	ez	a	foglalkozásom.	
Forgatásaim	 mindig	 Isten	 nevében	 készültek.	 Ez	 tette	 lehetővé	 munkám	 zavartalan,	
biztos	 sikerét.	 Mindegyik	 alkotásom	 saját	 tapasztalataim	 és	 a	 művészet	 iránti	 szere-
tetem	 sugallatára	 készült.” Így vall kézírásos „művészi hitvallásában”, már túl 
a nyolcvanon, a bizonyosság és felelősség teljes tudatában, és szavait művei 
visszamenőleg cáfolhatatlanul hitelesítik. Kétségtelen, nem mindegyik mozija 
remekmű, bőven akad közöttük felejthető, az ötvenkét magyarországi játékfilm 
nem egyenletes színvonalú. Nem is lehet, már a nagy számok törvénye szerint 
sem. S legfőként, mert Makay túlnyomórészt a rendezők irányítása alatt, az ő 
elképzeléseik megvalósítása szolgálatában dolgozott. Más kérdés, hogy kevés 
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idő múltán az okos rendezők elfogadták az ő tanácsait, javaslatait, a saját jól 
felfogott érdekükben. Ezt követelte tőlük a siker. Ennek a közös sikernek, ritkán 
tudható, milyen mértékben vagy arányban részese volt a felvevőgép mögött 
munkálkodó ember, aki meghatározta, mit láthatunk majd a vetítővásznon. 
Nem vitás: ő volt filmjeinek első nézője. Amit érdemesnek talált megmutatni, 
azt néztük a moziban mi is. Képkompozícióival, nem túlzás, megtanította a 
nézőt látni. Olyasmit észrevenni, ami addig rejtve volt: egy utca, egy ház, egy 
udvar. Elgyönyörködni olyasmiben, ami egyébként beleolvadt a hétköznapok 
látványrengetegébe: egy folyópart, egy hídpillér, egy villamosmegálló. Itt fel-
sorolt példáim nem véletlenszerűek, egyik korai, ám korszakos filmjéből buk-
kannak fel emlékezetemben anélkül, hogy a gép sugara a vászonra vetítené.  
A	Halálos	tavasz kezdettől nyugtalanító élménye a moziba járó nemzedékeknek. 
Lehet utálni vagy szeretni, lehet érzelgős giccsnek degradálni, és lehet felma-
gasztalni szerelmi drámának, társadalmi korképnek az „úri” Magyarországról, 
de közömbösen hallgatni róla nem lehet. „Megszületett	 a	 magyar	 művészfilm”	
– adta hírül örömmel a Pesti	 Újság 1939 végén, miután megjelent a Fórum 
mozgóban a Zilahy regényadaptáció. S még ezt teszi hozzá, többek között: 
„A	 film	 gyártói	 és	 művészei	 odaadó	 rabszolgái	 voltak	 Zilahy	 Lajos	 elgondolásának.	 
A	fiatal	Kalmár	László	rendező	kifogástalanul	valósította	meg	az	író	elképzeléseit.	A	még	
fiatalabb	operatőr,	Makay	Árpád	bebizonyította,	hogy	 egészen	kivételes	 tehetség:	 képei,	
akár	játék-kockák,	akár	tájak,	akár	zsáner-foltok,	vetekednek	a	franciákéval.	Nagyszerűek	
beállításai,	 kitűnőek	 felvételei.	 Tud	 és	 mer!” Ezt még fokozza a Magyar Nemzet, 
ekképpen: „Kalmár	László,	 aki	Zilahyval	 együtt	 rendezte	 a	Halálos tavaszt,	 nagyot	
lépett	előre	a	szemünkben,	az	operatőr	Makay	Árpád	pedig	olyan	briliáns	munkát	végzett,	
hogy	egy-egy	képe	után	csak	neki	lenne	kedvünk	tapsolni.”

Taps a moziban – igazi ritkaság. Nagyon valószerű, hogy némely vetítés után 
összeverődtek a tenyerek. A közönség ugyanis töretlen kíváncsisággal olvasta 
az 1922-es (immár tizenhét éve megjelent és számos kiadást megért) regényt. 
Volt elég összehasonlítási alapja, s tudatosan (vagy tudat alatt) meggyőződhetett 
arról, hogy egy elsőrangú prózai mű adekvát változatát kapta a mozgókép for-
manyelvén. A korabeli magyar írásművészet jelesét a korabeli magyar filmmű-
vészet jeleseként látta viszont. Igaza van az újságírónak: művészfilm született.  
S igaza van a forgalmazónak is: közönségfilm került a fényjátékházakba.

Ostoba és mesterkélt mindmáig a két kategória különválasztása, még inkább 
a szembeállítása. Hiszen a minőség az egyetlen meghatározó, az esztétikai érték, 
a befogadóra gyakorolt összhatás. Minden értékes film művészfilm és közönség-
film egyszerre, ha megvalósul benne a gondolat üzenete a látvány közvetítésével. 
Ha teljesíti a nemes szórakoztatás igényét. Ha változni kész embereket ábrázol 
változó helyzetekben az egymástól eltérő, elvileg mégis egyenrangú műfajok 
szabályai szerint. Igen, a Gül	baba (operett) igényes filmalakja éppen úgy művé-
szi, akár az Elkésett	 levél (lélektani dráma), vagy a Jómadár (vígjáték), esetleg a 
Megálmodtalak (bohózat), miként az Ének	 a	 búzamezőkről című lírai hangvételű 
történet is, hogy csupán találomra példálózzak Makay sokszínű életművéből.

A Halálos	 tavasz különös ötvözet: a mesterség (író, rendező, operatőr) művé-
szetéről tanúskodik. Felejthetetlen az események kiszámíthatatlansága, a dön-



89

tésképtelen főhős törvényszerű meghasonlása, a cselekmény erősen sodró 
irama a végzet felé, de mindenekelőtt Makay Árpád egypár lenyűgöző képsora.  
A budai Ág utcai találkahely vidékies kisszerűsége örökké félhomályos udvará-
val. A parányi szobában játszódó szerelmi jelenet Karády frivol, tükörből követett 
vetkőzésével. S az alkonyi rakparton ácsorgó, halálra készülő Jávorral, amint 
félközelből üres tekintettel mered a koszosszürke Dunára. 

Filmfényképész és mozgóképíró
Megírta: kora ifjúságától szeretett fényképezni. Akarva-akaratlan megtanult 

képet szerkeszteni – szeretett szakmai kifejezésével: komponálni –, és hamar 
megszokhatta, hogy bármilyen kompozíciója részben vagy egészben a szeszé-
lyes fényviszonyok függvénye. Segédoperatőrködése során a Hunniában tovább 
fejlesztette ezt az ösztönös érzékre épülő tudást, amihez már nélkülözhetetlen 
tapasztalat társult. (Arra mindig vigyázott, hogy az idők során felhalmozott 
tapasztalás ne váljék rutinná a felvevőgép gépies mozgatásával.) Fáradhatatlan 
szorgalommal, és gyakorta másokat már szinte idegesítő türelemmel kereste a 
legjobb beállítást, a színészeket legelőnyösebben megörökítő pozíciót. Bevallotta, 
olykor ez a fajta kitartás némely rendezők idegeire ment, tökéletesre irányuló 
törekvéseit időpazarló pepecselésnek tartották. Ő mégsem tett engedményt – 
és rendszerint neki lett igaza. Egy-egy muszter levetítése után a hosszadalmas 
munkanap végén a korábban gyorsabb tempót diktálni akaró rendező gratulált 
a felvételekhez – és később engedte őt a maga módján dolgozni. Erről így emlé-
kezik a kéziratos credóban: „A	munkatársaimmal	mindig	a	legnagyobb	összhangban	
dolgoztam.	A	fény	tulajdonságainak	változatosságával,	a	lencsék	sokféleségével,	színnel,	
szín	nélkül,	a	hang	és	a	zene	aláfestő	erejével,	a	látószög	variánsaival,	a	film	pergésének	
változásait	 felhasználva,	a	 laboratóriumi	és	optikai	 fogásokkal	minden	elképzelhető	képi	
jelleget	ki	lehet	fejezni,	ha	az	ember	ismeri	a	film	ABC-jét.” Nem kétséges, messze túl-
lépett a szakmai ábécé alapvető követelményein, erőteljesen kifejező, élvezetesen 
választékos filmnyelvet teremtett. Képtelen volt megalkudni, ha két változatból 
a több időt, a nagyobb energiát igénylő adta az ideális megoldást. Nem elégedett 
meg az olyanfajta operatőri minimumok teljesítésével, mint:

– a pattanást eltüntetni a színésznő arcáról,
– a nappalból éjszakát, az éjszakából nappalt ügyeskedni,
– a kapukilincs helyett a kapunyitó személyt mutatni,
– a mikrofont nem engedni belógni a képbe,
– a szereplő félrenéző, civil pillantását kivágatni,
– a műtermi ajtócsapódást nem földrengésként ábrázolni… és még hosszasan 

sorolhatók azok a (mű)hibák, amelyek bizony a kor egynémely filmjénél – horri-
bile visu! – elő- meg előfordulgatnak.

Nincs mozgalmasabb, változatosabb filmes munka az operatőrinél! Valahány 
film valahány beállítása új meg új feladat elé állítja, más és más a téma, a helyszín, 
a színész, még a rendező sem ugyanaz. Különböző egyéniségek, stílusok, köve-
telmények teszik egymástól eltérő próbákra a felvevőgépbe tekintőt. Makay nem 
panaszkodhatott: ötvenkét hazai megbízása markánsan különböző még akkor is, 
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ha azonos műfajban teljesültek. 1940-ben két pompás operettet forgatott: Huszka 
Jenő és Martos Ferenc immár klasszikus Gül	 babája után Eisemann Mihály 
és Szilágyi László sajnos feledésbe merült darabját, a Tokaji	 aszút. Mindkettő 
„Kirobbanó siker” volt – ez már a Mai	Nap kritikájának címe, éppen a Gül	baba 
kapcsán. Lejjebb ezt olvashatjuk: 
„Magyar	filmen	még	soha	nem	látott	tömegjelenetek,	nagyszerű	kórusok	váltakoznak	

a	történet	főhőseinek	premier	plánba	helyezett	jeleneteivel,	amelyeket	a	fiatal,	rendkívül	
tehetséges	Makay	 Árpád	 fotografált.” A Magyar	 Film az adaptáció kérdése felől 
közelít a Tokaji	aszúhoz: „Bevalljuk,	a	színdarabok	megfilmesítésétől	félünk	legjobban.	
Ezért	bizonyos	kis	előítélettel	ültünk	le,	hogy	megnézzük	az	utóbbi	hónapok	legnagyobb	
színházi	 sikerét	 filmen.	 Ez	 az	 érzés	 egy-kettőre	 eltűnt,	mikor	 peregni	 kezdett	 a	 film,	
hogy	helyet	adjon	az	őszinte	szívből	jövő	gyönyörködésnek.	Mert	a	Tokaji aszú	min-
taképül	 állhat:	 hogyan	 kell	 darabot	megfilmesíteni.	 Bánky	Viktornak	 volt	 szíve	 Isten	
szabad	ege	alá	vinni	a	történet	legnagyobb	részét.	Ezek	a	tokaji	szabadtéri	felvételek	a	
legszebb	díszei	a	filmnek.” S ezek a „díszek” Makay kamerája által gyönyörköd-
tettek a vásznon. 

Ámde érdemes visszatérni a Gül	 babához, amihez a Mozi	Újság recenzense 
egészen más szemszögből közelít: „Ez	 a	 film	 a	 meglepetések	 sorozata,	 amelyek	
mindjárt	a	kópia	színezésével	kezdődik.	Nem	fekete,	hanem	meleg	barna.	Aztán	követ-
kezik	az	első	méterek	után	az	operatőr	munkája	fölötti	csodálkozás.	Művészi	megvilágí-
tások	és	bravúros	beállítások	kergetik	egymást.” A jószemű ítész dicsérete rámutat 
egy nagyon lényeges momentumra. Nevezetesen: Makay fekete-fehér kockái 
ritkán fekete-fehérek csupán: a két ellentétes szín között számos árnyalatot 
teremt. Nem elégszik meg a kontraszt használatával, noha a fény-árnyék ellen-
téteket senki nem alkalmazza nála bravúrosabban, főként a belső helyszínek-
nél, esti-éjszakai jelenetekben, amikor a világítás (vagyis a mesterséges fény) 
meghatározó. Ilyen a mindvégig komor tónusban tartott Külvárosi	 őrszoba, 
vagy a Hegyek	lánya – Tormay Cécile könyvéből –, ahol a táj félelmetes, fenye-
gető színei érvényesülnek. Miközben például a Kölcsönkért	férjek vagy a Három	
galamb polgári szobáiban valóságos pasztellvilágítással találkozhatunk. Ezekkel 
szemben a Vissza	az	úton vagy a Bűnös	vagyok füstgomolyos mulatóiban mintha 
az éj mondén fátylán keresztül látnánk a tétova, esendő, jobb sorsra érdemes 
embereket. Ezek a képsorok megelőlegezik a film noir komorságát, nem is 
véletlenül, hiszen mindkettőt a Párizsból hazatért, francia filmeken iskolázott 
Hamza Dezső Ákos rendezte. 

A mozgóképíró és a mozgóképnéző számára mégis a leglényegesebb látni- 
és láttatnivaló az emberi test, az emberi arc. Páger Antal huncut kacsintása 
félközelről a Háry Jánosban, vagy Lázár Mária varázslatos félmosolya premier 
plánban a Magdolna zárójelenetében. A kor ünnepelt sztárjai is megdolgoztatták 
Makayt többféle értelemben. Általános vélemény, hogy Szeleczky Zitát senki 
nem fényképezte olyan szépen, mint ő, érvényesülni engedvén a művésznő 
„kissé tatáros” vonásait. Karády Katalinnál más volt a helyzet. Róla 1996-ban, 
miután Makay hazatért, így nyilatkozott Egerben, egy filmszemle alkalmából: 
„Nehéz	 volt	 őt	 fényképezni,	 hiszen	 nem	 felelt	meg	 az	 akkori	 szépségideálnak.	Ügyelni	
kellett	rá,	hogy	ne	legyen	holdvilágarcú,	és	a	megvilágításnál	is	tekintettel	voltunk	széles	
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csípejére,	amelyet	félig-meddig	árnyékban	fényképeztünk.	A	hangjával	sajnos	nem	tudtam	
mit	kezdeni,	az	nem	az	én	szakmám.	Egyet	mindenképpen	el	kell	ismernünk:	nem	volt	egy	
deszkatípusú	nő.	És	nála	barátságosabb	színésszel	nem	találkoztam.”	

Fentiekből bizony nem túl nagy merészség arra következtetni, hogy a filmké-
szítésnél az operatőr legalább annyira van kiszolgáltatva a színész fizikai és lelki 
tulajdonságainak, mint a színész az operatőr képességeinek.

Társak az alkotásban
Ma már senki nem vitathatja: a film éppúgy összművészeti produktum, 

akárcsak az opera. Békésen megfér benne a dráma (gyűjtőfogalomként, vagyis 
műnem gyanánt a tragédiától a bohózatig), a regény (vagy az epikai műnem 
bármelyek műfaja, a novellától a hőseposzig) – tehát: az irodalom. Nota bene: 
kezdetben, s a némafilm óta mindig is a film nélkülözhetetlen „alapanyaga”, 
kiindulópontja az irodalom, lett légyen klasszikus vagy modern. Vele egyenran-
gú elem a kép (a maga számtalan képzőművészeti megjelenési formáival), vagyis 
a látvány megjelenítése egy napsütötte tájtól egy félhomályos szobabelsőig, 
háttérnek vagy díszletként alkalmazva. A harmincas évek elejétől (Amerikában 
valamivel hamarabb) nem nélkülözhető a hang valahány előfordulása az emberi 
beszédtől, a hangulatfestő effektusokon át, a legnemesebb zenéig. Mostanra már 
eme alapvető (szinte ősi) kifejezési eszközhöz, műformához egy sor technikai, 
később elektrotechnikai lehetőség (trükk) társul, amit nem is próbálok felsorolni, 
mert általuk egyre távolabb kerülnék a valamikori mozitól.

A film objektív alkotóelemei, tehát az irodalom, a képzőművészet, a zene és 
a többi adja a ma már beláthatatlan lehetőségeket a szubjektív alkotóknak, akik 
együttműködve, közösségbe társulva (alá- vagy mellérendeltségi viszonyban) 
létrehozzák az elképzelt műalkotást. A sor rendszerint az íróval (legtöbbször 
forgatókönyvíróval) kezdődik, hogy aztán tüstént mögé (mellé) sorakozzék a 
rendező, az operatőr, a díszlet- és jelmeztervező, az összes gyártó és kisegítő 
munkatárs, egyszóval: a stáb. Volt idő, mikor a kötelező (vagy legalább hagyo-
mányos) munkamegosztás szerint az író, a rendező és az operatőr tevékenysége 
jól elkülönült. Mára ez a filmes „szentháromság” gyakorta összekuszálódik: írók 
rendeznek, rendezők fényképeznek, olykor mindenki mindent csinál, általában 
ekkor jön létre a leghitványabb végtermék.

A magyar beszélőfilm hőskorában, vagyis Makay Árpád magyarországi 
tevékenysége idején még legtöbbször működött az összeszokott csapat, a (for-
gatókönyv)írók írtak, a rendezők rendeztek, az operatőrök fényképeztek. Ennek 
jegyében remeklő triók (esetleg duók) hoztak létre maradandó remekműveket. 
Közülük is magasan kiemelkedik a Nyírő József – Szőts István – Makay Árpád 
hármas. Nekik köszönhetjük a korszak művészfilmként is osztatlan közönségsi-
kert és nagy nemzetközi elismerést hozó klasszikust. Az Emberek	a	havason	1942-
ben a Velencei Nemzetközi Fesztiválon fődíjat nyert. Az író aktívan közreműkö-
dött novelláskötetének adaptációjában, a rendező tökéletesen értette-érezte az írá-
sok különleges hangulatát-üzenetét, az operatőr pedig tanítani való pontossággal 
transzponálta a verbális értéket vizuális értékké. A történetfüzér kevés szóval, a 



92

képek nyelvén mutatja a havasok világát, az ott élő emberek életét. Makay számos 
rendezővel dolgozott, többek között Vaszary Jánossal, Radványi Gézával, Bánky 
Viktorral, Hamza D. Ákossal, akik, mint könyvében írta: „mind	értékes,	külföldön	is	
elismerést	nyert	 tehetségek	voltak”. Majd bekezdésnyi terjedelemben erdélyi barát-
járól így emlékezett: „Külön	meg	kell	említenem	Szőts	Istvánt,	aki	messze	kiemelkedett	
közülük.	Arca	meggyőzően	sugárzott,	ami	mindenképpen	teljes	bizalmat	keltett,	magatar-
tása	erőt	árasztott.	Tökéletesen	ismerte	a	filmgyártás	szabályait.	Munkatársai	elismerték	
fölényes	 tudását.	 Volt	 egy	 igen	 jelentős	 tulajdonsága,	 ami	 számomra	 megkönnyítette	
a	munkát.	 Vizuális	módon	meg	 tudta	 értetni	munkatársaival	 egyéni	 elképzeléseit.	 (…)	 
A	Hunniában	 gyakran	 találkoztunk	 és	 hamar	 összebarátkoztunk.	 Erős	 kapoccsal	 kötött	
össze	minket	a	közös	istenhit.” Nagy kár, örök veszteség, hogy az Emberek	a	havason 
után Makay mindössze egyszer dolgozhatott Szőts Istvánnal. 1947-ben ő rögzítet-
te a rendező Ének	a	búzamezőkről (túlzás nélkül: filmkölteményének) külső felvé-
teleit. (A stúdióban Hegyi Barnabás vette át tőle a kamerát.) A velencei nagydíjas 
csapat együttműködése tehát sajnos egyedül való. Makay azonban nemritkán szö-
vetkezett a forgatókönyvírást is magukra vállaló rendezőkkel, s az így kialakult 
– összeszokott alkotópárosok munkája további sikereket hozott. Például említem 
Balogh Bélát, aki Babay József könyvéből a Rózsafabot megható szerelmi történetet 
forgatta (1940) Szeleczky Zitával és Tímár Józseffel. Balogh jegyzi a Mária	két	éjsza-
kája drámát mint író-rendező (1940), és idetartozik rögvest Bánky Viktor, hasonló 
kettős szerepvállalással. A	hegyek	lánya (1942) filmballada kapcsán Hamza D. Ákos 
szövegíróként is lehetőséget teremtett a képíróként tevékenykedő Makaynak a 
Külvárosi	őrszoba (1942) és az Egy	fiúnak	a	fele (1944) létrehozásánál. S olyan minden 
filmes titkokat tudó tehetségek, mint a „szerzői darabok” író-rendezői: Radványi 
Géza és Vaszary János is Makayt választották társul az alkotásban – írók a képírót! 
–, előbbi az Európa	nem	válaszol, utóbbi a Megálmodtalak című vállalkozásukhoz. 
Radványi második világháborús filmje (1941), egy tengerjáró hajón játszódó kém-
história, a szokatlan helyszín okán különös kihívást jelentett Makaynak. Vaszary 
könnyed vígjátéka (1943) sok rohanással, félreértéssel, sztárszereposztással, vál-
tozatos külsőkkel sokáig a hiánylistán volt, csak nemrégiben került elő egy poros 
padlásról, teljes épségben, a nézők örömére. Íme, egy gazdag operatőri pálya 
nevezetes állomásai, amelyeken nyomon követhető, hogy a képíró egyenrangú 
alkotótársként tökéletesítette és formálta a jövő számára is véglegessé a szövegíró 
gondolatait a mondanivaló közvetítésének szolgálatában.

Az már életútjuk és a (magán)történelem bizonyára nem „véletlen egybeesé-
sének” következménye, hogy a háború után mindhárman külföldre távoztak. 
Vaszary soha többé nem tért vissza, idegen földön, idegen nyelven írt sikerdara-
bokat. Radványi és Makay pedig Európában és Amerikában gyarapította sokáig 
a magyar filmkészítők jó hírnevét.

Talpalatnyi sem maradt
Az 1931 és 1944 közötti szűk másfél évtized százszor és ezerszer megérdem-

li az állandó jelzőt: „a magyar beszélőfilm hőskora.” Ez az epitheton ornans 
akkor is maradéktalanul érvényes, ha – mintegy ellenpontozásul – filmesztéták, 
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filmtörténészek új nemzedéke a hatvanas éveket tartják aranykornak. A kezdeti 
hőskornak különös, a világtörténelem eseményeiből való sajátossága, hogy szá-
mos művész – író, rendező, színész, operatőr – csupán hat-nyolc, legföljebb tíz 
évet kapott a sorstól hazai életművének létrehozásához. Kincses	magyar	 filmtár 
című tanulmánykötetem lapjain is többször esett szó az el- és kivándoroltakról, 
az elüldözöttekről és az önként más hazát keresőkről Fodor Lászlótól Molnár 
Ferencig, Székely Istvántól Hamza D. Ákosig, Perczel Zitától Szeleczky Zitáig, s 
persze közéjük tartozott az operatőr Makay Árpád. Neki, bőven mérve, hét plusz 
két év jutott az 1939-es indulástól, 1946 munkátlanságán át 1948-ig, az egyénre is 
meghatározó (sors)fordulat évéig. Ekkor mutatták be Szabó Pál nem csupán mér-
tékre, de értékre is nagyszabású regénytrilógiájának (Lakodalom,	Keresztelő,	Bölcső) 
okkal-joggal immár klasszikussá vált filmalakját Bán Frigyes rendezésében. 

A Talpalatnyi	 föld, senki nem vitatja, filmművészetünk egyik csúcsteljesítmé-
nye. Létrejöttét kedvező körülmények sokasága segítette. Itt találkozott a régi és 
az új nemzedék néhány meghatározó egyénisége. A sokat tapasztalt Bán Frigyes, 
a teljes vértezetben ragyogó őstehetség Makay, a sokoldalú, már 1938-ban 
Baumgarten-díjjal kitüntetett szcenarista Dallos Sándor képviselték a hagyo-
mányt. Utóbbi már a Hegyek	lánya és a Benedek-ház című nagyhatású produkciók-
ban is társa volt Makaynak. Az újak pedig, a maguk „forradalmi” lendületével és 
látásmódjával a kor megváltozott igényeit szolgálták: a dramaturg Makk Károly 
érdemi segítséget nyújtott Dallosnak a szerteágazó epikus cselekményfolyam 
drámai mederbe szorításához. Az addig jobbára ismeretlen színészek – Szirtes 
Ádám, Pécsi Sándor, Soós Imre és a már közkedvelt Mészáros Ági – hiteles játé-
ka megkérdőjelezhetetlenné tették a végeredményt: általuk korszakos mű került 
a mozikba. S ami ezután történt… nos, ettől a valóban váratlan fordulattól a 
legmerészebb írók is tartózkodnának. Ha nem a „főhős” beszélne róla, talán el 
sem hihetnénk. Makay Árpád emlékező szavai azonban minden kétséget elosz-
latnak. Életrajzi könyvéből idézem: „a Talpalatnyi föld	díszbemutatója	után	két	hét	
múlva	elhagytam	az	országot.	A	lapokban	megjelent	filmkritikákat	már	nem	olvashattam.	 
(A	díszbemutató	1948.	december	17-én	az	akkor	még	Royal,	később	Vörös	Csillag	moziban	
zajlott	le.	J.	I.)	Nem	emlékszem,	hogy	valaha	is	láttam	volna	még	hasonló	lelkes	közönséget	
önfeledten	ünnepelni.	(…)	A	korszellem	okozta	sok	mellékkörülmény	azonban	meggon-
dolkoztatott.	Ezek	képezték	a	legfontosabb	okokat	hazám	elhagyására.” S egy hosszabb, 
nagyrészt szakmai önelemzés (nem magyarázkodás!) után a lényeget tömören 
összefoglalva döntését így summázta: „A	 háború	 utáni	 nyomorúságos	 időben	 a	
lakosság	a	felocsúdás	korszakát	élte,	és	csak	annak	tudott	örülni,	hogy	életben	maradt.	 
A	felülről	 és	 alulról	 jövő	állativá	agymosott	 emberek	gyilkoló	ösztönének	orgiájában	a	
fizikailag	leromlott	gyermekeinket	sikerült	Ravasz	László	püspök	gyermekvédő	akcióján	
keresztül	–	 fiamat	Dániában,	 lányomat	Svájcban	–	 elhelyezni.	1949.	 január	 első	heté-
ben,	a	vasfüggönynek	akkor	még	össze	nem	zárt	résén	sikerült	Ausztriába	egy	kis	faluba	
érkeznünk.”

A rend (és a filmtörténet) kedvéért érdemes egypár szót említeni a közvetlen 
előzményekről. Nyilvánvaló ugyanis, hogy eme életútváltó elhatározás nem az 
utolsó filmje díszelőadásán érlelődött cselekvő akarattá. Tudjuk, hogy 1947-ben 
Szőts Istvánnal leforgatta a Móra-regény mozgóképváltozatát: Ének	a	búzamezők-
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ről. Még ugyanezen évben elkészült Tamási Áron Vitéz	 lélek című drámájának 
filmes átiratával, máig sem érthető okból Mezei	 próféta címmel. Ezek dobozba 
rejtve várták a nyilvánosságot, ám 1948 első felében már mindkettőt betiltották. 
Ha mindehhez hozzávesszük azt a megfogalmazott halálpontos életérzést, ami 
ezekben a hónapokban eluralkodott rajta, egy pillanatig sem csodálkozhatunk 
elhatározásán. Ellenkezőleg: őszintén csodálhatjuk Makay Árpád vakmerőséggel 
felérő bátorságát, hitét és erejét, ami segítette őt, hogy családjával nekivágjon az 
ismeretlennek. Itthon nem maradt számára föld, talpalatnyi sem.

Amerika, álom
A változatosság okán most a Magyar	 filmesek	 a	 világban című, 1996-ban 

kiadott részletes, vaskos, minden érintettel gondosan foglalkozó kötetből citálok. 
(Gondozta a Magyar Filmunió.) Itt Makay Árpádról kéthasábos ismertető olvas-
ható Cs. K. monogrammal. (Remélem, nem veszi zokon kedves ismerősöm, Csala 
Károly, hogy őt vélem a betűjel mögött.) Tehát: a disszidálást követő időszakot 
ismertetve nem hagy kétséget a nehézségekről: „Nem	 talált	 könnyű	 lehetőséget	
Nyugaton,	 előbb	 Ausztriában,	 majd	 Svájcban	 próbálkozott	 ezzel-azzal	 (többek	 között	
egy	késgyártó	üzem	számára	fénymásolatokat	készített),	s	amikor	bő	két	év	után	sikerült	
kijutnia	 az	Amerikai	Egyesült	Államokba,	 ott	 is	 évekig	 csupán	 esztergályosként	 tudott	
elhelyezkedni	egy	orvosi	műszergyár	kísérleti	laboratóriumában.”

Makay nem félt semmiféle munkától, ha az becsületes kenyérkereseti lehe-
tőséget nyújtott. Közben szívósan törekedett visszatérni szeretett szakmájába. 
Elvégzett egy televíziós tanfolyamot, főként a stúdióban zajló képalkotás, az új 
vizuális kifejezés formái érdekelték. Az új technika elsajátítása aztán a hagyomá-
nyos filmezésnél is előnyt jelentett számára. Legcélszerűbb, ha ismét az ő szavait 
hívom segítségül, elmondandó beilleszkedését az új világba. Egy lapinterjúban 
mesélte Jávorszky Bélának 1991-ben: „Nyolc	évbe	 telt,	mire	anyagilag	rendeződtem	
és	megfelelő	kapcsolatokkal	rendelkeztem.	Aztán	1968-ban	a	Bányaügyi	Minisztériumtól	
megbízást	 kaptam	 egy	 önálló	 film,	 a	 Silver	 (Ezüst)	 elkészítésére,	 amely	 a	 nemesfém	
útját	 kíséri	 a	 bányától	 a	 kiállítási	 csarnokig.	 További	 karrieremet	 meghatározta,	 hogy	
a	 film	Chicagóban	elnyerte	a	Golden	Globus-díjat.	Ettől	kezdve	egymás	után	kaptam	a	
megbízásokat,	 többek	között	 forgattam	Jan	Kadarral.	 (Ő	magyar	származású,	budapesti	
születésű	cseh-szlovák	filmrendező,	a	cseh	„új	hullám”	egyik	kiválósága,	Makay	fiatalabb	
kortársa	 az	 emigrációban.	 Közös	 filmjük:	Amit atyám hazudott,	 1975.	 J.	 I.)	 Később	
fotografáltam	 többek	 között	 Kolumbiában,	 Venezuelában	 és	 Kenyában	 is.	 Ugyanakkor	
játék-,	animációs,	nevelésügyi,	egy-két	perces	reklámfilmeket	készítettem.	Mindezek	mel-
lett	kellemes,	kényelmes	életet	élhettem.	Kinn	Amerikában	nem	kellett	annyit	dolgoznom,	
mint	idehaza.”

Időközben meghívást kapott a School of Visual Arts New York Cityben lévő 
művészeti iskolájába. Öt évig tanította diákjait a filmművészet szabályaira, a 
mozgókép formanyelvére, a technikai lehetőségek minél szélesebb kiaknázására 
a látvány érdekében. S ha eddig elmulasztotta, itt már felkaphatja fejét az élet-
pálya követője egy fontos kérdés megválaszolására. A jónevű, gyakorlott, nem-
zetközi sikereket arató operatőr miért New Yorkban kereste boldogulását? Miért 
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nem a „varázslatos” Hollywoodban próbálkozott? Miért nem Los Angelesben 
telepedett le, ahol számos magyar kollégája (is) tevékenykedett akkoriban? 
Hiszen ott alighanem jobb körülmények, nagyobb megbecsülés, s főként több 
pénz várt volna rá, ha ő is úgy akarja. Nem akarta. Idegenkedett a talmi csillo-
gástól, az állandó nyüzsgéstől, az amerikai álomgyár nagyüzemi, tucatárukat ter-
melő követelményeitől. Természetesen erről is őt magát kell idézni. Még 1982-ben 
adott interjút Nádasy Lászlónak, a Mafilm Híradó riporterének, aki ugyancsak 
erről faggatta, mint az úgynevezett New York-i iskola prominens képviselőjét. 
„Nem	szerettem	Hollywoodot.	Az	ottani	stílust	nem	tartom	művészetnek.	Szerintem	

a	filmművészet	egészen	más,	mint	amit	ők	csinálnak.	Az	egy	közönséges	kommersz	ipar.	
Beteszem	a	pénzt,	kiveszem	a	pénzt,	ez	a	fontos.	Az,	amit	én	szeretnék	követni,	ami	sze-
rintem	a	filmben	a	lényeg:	a	film	nyelvén	beszélni.”

Igen, ezek a kulcsszavak Makay személyiségének lehetséges megértéséhez: „a 
film nyelvén beszélni” – ez valódi ars poetica, tömör és következetes költői, az ő 
esetében operatőri hitvallás. Ennek jegyében dolgozott mindvégig.

Házivetítések
Itt meg kell állnom kissé, s talán nem túl szerencsés, ám feltétlen szükséges 

dramaturgiai fordulattal éveket előrelendülni az életút állomásaiban. Büszke 
örömmel tölt el, hogy az ezredforduló tájékán egy filmes tanácskozás során sze-
mélyesen is megismerkedhettem az idős mesterrel. Párszor abban a megtisztel-
tetésben részesített, hogy ellátogathattam budai, a Körszálló mögötti otthonába. 
Találkozásaink során nem csupán a régi magyar világ régi magyar filmjeiről 
beszélt érdekfeszítően, hanem VHS kazettáról megmutatott nekem egy váloga-
tásnyit amerikai munkáiból. Mivel ezek szigorúan „zártkörű vetítések” voltak, s 
a tekercsek egyike sem kapott (kaphat) nyilvánosságot (magyarán: ismeretlenek 
maradnak), ezért külön-külön nem foglalkozom velük. Inkább azt az összbenyo-
mást, nézői élményt, és óhatatlanul előtolakodó kétséget igyekszem megfogal-
mazni, ami a látottak alapján (meglehet: komiszan kritikus formában) bennem 
támadt.

Természetesen távol áll tőlem mindenfajta utólagos ítélkezés: sem okom, sem 
jogom nincs rá. Az elveszetteket leszámítva mindegyik hazai filmjét láttam, s 
az ő jóvoltából még a Haláltánc című párperces töredéket is, ami Zilahy Lajos 
Tűzmadár című sikerdarabjából került vászonra. Így bőségesen van összehason-
lítási alapom, amiből bátor vagyok levonni bizonyos következtetéseket. Már, ha 
ehhez bátorság szükségeltetik… A lakásán, képernyőn látottak alapján – itt az 
amerikai filmtermés néhány kópiájára utalok – már akkortájt sokáig tűnődtem 
azon, miért is nem szándékozott meghódítani Hollywoodot, miért ragaszkodott a 
New York-i stúdiók kis költségvetésű játék- és dokumentumfilmjeihez? Miért lett 
inkább világvándor, mint ünnepelt sztároperatőr az álomgyár más magyar kol-
légáihoz (Kovács László, Zsigmond Vilmos) hasonlóan? A titkot, ha egyáltalán 
titokról van szó, kétfelől, két szempontból vélem megfejteni. A kettő nyilvánva-
lóan szorosan összefügg. Egyrészt: természete, jelleme, világlátása a magyarázat. 
Másrészt: itthoni munkásságának beidegződései, egy önálló és sikerrel kialakított 
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filmnyelv használatának tisztelete. Kísérletet teszek mindkét szempont élesebb 
megvilágítására.

Az első szemponttal kapcsolatban kétségtelen, hogy puritán volt, hagyomány-
tisztelő. Sosem kedvelte a talmit, idegenkedett az olcsó megoldásoktól, a kom-
mersztől. Hollywood ezt kínálhatta neki, mi több, ezt követelhette tőle. Negédes 
szerelmesfilmeket pikáns ágyjelenetekkel, kiagyalt bűnügyi történeteket ököl-
párbajokkal és lövöldözésekkel, esetleg cowboyhősös westerneket. Öntörvényű, 
hisztériára hajlamos sztárokat és korlátokat támasztó, pénzéhes producereket. 
Nem kért egyikből sem. Kinti filmjei szürke, hétköznapi témákat dolgoznak 
fel: munkanélküliség, anyagi gondok, italozás, a család széthullása. Antihősök 
az élet árnyékos oldalán. Ezek nem elcsépelt, közkedvelt hollywoodi sztorik. 
Kemény emberek kemény küzdelme, megejtő realizmus, helyenként naturaliz-
mus. Akárcsak egykori, itthoni, jól ismert drámák, más dimenzióban. Mondjuk: 
a Hat	 hét	 boldogság, az András, a Fekete	 hajnal szereplőinek komor világában, s 
még folytathatnám a felsorolást. Szomorú, szikár történetek szigorú, erőteljes 
képi megfogalmazásban. Még a vígjátékok is – Kölcsönkért	 férjek,	 Ágrólszakadt	
úrilány – lélektani mélységeket tárnak fel, szánandó sorsokat, sokszor szánandó 
alakokat felvonultatva. Erre volt igazán fogékony Makay Árpád. Ezért jellemez-
hető mindegyik magyar filmje így: abszolút artisztikum. Amiket pedig idegen 
földön, szokatlan feltételek között produkált, azokról „csak” annyi állapítható 
meg: abszolút korrektség. Belőlük – netalán törvényszerűen? – bizony hiányzik 
az ő eredeti egyénisége, látásmódja, sajátságos filmnyelve. 

Ami pedig második szempontomat, a magával vitt tudást, a munka technikai 
részét illeti, itt is megmutatkozik a nagy váltás okozta változás. Nincs kétségem: 
Makay az egykor egyedül létező fekete-fehér fotózást sajátított el, fejlesztette 
művészi tökélyre. Mondhatnók: ő fekete-fehérül beszélte a film nyelvét. Az 
Amerikában akkor már eleve kötelező színes technika sokáig idegen volt tőle, s 
valószínűleg soha nem vált teljesen sajátjává úgy, miként az egykori, két színből 
is sokféle színt varázsolni képes régimódi. Egy idevágó analógiával példálózva: 
hajdanában, a húszas évek végén forradalmi újdonságot jelentett a némafilmet 
kiszorító beszélőfilm. Részletezni fölösleges, olvashatni róluk eleget, hány ren-
dező, s legfőként színész – még annál is több színésznő! – hagyta el hirtelen a 
pályát, mert alkalmatlannak bizonyultak a hangosfilmhez, mert egycsapásra 
(tollamra tolakszik a bágyadt szójáték: egycsapósra) elveszítették küzdelmesen 
kialakított imázsukat. (Elegendő az ilyen tragédiát egyetlen komédiával jelezni: 
Ének	az	esőben.) 

Nos, talán nem járok túl messze az igazságtól, legalább a spekuláció szint-
jén nem, ha úgy vélem, Makayn kívül nagynevű, itthon maradt kortársai is 
nehezen igazodtak az újhoz. Ide sorolnám Eiben Istvánt, Hegyi Barnabást az 
operatőrök, Bán Frigyest, Keleti Mártont a rendezők karából, de még Gertler 
Viktor is ritkán választotta a színes technikát idehaza, Hamza Dezső Ákos 
külhonban.

Filmfényképésznek és mozgóképírónak aposztrofáltam Makayt, mint olyan 
elv követőjét, aki a fénnyel rajzolt képet tartja tevékenysége céljának, kifejezés-
módja lényegének. Tehát nincs mesze tőle az állókép, a fekete-fehér fény-árnyék 



97

váltakozása lehetőségeinek tökéletes kihasználásával. Nem véletlen, hogy leg-
főbb erőssége a világítás: kevesen tudták olyan látványosan és hatásosan meg-
világítani az emberi arcot, mint ő. Ez is fényképhatást kölcsönöz beállításainak. 
Ha pedig kimerevítjük tájképeit, kockáról kockára egy-egy megtervezett, szépen 
komponált fényképet (nota bene: lefotografált festményt) kapunk. A folyamat 
megfordításakor, mint valami furcsa, fotográfiai reciprok érték megjelenésénél, 
rögvest kitűnik, hogy minden külső felvétele szép állóképek egymásutánja, meg-
mozdult fényképsor. Eme törekvésére, stílusának erre a meghatározó jegyére 
vezethető vissza a lassú kameramozgatás, a kicentizett, türelemmel kiszámított 
second plánok ráérős ismétlődése, a hétköznapi vizualitás kitüntetett artiszti-
kummá emelése. Ez a mára többé-kevésbé elhagyott (sokak szerint elavult) mód-
szer alkalmatlannak bizonyult a tobzódó színorgia, a kapkodó, már-már klipsze-
rű képmozgatás modern követelményeinek teljesítésére. (Ami egyébként a maga 
felfokozott, gyors tempójával káros is lehet, mivel egy ponton túl meghaladja a 
néző appercipiáló ingerküszöbét.)

Mindezek alapján a nevezetes „titok” fölfejtéséhez nélkülözhetetlen megálla-
pítani az irányadó premisszákat:

a) Makay Árpád erdélyi gyökerű magyar karaktere, származása és neveltetése 
okán megvetett minden hazugságot, a népellenes uralomra törő, idegen szívű 
kommunistákét éppen úgy, mint „odaát” a népámító hollywoodi manipuláto-
rokét.

b) Makay Árpádnak „hőskori” fekete-fehér filmtechnikán művészivé csiszolt 
tudása hosszú távon és más kultúrkörben egyre kevésbé volt összeegyeztethető 
az amerikai megrendelők harsány agfacolor követelményeivel.

A fentiekből levonható konklúzió mára evidenciaként érvényes: Makay Árpád 
minden tehetsége, szorgalma ellenére sem iratkozott – iratkozhatott – fel a világ-
karrierrel dicsekedhető amerikai magyar filmoperatőrök listájára.

Újra itthon, tétlenül
Az ígéretes történelmi fejlemények reményében jó döntést hozott: 1990 tava-

szán, a rendszerváltó kísérlet kezdetén visszaköltözött az óhazába. Annak elle-
nére, hogy 1981-ben – vagyis kilenc éve! – önálló video- és produkciós vállalatot 
alapított feleségével Arpart Films Inc. néven, és cége biztosította kényelmes 
megélhetésüket, a szocialista rendszer összeomlásakor mégis Magyarországot 
választotta. Hittel és reménnyel érkezett. Meg sok évtizedes tapasztalattal, amit 
a televíziózás, az elektronikus képalkotás területén új, korszerű ismeretekkel 
gyarapított. Neki már nem csupán Európában, de Amerikában is neve volt, jól 
csengő név a Golden Globus-díj kitüntetettjeként. Sportos, erős fizikummal bírt, 
amit nem töpörített össze a megélt nyolc évtized. Szellemi frissességét tökélete-
sen megőrizve készen állt az új feladatok teljesítésére. Szívesen forgatott volna, 
és még szívesebben tanított volna. A közönség bizonyára örömmel fogadta volna 
az új Makay-filmet, ami bizonyára fekete-fehér formában került volna a mozik-
ba. S a filmszakma ifjú inasai (szalonképesebben: az akkori főiskolai operatőr-
növendékek) is tanulhattak volna tőle a kompozícióról, a világításról s megannyi 
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mindenről mástól meg nem ismerhető titkokat, ha a korabeli, színleg bukott régi 
rendszer valójában érintetlenül hagyott hazai filmes klánja ezt megengedte volna.

Csupa-csupa szomorú „volna”, csupa feltételes mód, csupa teljesületlen 
remény, hasztalan igyekezet. Mert a klán (klikk, buli, véd- és dacszövetség, lehet 
válogatni az elnevezésekben) nem hagyta őt sem felvevőgép mögé állni, sem 
tanárként szóhoz jutni. Tevékeny és sikeres életének töretlen erejét és akarását 
magába foglaló vallomáskötetében fájdalmas és kesergő mondatok olvashatók a 
hazatérés utáni időszakról. Makay Árpád a fenyvesek tisztaságát és rendíthetet-
lenségét hozta Erdélyből testben és lélekben. Soha nem panaszkodott, soha nem 
csüggedt, bármilyen teher nehezedett vállára, bármilyen vékonyka volt a vállalt 
száműzetés kenyere. Aztán hazatérvén ezt volt kénytelen írni nagy bánatában: 
„Hazámba	való	visszatérésem	után	az	emberi	gyarlóság	testet,	 lelket	szomorító	kalodák	
fájdalmas	 szorítását	 éreztem.	 Amikor	 az	 anomáliákról	 beszélek	 (milyen	 tapintatosan,	
szemérmesen	 fogalmaz	 –	 J.	 I.)	 érzékenységem	megkétszerezetten	 sajog.	 Ilyenkor	 gyors-
segélyt	 az	 Isten	 közelségének	 bölcs	 igazsága	 ad.”	 S	 valamivel,	 egy	 bekezdéssel	 lejjebb:	
„Hazatérésem	 híre	 hamar	 szétterjedt	 a	 szakmában.	Abban	 a	 pillanatban,	 mint	 derült	
égből	a	villám,	szakadt	meg	a	kollegiális	viszony	közöttünk.	S	ez	a	nemvárt	fordulat	fáj-
dalmasan	érintett	és	utána	néhány	hónapig	ennek	bódulatában	éltem.	Később	rájöttem	a	
jelenség	okára,	ami	nem	lehetett	más,	mint	pusztán	emberi	gyarlóságból	származó	otrom-
ba	megnyilatkozás.	Azok,	akikben	a	kisebbségi	érzés	uralkodik,	azokban	a	véleményalkotás	
torz	eredményt	szül.” 

Keserves, vészjósló megérzését követő hirtelen külhonba távozását később 
az itthoni események sorra igazolták. Tíz esztendővel határátlépése után, 
1958-ban jubileumi számot adott ki a Színház- és Filmtudományi Intézet  
A 10 éves Talpalatnyi	föld címmel. Ebből már módjában volt megismerni a kor jeles 
filmesztétájának, Bíró Yvettnek véleményét, amit megjelenése idején Amerikában 
nem olvashatott. Így értékelte munkáját (joggal mondhatjuk: hivatalosan) a kor 
rendkívül felkészült, ám jóindulatú elfogultsággal aligha vádolható műbírálója: 
„Makay	 soha	 nem	 a	 szokványos	 értelemben	 vett	 emberi	 szépségre	 törekszik,	 hanem	 a	
jellemző,	 sőt	 az	 adott	 pillanatban	 jellemzővé	növő	 tartalmak	megragadására.	Az	 elkép-
zelés	 megvalósításában	 a	 vizuális	 megoldás,	 a	 látvány	 kifejező	 erejű	 megkomponálása	
a	 legerőteljesebb.	 Skálája	 szinte	 végeláthatatlannak	 tetszik.	 Nagy	 drámai	 koncentrálás	
a	 beállításokban	 s	 érzékletes,	 nyugalmas,	 sokoldalú,	 leíró	 a	 gépmozgásban,	 a	 világítás	
váratlan	 hangsúlyaiban	mutatja	 a	 filmforma	 finom,	 hajlékony	 alkalmazását	 a	 tartalom	
követelményeihez.	Az	operatőr	nagyon	szívesen	alkalmazza	a	nagy	totálok	drámai	kom-
pozícióit.	Bár	a	film	elég	intim	történetet	tárgyal,	a	képek	mégsem	rekedtek	meg	az	inti-
mitás	szűkebb	világában.	A	belső	érzelmi	élet	és	a	külső	világ	olyan	fájdalmasan	felzaklató	
ellentéte	 éppen	 a	 látószög	 közömbös	 környezetfestő	 totálképek	 egymásutánjában	 jelenik	
meg.	A	kivételes	pillanatok	belső	feszültségét,	intimitását	a	világítás	eszközeivel	fokozza	
az	 operatőr.	 Súlyos	 hangulatok	 jutnak	 szóhoz	 a	 fények	 és	 árnyékok	 szokatlan	 alkalma-
zása	által.” Méltatlan lett volna megrövidíteni ezt a fölöttébb gondosan elemző, 
autentikus kritikát, ami a dicséretnél is többet ér, valósággal felmagasztalja az 
operatőr teljesítményét. Menten hozzáteszem: hasonló véleményt még számos 
más, régebbi filmjeivel kapcsolatban találhatni a háború előtti újságokban. Ám 
a lényegen ez semmit sem változtatott. Makay Árpádot dolgos élete utolsó 
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évtizedében Magyarországon tétlenségre kárhoztatta a filmszakma. Az értelmes 
munka hiányát gyarapodó hazai kitüntetései, díjai sem pótolhatták. Időrendben 
ezek követték egymást: 

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 1993
Millecentenáriumi arany emlékérem, 1996
Arany Pillangó-díj, 1996
A 30. Magyar Filmszemle életműdíja, 1999
Az eseményekre ünneplőbe öltözött, átvette az érmeket, okleveleket, udvari-

asan megköszönte, aztán elhelyezte sorban a vitrin polcain, vagy díszes keretbe. 
Abban viszont senki sem kételkedhetett, hogy Makay nem ezekért jött haza, fel-
számolva kinti egzisztenciáját. Próbálkozások, küzdelmek, sikerek után egészen 
másra számított: lehetőségekre, hogy egy immáron szabad ország „megújuló” 
filmkultúrájának szolgálatába állhasson. S visszatérvén – se hang, se kép…

Márai Sándortól tudjuk:	„Az	ember	sorsa	az	ember	jelleme.”

Az utolsó utáni tekercs
Színpompás kalotaszegi szőttesekkel, korondi fazekasok műremekeivel díszített 

fogadószobájában a faragott asztalnál tallózott hátrahagyott életének fényképeiből.
– Nézd, ő itt Csilla lányom és a családja… Ő meg Árpi fiam a családjával… Itt 

meg egy vitorlás előtt állok az U.S.Army forgatásának terepszemléjén, még 1970-
ben… Ez meg itt New Yorkban a Püski Könyvüzlet, még egészen fiatalon jártam 
nála… Ez a felvétel a kenyai National Game Parkban zajlott forgatást örökíti meg. 
Ez itt a bogotai repülőtér, már a gép lépcsőjén működésbe hoztam a kamerát, 
közvetlenül a földet érés pillanatában… Itt a Lies	my	Father	Told	Me egyik díszle-
tében várom a színészeket… Itt Jan Kadarral szereljük kocsira a felvevőgépet… 
Itt Montrealban vagyunk, a Mount Royal Parkban, 1975-ben… És ebben a házban 
laktunk Staten Island szigetén, New York Cityben 1977-től több mint tíz évig.

Másik paksamétából előkerültek a hőskort idéző werkfotók és sztárfotók a 
Gül	babáról Szeleczky Zitával és Jávor Pállal, másutt Dayka Margit bohócarca 
ragyog a Szerelmi	láz felvételének egyik szünetében, megint másutt a Karosszék 
díszletei között, ahol Szőts István még gyakornokként figyeli a jelenetet. S úgy 
mesél Tasnády-Fekete Máriáról – „olyan	gyönyörű	volt,	sminkelni	sem	kellett”	– az 
Egy	asszony	visszanéz idejéről 1941-ből, mintha tegnap találkoztak volna. Majd 
az első magyar repülőfilm, a Szárnyas	dandár előkészületeire emlékezik: itt piló-
taruhában látható a repülőszázadossal. (A Csepreghy Ferenc rendezte különle-
gesség sajnos elveszett, egy kockája sem maradt, csupán egy pár megfakult fotó 
tanúskodik róla.)

Sokadik beszélgetésünk alkalmából megengedte, hogy bekapcsoljam a magne-
tofont. Ez a közel egyórás hangfelvétel Makay Árpád utolsó utáni tekercse, amin 
régi filmek alkotó mestere régi filmek elemző barátjával osztja meg gondolatait 
arról, hogyan látja a művészet és hazája helyzetét, keserves kudarcait és ígéretes 
esélyeit a XXI. század hajnalán. Eszében sem volt tiltani, hogy a felvételt valaha 
felhasználjam, mégis mindössze egy derűs anekdotát idézek belőle, mert zakla-
tott, csapongó monológját fölöttébb személyesnek tartom. Olyannak, amit évti-
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zednyi távolságból sem szerencsés közzétenni. Annál is kevésbé, mert a szalagról 
hallatszanak utolsó, hozzám intézett, csak nekem szóló bizalmas szavai.

A forgatási vidám eset pedig imigyen esett: „A Valamit visz a víz	című	Zilahy-		
könyvet	 forgattuk	 az	 Ipoly	 és	 a	Duna	 találkozásánál.	 Estére	 az	 író	meghívta	 a	 stábot	
a	 saját	 maga	 által	 főzött	 halászlévacsorára.	 Nagy	 izgalommal	 vártuk	 a	 munka	 végét.	
Várakozással	 ültük	 körül	 a	 nagy	 kondért,	 ami	 remek	 illatával	 felcsigázta	 étvágyunkat.	
Végre	 eljött	 a	 pillanat!	 Tányérunkon	 ott	 illatozott	 a	 csodás	 halleves.	 De	 már	 az	 első	
falatnál	 a	 leves	 ízétől	 keservesre	 fordult	 valamennyiünk	 arca.	Zilahy	gyorsan	 kapcsolt,	
bevallotta,	hogy	véletlenül	a	levesbe	vágta	a	hal	epéjét	is,	ami	tudvalevően	a	legkeserűbb	
íz	 a	 világon.	 Kárpótlásul	 másnap	 estére	 egy	 közeli	 halászcsárdába	 hívta	 garantáltan	
kitűnő	hallevesre	az	egész	társaságot.	Látod,	az	a	legjobb,	ha	mindenki	megmarad	a	saját	
mesterségénél…” 

Nem sejthettem, hogy ez volt nála a búcsúlátogatásom. Többé nem találkoz-
tunk. Aztán 2004 adventjének második hetében ezüstnyomású értesítőt hozott 
a postás. A partecédula a gyászolók nevében hírül adta, hogy Makay Árpád 
filmoperatőr „jobb létre szenderült”. A Farkasréti temetőben búcsúztatták, nem 
sokkal újév után.

 A lapok és különböző hírcsatornák méltatlanul és érthetetlenül szűkszavúan 
számoltak be a mester haláláról. A véletlen – ostobán? kegyesen? – úgy hozta, 
hogy előre tervezett külföldi utam miatt nem tudtam elmenni a temetésére. 
Emlékét, miként a tehetetlen Alfieri ügyvéd Miller drámájában elkesergi tragikus 
sorsú halottjáról, azóta is „némi nyugtalansággal gyászolom”. 

A festő mozgóképei

Ajándékok
Az egyik legjelentősebb magyar filmoperatőr, Makay Árpád művészi pálya-

futásának nyomon követését azzal a kissé közhelyes megállapítással kezdtem, 
miszerint megtörténhet, hogy valaki már kisgyermekkorától megtalálhatja hiva-
tását. A felismerés örömteli villámfényénél megvilágosodik számára, mivel sze-
retne foglalkozni felnőttkorában, s ehhez később is makacsul ragaszkodik. Sorsa 
ezzel megpecsételődött. Csodákkal ékes filmművészetünkben akad egy – föntebb 
leírtak szerint – kitüntetett személyiség, akire ez (nevezzük bátran elrendeltetés-
nek) maradéktalanul érvényes. Aki egy mindent meghatározó karácsonyi napon, 
talán a múzsák küldöttjének segítségével felismerhette életcélját, ráadásul – külö-
nös formában – megkettőzve.

Hamza Dezső Ákosnak hívták a kiválasztottat.
Az útját kijelölő ünnepnapról aggastyánkorában a róla készült kétrészes port-

réfilmben (Rendezte:	Hamza	D.	Ákos, Magyar Televízió, 1993) így beszélt: „Hatéves	
koromban	karácsonyi	ajándékba	kaptam	apámnak	egy-egy	barátjától	egy-egy	ajándékot.	
Az	egyik	egy	vetítőgép	volt,	amit	az	ember	saját	kezével	forgatott	és	a	figurák	úgy	tán-
coltak.	A	legnagyobb	sikerű	filmre,	amit	azon	lejátszottam,	az	volt	a	Blériot	átrepüli	a	La	
Manche-csatornát.	Azt	én	nagyon	sokáig	néztem	és	állandóan	fűztem	hozzá	magamnak	
az	elképzeléseket,	mit	lehetne	még,	hogy	lehetne,	és	akkor	elkezdtem	a	saját	magam	szá-
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mára	filmet	rendezni.	Ugyanakkor	végigkísért	a	szintén	gyerekkori	szerelem,	a	festés-raj-
zolás,	és	én	ekkor	sokat	törtem	a	fejem,	hogy	lehet	ezeket	összekapcsolni…”

… Édesapja másik barátjától ugyanis ugyanaznap egy festékesdobozt kapott 
ajándékba és a csábító festőkészlet sem hagyta nyugodni. Ettől kezdve izgatta 
a KÉP. Eme sorsszerű kettős parancsot teljesítve – fennköltebben: küldetését 
beteljesítve – lett belőle filmrendező és festőművész. Igaz, fordított sorrend-
ben. A nagyon becses, nem is anyagilag, inkább eszmeileg értékes, szándékait 
véglegessé formáló, divatos mai kifejezéssel: kreativitást motiváló ajándékokat 
Szolnokon kapta, elemi népiskolai tanulóként. Hódmezővásárhelyről került 
ide, ahol 1903. szeptember 1-jén látta meg a napvilágot. A Jászságból szárma-
zó szülei Aradra kerültek, ő pedig a Tisza partjára. Itt érettségizett a Verseghy 
Ferenc Gimnáziumban. Fantáziadús filmesztéták minden valóságalapot nélkü-
lözve találgatják, mit láthatott a kíváncsi diák a helyi moziban az elmúlt század 
első évtizedében, midőn már virágzott a némafilmgyártás. Nem kisebb hazai 
alkotókkal, mint Korda Sándor és Kertész Mihály. Közismert lexikonadat, hogy 
előbbinek A	fekete	 szivárvány és a	Senki	 fia, utóbbinak A	nagymama és Az	arany-
ember című remeke 1916 és 1918 között már közönségsiker volt. Bizonyára nem 
kerülték el a képekre fogékony kamasz figyelmét. A festészet s a filmművészet 
hol párhuzamos, hol egymást folytató vonalként húzódik végig Hamza életútján, 
a szemlélőnek csak az egyidejűség, vagy az egymást váltás pontjait kell időről 
időre megtalálni.

A legelső ilyen pont: középiskolai tanulmányai után Budapestre jött, és sike-
resen felvételizett a Képzőművészeti Akadémiára. Tanáraitól tehetsége kibonta-
koztatásához alapos szakmai ismereteket kapott, elegendő a festészetben Csók 
István, a szobrászatban Kisfaludy-Stróbl Zsigmond nevét említeni. Milyen kiváló 
iskola lehetett az övé! S ennyivel sem elégedett meg: beiratkozott a Pázmány 
Péter Tudományegyetem jogi karára – lám, egy újabb fontos, szoros párhuzam, 
a különböző stúdiumoké –, amiket egyidejűleg végzett, noha a jogot nem fejezte 
be. Ugyanis 1926-ban, rajztanári diplomája átvételekor mesterétől két ajánlatot is 
kapott. Csók István kedves tanítványát így kecsegtette: „Hamza	fiam,	választhat	a	
lehetőségek	közül.	Vagy	itthon	tanársegédem	lesz	az	Akadémián,	vagy	fél	évre	ösztöndíjjal	
Párizsba	megy.	Melyikhez	van	inkább	kedve?” 

A huszonhárom éves ifjúnak Párizshoz volt nagyobb kedve. Ismét (és később 
majd még többször) a televíziós „életrajzfilmben” elhangzottakból ragadok ki jel-
lemző mondatokat:	„A	tanár	úr	elmosolyodott,	aztán	kezet	nyújtott	és	ezzel	búcsúzott:	
Megértem,	én	is	így	döntöttem	volna.	Ezt	vártam	magától.”

Az állami ösztöndíj fél esztendőre szólt. S ez a fél esztendő – micsoda ajándék 
ez a sorstól! – több mint tíz évig tartott.

Ecsetközelben, kameraközelben
A „tanárrá fogadott” művészjelölt tehát a Magyar Királyi Képzőművészeti 

Főiskolán (ez volt a hivatalos neve) szerzett diplomájával elutazott a fény váro-
sába. A fentebb már említettek mellett Lyka Károly, Rudnay Gyula, Vaszary 
János is „útitársa” volt, a tőlük tanult elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában 
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vágott neki az útnak. Elvitte még Nagybánya hagyományát, a realizmus és az 
impresszionizmus eleven hatását, és odakint minden bizonnyal megérintette az 
új stílus, az art deco, ami gyűjtőnéven szecesszióként a képzőművészet minden 
ágában, festészetben, grafikában, szobrászatban, de leginkább az iparművészet-
ben meghatározó módon érvényesült. A legjobb időben volt a legjobb helyen, 
hiszen ez a különös, izgalmas, mondhatni mindmáig divatos stílus az 1925-ös 
Párizsi Világkiállításon érte el zenitjét. S ne feledkezzünk meg az ugyancsak 
világhódító Bauhausról – Weimar, Berlin, Chicago –, valamint a húszas évek 
végén még eleven „izmusokról”: ezek mind bőséggel szolgáltak a kezdő művész 
fejlődéséhez, formálódásához.

„Párizs, az én Bakonyom” – lelkendezett korábban Ady, s valóban, a század-
fordulótól – de már a XIX. század utolsó harmadától – seregnyi magyar művész, 
poéta, piktor s más efféle talált menedékre, munkára, szerelemre a Szajna partján. 
Óhatatlanul idekívánkozik egy újabb, személyes életutakon vonuló párhuzam. 
Igazán érdekes, hogy lipcsei és berlini évei után Márai Sándor már 1923-ban itt 
tartózkodott feleségével, Lolával, hogy aztán majd öt esztendő elmúltával, 1928-
ban térjenek haza Budára, a Mikó utcába. Még az is feltételezhető, hogy futólag 
találkoztak, ám ez csupán képzelgés, mivel Hamza sehol nem említi, hogy évti-
zedesre sikeredett „tanulmányútja” során kapcsolatba került Máraiékkal. Párizs 
hatalmas város volt, és ők más-más körökben forgolódtak. 

Hamzát – addig-ameddig – „küldetésének” megfelelően a festészet érde-
kelte. Kezdetben az Academie de la Grande Chaumiereben, majd Konrád 
Ignác műtermében dolgozott. A kissé „kihagyásos” ismertetőm mentségére 
úgy érvelhetek, ahogy ravaszkás diákok a vizsgán feleletnél mondani szokták 
– főként őskori, történelmi témáknál – önhibájukon kívüli tájékozatlanságuk 
magyarázatára: Hamza ottani képzőművészi kibontakozásáról a szakiroda-
lomból sajnos nagyon keveset tudhatunk. Az bizonyos, hogy nyugat-európai 
tartózkodása során hosszabb „tanulmányi kirándulást” tett Olaszországban, 
németországi utazásai során pedig megismerkedett a Bauhaus legkiválóbb 
mestereivel és a mozgalom irányadó törekvéseivel. Különös, hogy erről a moz-
galmas időszakról a későbbiekben, szóban és írásban is alig nyilatkozik. Lehet, 
hogy a kérdezők érdektelensége, felületessége az oka ennek, utólag lehetetlen 
kideríteni. Két meghatározó adat mindenképpen létezik: 1929-ben önálló tár-
lata nyílt a Galerie Miramesnil termeiben. Az eseményről és fogadtatásáról a 
mesterről írt lenyűgözően szép és okos könyvében dr. Koós Judith is csak röpke 
említést tesz. Tőle tudható, hogy a harmincas évek elején az itáliai Cuneoban 
volt kiállítása a Linea Galériában, amiről a helyi lap ezzel a címmel számolt 
be: „Egy	nagy	festő	Cuneóban.	Hamza	Dezső	Ákos	absztrakt	 líraisága.” Egyébiránt 
a „Hamza	D.	Ákos	 (1903–1993)	 képzőművészeti	 életműve” című, pazar kiállítású, 
dokumentumokban és jegyzetanyagban bővelkedő tanulmánykötete nagy sze-
retettel és szakértelemmel elemzi a festő teljes oeuvre-jét, rávilágítva a művek 
(képek, szobrok) minden szépségére. (Kiadta a Hamza Múzeum Alapítvány, 
Jászberény, 1996-ban.) Olyan tökéletes ez a korszakokra és földrészekre tagolt, 
művészettörténeti megközelítésű és tudományos igényű könyv, hogy valóság-
gal kiveszi kezemből a tollat, mert az életműnek jelen műfajáról nem lehet töb-
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bet mondani. Idézni belőle viszont feltétlen érdemes, tüstént egy levélből, amire 
a monográfia írója bukkant, már a hagyatékban, ráadásul a távoli Sao Paulóban. 
1986-ban, vagyis nyolcvanhárom évesen, kerek hatvan évvel a francia fővá-
rosba való megérkezése után ezt közli az ismeretlen címzettel: „Mi,	 az	 akkor	
Párizsban	élő	magyar	fiatalok	általában	azonos	csalódások	után	kerültünk	el	a	Szajna	
partjára.	1914-ben	a	magyarságunkat	meggyalázta	a	háborút	éltető	tömeg.	Ezért	pró-
báltunk	magunknak	új	életet	építeni	Szent	Genovéva	védelmében:	valami	egyetemeset,	
emberibbet.	A	múlt	századvég	romantikus	naivitással	hirdette,	hogy	a	művész	hazája	
a	nagyvilág,	holott	talán	éppen	az	ő	számára	a	legnehezebb	a	szellemi	környezetváltás.	
Ezért	helyesebb	azt	hirdetni,	a	művész,	az	igazi	alkotóművész	hazája	a	népek	lelkivilá-
ga…” Hadd tegyem hozzá: hosszú életének hosszú, földrészeken átívelő útjain 
ez a meglátása – megkockáztatom: filozófiája – mindvégig érvényesült. S itt, 
ezen a ponton dereng föl szükségszerűen a szó másik, hétköznapi, mondhatni 
anyagelvű árnyalata. A másik jelentése: a napi megélhetés feltétele. Gyanítható, 
a fiatal festő nem érvényesült művészet által olyan mértékben, hogy megél-
hessen. Ám kettős kötöttsége (elhivatottsága) most is segítségére volt. Homály 
fedi, hogyan s miként, Hamza „bekerült” a filmhez. Egy napon műfajt váltott, 
s a filmeseknél kopogtatott. S hamar bebizonyosodott: filmgyári munkájából 
jobban meg tudott élni. 

Az ecsetet fölváltotta kezében a csapó, vélem jókora naivitással, hiszen ez a 
két munkaeszköz két foglalkozás nélkülözhetetlen tartozéka. Így azonban ez 
nem igaz. Szóban és írásban is elárulja – nem túlzás: eldicsekszi – Hamza, hogy ő 
bizony sokáig statiszta volt, aztán amolyan lóti-futi mindenes, aki „szerencsésnek	
tartotta	magát,	ha	René	Clair	elküldte	egy	korsó	sörért”. Miután barátja segédletével 
bejutott a stúdióba még „nem	lehetett	a	segédrendező	segédjének	a	segédje,	mert	ehhez	
már	tudnia	kellett	valamit	a	szakmából”. Ő pedig örült, hogy statisztálhatott, pénzt 
kereshetett, és idővel René Clair elszalajtotta sörért.

A francia filmgyártás eme világhíressé vált rendezőjétől ezekben az években, 
1930 és 1935 között, vagyis a magyar statiszta „tanulóidején” a következő fil-
meket láthatta a nagyérdemű: Párizsi	háztetők	alatt (1930), A	millió (1931), Mienk	
a	szabadság (1931), Csókszüret (1932), Július	14. (1933), Az	utolsó	milliárdos (1934), 
Eladó	 kísértet (1935). Közülük egyik-másik azóta is gyakran vetített klasszikus. 
Stáblistájukon azonban a legélesebb szem sem lelheti meg Hamza D. Ákos 
nevét. Ezen nincs mit sajnálkozni. Örvendezni annál inkább, mert ezek a művek 
jelentették a későbbi jeles fiatalember felső iskoláját: René Clair oldalán leste el 
a szakma alapvető fogásait, ekkor sajátította el a legfontosabb, majdan haszno-
sítható ismereteket. Abban az időben ugyanis – ezt is szóvá teszi a vele készült 
televíziós beszélgetések egyikében – még nem létezett olyan tanintézmény, 
amelynek elvégzése után filmrendezésre jogosító diplomát adtak volna. Mint 
egykoron a vándorló inasok külhoni műhelyekben a mesterüktől, úgy figyelte, 
tanulta, tökéletesítette szakmai tudását a franciák óriása közelében. Rögvest adó-
dik egy újabb, más természetű párhuzam: miképpen Hamza a Pathé stúdiójában 
pallérozódott, a hagyományos államközi kapcsolatokat kihasználva a berlini 
UFA stúdiójában – többek között – az operatőr Eiben István és a rendező Gertler 
Viktor képezte magát, hogy aztán hazatérve mesterremekek sorát hozzák létre.  
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A sort hosszan folytathatnám a múlt század végéig Róma vagy éppen Los 
Angeles magyarjaival. (Egyébként ezeket a tanulóéveket idézi Gertler később 
az És	akkor	a	pasas	– Egy	filmrendező	feljegyzései című szatírájának derűs epizódjá-
ban – Lehullott	a	rezgőnyárfa –, amely arról szól, hogyan lehet a forgatáson a kellő 
időben megríkatni a színésznőt egy vasútállomáson játszódó könnyes búcsúzási 
jelenetben.) 

A Hamzához szegődött filmbarátnak azonban célszerűbb vigyázó szemét ismét 
Párizsra vetni. Tudniillik az 1930-as év a pincérkedés meg az asszisztensi felada-
tok ellátása között kiemelkedően fontos a fejlődése szempontjából. A beszélőfilm 
megjelenésekor korszaknyitó vállalkozásként a Paramount cég Párizs-Joinville 
műtermében elkészített két hangosfilmet, mégpedig az akkor szokás szerint két 
változatban. Az amerikai és a magyar verzió más-más színészekkel, de egyazon 
díszletben forgott Hegedűs Tibor irányításával. (Nota bene: itthon is rendszeres 
volt a kétváltozatos produkció: német – magyar kópiából álló film lett egy időben 
például a Rákóczi-induló, a Pardon,	tévedtem, A	cirkusz	csillagai és még jó néhány.) 
Hegedűs Tibor számos pozíciót töltött be hosszú pályafutása során: sokáig volt 
a Vígszínház igazgatója, rendezőként pedig a Tavaszi	szonáta és a Sári	bíró című 
sikeres filmeket jegyzi az 1940-es évek elején. Ami a Paramount-produkciókat 
illeti, magyar szempontból feltétlenül történeti jelentőségű tekercsekről van szó. 
Az egyik, a Kacagó	asszony Alfréd Sutro, a másik, Az	orvos	titka Sir James Barrie 
vígjátékának adaptációja. (Mind a kettőt New Yorkban mutatták be 1929-ben, ami 
azt jelzi, hogy a filmesek nagyon hamar felfedezték maguknak.) Milyen furcsa: az 
első két magyar beszélőfilm írói amerikaiak voltak ugyan, Harsányi Zsolt csak a 
honi ízléshez igazította a szöveget, ám a rendező, Hegedűs Tibor természetesen 
hazai színészeket szerződtetett minden szerepre. Ezekben állt először felvevőgép 
elé Bajor Gizi, Somlay Artúr, Vaszary Piroska, Rajnai Gábor, Mály Gerő, Békássy 
István, csak a színlap tetejéről sorolva. Fájdalom, egyetlen perc nem maradt 
a kópiákból, plakátok és fényképek őrzik csupán a mieink játékát. Amit nem 
elég hangsúlyozni ezzel kapcsolatban: Hamza Dezső Ákos volt Hegedűs Tibor 
asszisztense! Ez a két munka is hozzájárulhatott, hogy kitartása és szorgalma 
révén még többet tudjon a filmkészítésről, és kevés idők múltán a kor kívánalmai 
szerint mindent tudjon róla.

„Számolni megtanítottak”
Magánéletében is nagy változást hozott a nevezetes 1930-as esztendő. 

Decemberben feleségül vette Lehel Máriát, vándorlásainak hűséges útitársát, aki 
divat- és kosztümtervezőként alkotótársa lett. Mária Münchenben, Londonban és 
Párizsban publikáló esztéta apjával és a Ferenczy Károly-tanítvány festőművész 
anyjával költözött Párizsba. (Az édesanya posztimpresszionista pasztelljei közül 
egynéhány ma is látható a Nemzeti Galériában.) Később, férje filmjeinél gyakran 
találkozhatni Mária nevével jelmeztervezőként a stáblistán, sokoldalú tehetségét 
ráadásul rajzolóként és publicistaként is kamatoztatta. Alkotásokban bővelkedő, 
hat évtizednél is hosszabb boldog házasságuk a fényes mutatója, hogy tökéletes 
pár voltak, még az Isten is egymásnak teremtette őket. 
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Felkészülten, teremtő kedvvel, lobogó reménnyel tértek haza 1935-ben.  
A kinti tevékenységük ismeretében, kétségtelenül meglepő módon, Hamza rajz-
tanári állásért folyamodott a kultuszminiszterhez, aki Szily Kálmán államtitkár-
hoz továbbította a kérvényt. Neki a meghallgatásnál jutott tudomására a jelölt fil-
mes múltja. Értesült munkálkodásáról René Clair környezetében, publikációiról 
a Cinematografique	Francais című szaklapban, s mindezek alapján nyilvánvaló lett, 
hogy Hamza a hazai filmgyártásért sokkal többet tehet, mintha rajzot tanítana 
valahol. Így került „állás nélküli diplomás gyakornoknak” a Hunnia Filmgyárba. 
Kezdetben a bérszámfejtési osztályra helyezték, itt hamar tisztába került a kora-
beli honi filmkészítés összes gondjával-bajával, a pénz- és nyersanyaghiánnyal, 
a rövid, többnyire mindössze kéthetes forgatási idővel, a producerek szűkmar-
kúságának valós indítékaival. Felfigyelt a könyvelési hiányosságokra, a költség-
vetések ellenőrzése során kibukkanó hibákra. Hamarosan előléptették: a Hunnia 
gyártási ellenőre lett. Rájött a tévedésekre, a veszteségek elkerülhető okaira. Egy 
napon – amint nyilatkozatában elbeszéli – magához hívatta Bingert János, a gyár 
vezérigazgatója. A nagyhatalmú főnök arról faggatta Hamzát, honnan és hogyan 
szerezte a gazdasági ügyekben ilyen gyorsan eredményekre vezető ismereteket? 
A kérdezett nemes egyszerűséggel csak ennyit mondott: „A középiskolában 
megtanítottak számolni…” Ekkor kapta első gyártásvezetői megbízatását.

1937 januárjától ebben a munkakörben Hamza D. Ákos az alább felsorolt pro-
dukciókat jegyzi, a premierek időrendjében: 
Rád	bízom	a	feleségem
Bemutató: 1937. március 18. Író-rendező: Vaszary János
Pesti	mese	
Bemutató: 1937. május 27. Rendező: Gaál Béla
Hotel	Kikelet
Bemutató: 1937. augusztus 18. Rendező: Gaál Béla
Mámi 
Bemutató: 1937. szeptember 2. Rendező: Vaszary János
(A lexikonokban Bajusz Péter nevét tüntetik fel, a kópia főcímén a „Hamza 

Film” felirat is látható.)
Édes	a	bosszú
Bemutató: 1937. szeptember 16. Író-rendező: Vaszary János
Háromszázezer	pengő	az	utcán
Bemutató: 1937. december 2. Rendező: Balogh Béla
Az	ember	néha	téved
Bemutató: 1938. január 21. Rendező: Gaál Béla
Döntő	pillanat – forgatási cím: A nagy jelenet
Bemutató: 1938. március 20. Rendező: Vajda László
Megvédtem	egy	asszonyt (Ez a film töredékként maradt meg.)
Bemutató: 1938. június 28. Rendező: Ráthonyi Ákos
A	hölgy	egy	kissé	bogaras
Bemutató: 1938. október 11. Rendező: Ráthonyi Ákos
Tiszavirág (magyar–német koprodukció, németül: Zwischen Storm und Steppe)
Bemutató: 1939. február 9. Rendező: Bolváry Géza 
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(A film első felvonásának hangnegatívja elveszett, a női főszereplő Tolnay 
Klárival utószinkronizálták.)
Gyimesi	vadvirág
Bemutató: 1939. január 12. Rendező: Ráthonyi Ákos
Hazajáró	lélek
Bemutató: 1940. október 28. Író-rendező: Zilahy Lajos
Rózsafabot
Bemutató: 1940. november 25. Rendező: Balogh Béla
A	szerelem	nem	szégyen
Bemutató: 1940. december 18. Rendező: Ráthonyi Ákos
Havasi	napsütés
Bemutató: 1941. december 18. Rendező: Ráthonyi Ákos
Tiszteletet parancsoló lista: négy év alatt tizenhat film, a legkülönbözőbb 

műfajokban, a komédiától a melodrámáig, a népszínmű-reminiszcenciától a 
regényadaptációig. Az öt kiváló rendező is különféle stílust képvisel, akik közül 
Gaál Béla, Balogh Béla, Bolváry Géza német iskolán nevelkedett, Ráthonyi Ákos 
Londonban, majd Hollywoodban dolgozott a Paramount cégnél, Vajda László 
ugyancsak Berlin, Párizs és London stúdióiban működött 1935-ös hazatéréséig. 
Micsoda előkelő, világhírű társaság az övék! Mennyi felhalmozott nemzetközi 
tapasztalat, amiből a gyártó Hamza mindent elleshetett, hogy aztán önálló ren-
dezőként okosan felhasználja. S mindezek jelentőségét hatalmasra növeli az a 
káprázatos tehetségű színésznemzedék, amely azonos helyen és időben össze-
sereglett Magyarországon az 1930-as esztendőkben. Páger Antal és Turay Ida, 
Uray Tivadar és Tőkés Anna, Kabos Gyula és Vaszary Piri, Lehotay Árpád és 
Karády Katalin, Mály Gerő és Tolnay Klári – a névsor hosszasan folytatható, az 
epizodistáktól az amorózókig, a komikáktól a dívákig. Boldog és tartós sikerre 
ítélt filmkorszak, amely sztárok sokaságát tudta felvonultatni.

Valójában ez a négy év volt Párizs után Hamza második akadémiája, amelynek 
„fő tárgyai” ugyan a szervezés pontossága, a költségvetés betartása voltak, ám a 
színészvezetéstől a vágásig új meg új ismeretekkel gyarapodott. Szembeszökő, 
egyszersmind a szó legszorosabb értelmében beszédes, hogy televíziós visszate-
kintésében e sorozatból elsőként a Döntő	pillanat című színházi történetet említi. 
Az emberi emlékezet bocsánatos gyarlóságára vall – túl a kétségbeejtő riporteri 
tájékozatlanságon és az ebből származó felületességen –, hogy valójában a nyol-
cadik munkáját tette a listavezető helyre. Eltűnődtem kissé, mi lehet ennek a nyil-
vánvaló tévedésnek az oka? Teljes bizonyossággal aligha állíthatom, de több mint 
valószínűnek tartom, hogy ez a film azért maradt számára kiemelkedő jelentősé-
gű, mert a rendező, Vajda László itt szerepeltette az akkor már országosan ismert 
és népszerű komikust, Kabos Gyulát drámai szerepben. Kabosnak azonban, mi 
tagadás, nem állt jól a dráma, amint meglátták a vásznon, felharsant a nevetés. 
A film ennek következtében megbukott. Bátor kísérlet maradt, ritka vállalko-
zás. Mégsem példa nélküli: még ugyanebben az évben eljátszotta a Papucshős	
címszerepét – Mihály István bravúros szerkezetű forgatókönyvét Vaszary János 
valósította meg bravúros ritmusban –, ám itt végérvényesen befejeződött a sze-
repkörváltás és Kabos sok, addig ismeretlen benyomással gazdagodva visszatért 
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a nevettető nemes küldetéséhez. Hamza D. Ákos pedig léleképítő leckét vehetett 
a komédia, a társalgási vígjáték, a bohózat, a lélektani dráma tananyagából kiváló 
tanárok filmjeinek gyártási vezetőjeként.

A lebonyolítási feladatok hibátlan teljesítése során így csiszolódott alkalmassá 
művészi céljai megvalósításához. Státusára jellemző könyvelői terminus techni-
kust kölcsönvéve: a bevételi oldal tételei – felhalmozott tudás, gyakorlati képes-
ség – után elérkezett az idő a kiadási oldal egyensúlyba hozásához, vagyis a saját 
készítésű, művészi értékű filmekhez. 

Financiális tőkéjével és szellemi muníciójával a gyártási vezető 1938-ban 
Hamza Film Kft. néven céget alapított, hogy elfoglalhassa az őt megillető helyet 
a kor rendezőinek rangos társaságában.

Herczeg úr szíves engedelmével
Ahogy tőle elvárható volt, már az elején nagy fába vágta fejszéjét. Történt 

ugyanis, hogy Herczeg Ferenc A	 dolovai	 nábob	 leánya című regényét Székely 
István még 1933-ban filmre vitte Rákóczi	 induló (a német változatban Rákóczi-
marsch) címmel, a főbb szerepekben Csortos Gyulával, Beregi Oszkárral, Dayka 
Margittal, Kiss Ferenccel és Jávor Pállal. Az adaptáció a várakozással ellentétben 
nem lett igazán sikeres, kevés nézőt vonzott, s ami ennél is nagyobb baj: az „író-
fejedelemnek” sem tetszett. Olyannyira, hogy ettől kezdve megtiltotta művei 
mozgóképpé formálását. A tilalom még javában érvényben volt, midőn Hamza 
elhatározta, „moziba költözteti” a Gyurkovics	fiúk című Herczeg-opust. Igen ám, 
de ehhez szükség volt a szerző hozzájárulására, amit nem volt könnyű megsze-
rezni. Mindazonáltal dr. Erdélyi Istvánnak, a Kárpát/Erdélyi Film tulajdonosá-
nak hosszas rábeszélés eredményeként sikerült. Ráadásul nem egy, de rögtön 
három írás (egy regény és két elbeszélés) filmjogát kapta meg, de ezeket Herczeg 
bizonyos feltételekhez kötötte. Itt adom át a szót Kiss Tibornak, aki a Pécsi 
Tudományegyetem Művelődésszervező Szakán írt Hamza életéről és munkás-
ságáról sok lényeges apróságra is gondosan figyelő dolgozatot. Ebből idézek az 
akadékoskodó Herczeg kikötései kapcsán: „Először	is,	csak	külföldön	tanult	rendező	
(Hamza	Dezső	Ákos)	rendezhette	őket,	továbbá,	hogy	amennyiben	az	első,	a	Gyurkovics	
fiúk	filmváltozata	nem	tetszik	neki,	visszavonja	ez	engedélyét.	Nem	volt	rá	szükség.	Be	se	
kellett	fejezni,	már	meg	volt	beszélve,	hogy	kezdjük	a	másodikat	és	a	harmadikat.	Herczeg	
nagyon	meg	volt	elégedve,	emlékezik	vissza	Hamza,	de	maga	az	író	is	ezt	nyilatkozta	a	
filmről:	 »Láttam	 és	 meglepően	 jónak	 tartom.	A	 rendező	 korrekt,	 ötletes,	 tehetséges.«” 
Az örökösen pénzzavarral küszködő öt mulatós, könnyelmű bácskai dzsentrifiú 
regényes botladozásainak megfilmesítését hamarosan követte A	 láp	 virága és a 
Szíriusz	vászonra vitele. 

S még egy bekezdés a témával kapcsolatban Kiss Tibor filológiai alaposságú 
disszertációjából:	 „Hamza	 első	 rendezése,	melynek	műtermi	 forgatására	maga	 az	 író,	
Herczeg	Ferenc	 is	 kilátogatott,	megtekintve	az	Orfeumban	 játszódó	 jelenetek	 felvételét.	 
A	 forgatásról	 nagy	 számban	 jelentek	 meg	 tudósítások	 (nagy	 valószínűséggel	 Herczeg	
személye	miatt),	és	mint	A	legboldogabb	békevilág	napsugaras	filmje	reklámozta	egy	teljes	
oldalon	1941	áprilisában	megjelenő	Délibáb.	Szent	István	hetében	került	sor	a	bemuta-
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tójára	1941	augusztusában.	Egyszerre	négy	nagy	bemutató	 filmszínház	 is	 játszotta,	az	
Uránia,	az	Omnia,	az	Átrium	és	a	City.	Közönsége	nem	csalódott	–	mint	a	korszak	filmjei	
–,	ez	az	úgynevezett	békeidőkben	játszódó	film	is	megelevenítette	a	századvégi	huszárro-
mantika	és	Budapest	képeit.”

Hamza merészsége tehát jó üzleti érzékkel párosult, amikor Herczeg tilalmát 
feloldva az ünnepelt író könyvét elővette. A sok elismerés mellett álljon még itt 
egy kortárs író (dráma-, regény- és filmíró), Aszlányi Károly 1938-ban megje-
lent cikkéből (azonosíthatatlan újságkivágat, a hagyatékból közzéteszi a Hamza 
Múzeum Alapítvány) egy passzus: „Először	 festőművész	 volt,	 képzett	 rajztanár.	 
A	film	 látványos	művészet	 és	Hamza	vizuális	 tehetséggel	 született.	Kiment	Párizsba	s	
ott	újságírással	foglalkozott	(erre	a	kenyérkereső	foglalatosságára	külön	ki	sem	tértem…	
J.	I.)	mert	gondolatai	és	mondanivalója	volt	s	nem	tudta,	hogy	az	ilyesmit	jobb	mindjárt	
az	elején	eltitkolni.	Azután	és	végül	megtanulta	a	filmet,	mint	tudományt.	A	produkció,	
a	gyártás,	a	fényképezés,	a	vágás,	a	rendezés,	a	könyv,	az	üzlet	minden	részletét	a	gyakor-
latban	 sajátította	 el.” Aszlányi tűpontosan fogalmazott. Mindezekkel felvértezve 
indult Hamza a mozi meghódítására, és már a kezdeteknél nagy sikert aratott. 
Az 1941. január végéig forgatott Herczeg-átiratot ugyanezen év tavaszán követte 
a Bűnös	vagyok című, a film noir hatását mutató történet, azonban az író személye 
által már összekapcsolható Herczeg-trilógia kedvéért megbontom az időrendet, 
s a művek sorrendjét követve a másik két Herczeg-feldolgozással foglalkozom, 
hiszen nyilvánvaló, hogy ezek szerves egységként kaptak helyet az életműben.

1942. január–február hónapjában dobozba kerül a Szíriusz című, túlzás nélkül 
állítható: a maga műfajában páratlan, filmtörténeti jelentőségű darab. Hamza 
vállalkozó kedvét és műfajérzékenységét jellemzi, hogy meglepte közönségét a 
legelső magyar tudományos-fantasztikus filmmel, közismert becenevén: sci-fi, 
amely egyszersmind elfogadható akár kosztümös történelmi kalandfilmnek, 
mégsem elhamarkodott sci-finek tartani. Már azért is, mert a Szíriusz szuper-
produkció szülőatyja megelőzte korát! Herczeg Ferenc 1890-ben jelentette meg 
A	 Hétben Szíriusz című elbeszélését, amit kereken öt esztendő múlva, tehát 
1895-ben követett, persze, tőle teljesen függetlenül, H. G. Wells híres regénye, 
Az	időgép.

Ez több mint érdekes, ez hatalmas szenzáció! Hiszen mindkét írásmű időgé-
pen röpíti utasát a múltba. A magyar feltaláló zseniális űrhajója történetesen egy 
főnemessel, gróf Tibor Ákossal fedélzetén startol, hogy aztán a XVIII. században, 
Mária Terézia királynő idején landoljon. Minő szerencse, hogy az utas éppen 
jelmezbálról toppant be a kilövéshez készülődő konstruktőrhöz, kifogástalan 
huszártiszti uniformisban, így megjelenése a „célállomáson”, már ami a viseletét 
illeti, nem okoz megütközést, viselkedése annál inkább! 

Látványos, néhol nagyvonalúan elegáns Hamza D. Ákos másfél órás filmje. 
Nem hiányzik belőle a báli mulatság, egy rokokó opera betétjeként szemet gyö-
nyörködtető vízi balett, a pompás kosztümök és mutatós interieurok. (Díszlet: B. 
Kokas Klára.) A külsőségeken túl pedig a cselekmény sem szűkölködik családi 
intrikákban, meglepő, ám sosem hiteltelen fordulatokban, no meg az időt átívelő 
szenvedélyes szerelemben. Finom anakronizmussal és okos iróniával a Szíriusz	
valódi unikum, szó szerint egyedi példány, egy műfaj nálunk azóta is hiányzó 
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folytatásának mintadarabja. Igaz, tele naivitással a boldog végű mesében: a hős 
duellálása azért halált megvető, mert tudja, nem veszíthet, hiszen ő a XX. szá-
zadból érkezett, s tele kezdetlegességgel a gépszerkezet kialakításában. Űrhajója 
egy tojásdad alakú bádogléggömb, ahogy a kisgyerek elképzeli – ám az egész 
fura kísérletben van valami tiszteletet parancsoló. Új, merész, és sutaságaival is 
filmszerű film formálódott a Szíriusz díszleteiben. A téma s a látvány különle-
gessége sajátságos módon hagyományos színészi eszközökkel társult. Karády 
Katalin mint olasz díva és a gép feltalálójának leánya kettős szerepében talán 
legjobb teljesítményét nyújtotta. Sehol nem annyira természetes, mint ebben a 
képzeletszülte világban. Szilassy László a krakéler jövevény szerepében nem elég 
bátor és dinamikus, humora is halovány, nem nőtt fel az összetett szerephez, nem 
érezte meg a néhol groteszk stílust. Mintha túl komolyan vette volna a komoly-
talan játékot. Ami egyébként színpadi formában is létezett. Elszánt filoszoknak 
könyvtárak poros mélyén elérhető, nem túl nagy erőfeszítést igénylő búvárkodás 
árán Földes Imre 1908-ban bevégzett munkája, ő dramatizálta Herczeg prózában 
megfogalmazott Szíriuszát, arról azonban nincsen megbízható adat, hogy ez a 
színjáték valaha is színre került volna. Szerencsére a film sértetlenül megvan, 
hogy (mozgó)képet adjon egy kíváncsi korszak kíváncsi stábjának felfedező ked-
véről és máig tanítható tudásáról.

Az üdvözlő kritikáktól most eltekintek, könnyűszerrel és szép számban föl-
lelhetők a kor sajtókiadványaiban. Inkább a trilógia harmadik darabjára fordítok 
figyelmet, már azért is, mert az 1942 novemberétől forgatott és 1943 márciusában 
már vetített, közel százperces A	láp	virága egy igen gyakori műfaji metamorfózis 
eredménye. 1919 februárjában a Vígszínház játszotta Hegedűs Gyula színrevi-
telében A	 kivándorló című drámát Herczegtől, ez lett Békeffy István és Keleti 
Márton forgatókönyvírói beavatkozásával a film alapja. Tudni érdemes, hogy 
1931 tavasza és 1944 ősze között pontosan száztizenegy film készült színművek-
ből vagy színpadi produkciókból, a lélektani drámától a társalgási vígjátékon 
át az operettig. Ezek sorába tartozik Herczeg utolsó filmes olvasata Hamza 
műhelyében. Jelentékeny film ez, ahogy mondani szokták, jobb, mint az eredeti. 
Minőségi változtatásokat találhatunk a színdarab és a mozidarab összehasonlí-
tásakor.
„A	sülthöz	badacsonyi	 jön	és	villányi	vörös.” Ez a kezdőmondata Kristóf pincér 

szájából – A	 kivándorló című Herczeg-színműnek. Az első felvonás értelemsze-
rűen vendéglőben játszódik, ennek is „zöld szobának” nevezett különtermében.  
A dráma alapján megvalósult film első képsorain egy szűk börtönfolyosót látunk, 
sétára vezényelt rabokkal. Majd hatalmas riadalom támad, valaki egy cellában 
sebesülten fekvőhöz kér segítséget. Kiderül: a rab önkezével próbált véget vetni 
életének, szerencsére sikertelenül. Jön az orvos, majd a pap, ez utóbbinak beszél 
múltjáról az elítélt, a film(dráma) főhőse, az egykor könnyelmű és felelőtlen életet 
élő gazdag gavallér, Pálfalvy Miklós.

A színmű cselekménye tehát időben előre halad, a film a visszapillantó 
dramaturgia nem mindig hasznos eszközét alkalmazza. Öröm, hogy nem a 
végén, hanem valahol a közepén csöppenünk a történetbe: már sok minden 
lezajlott, de még fontos események vannak hátra, életbevágó döntések vár-
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nak a főhősre. Ha összevetjük a két alkotást, észrevehető, hogy az író élezni 
törekszik a drámai helyzeteket, a rendező pedig tompítani. Ami azt jelenti, 
hogy a színmű drámaiságával szemben a film meglehetősen epikus. Abban 
teljesen végigéli a főhős a sorsát, ebben részint csak végigemlékezi. A múlt 
ritkán lehet olyan izgalmas a néző számára a főhős útjának követésében, mint 
a jelen. A drámában még élvezi bizalmunkat, hiszen előttünk cselekszik, és 
szívből kívánjuk: ne a rosszat cselekedje. A filmben már elkövette a bűnt, még 
mielőtt megismertük, így már kevéssé számíthat a néző együttérzésére. Aztán 
a negyedik felvonás megtisztító perceiben – hasonlóan a film utolsó negyed-
órájához – rokonszenvünk ismét fölerősödik irányába. Pálfalvy sokat szenve-
dett, bűnét levezekelte, sorsa jobbra fordulását kiérdemelte, s rászolgált arra 
a hűséges társra is, aki várt rá, hogy megossza vele hátralévő munkás életét.  
A börtönviselt kivándorol régi életéből, a céltalan és dologtalan semmittevésből, 
új világba tart – de nem az Újvilágba! –, ahol becsületes kétkezi munkával s hom-
loka verejtékével fogja megkeresni mindennapi kenyerét. Ezt akár szó szerint 
elfogadhatjuk, mert a börtönben rabtársától kitanulta a kovácsmesterséget, és ezt 
folytatja szabadulása után.

Lényeges eltérés még a színdarab és a mozidarab között, hogy Herczeg sze-
repelteti a férfi szíve választottjának, Jessynek pártfogóját. A herceg, ami ezúttal 
nem nevet, hanem társadalmi státust, mi több, foglalkozást jelent, a forgató-
könyvírók dramaturgiailag teljesen elfogadhatóan csak emlegetni engedik. Ezt a 
kétes jellemű nábobot, az események egyik – háttérben lévő – irányítóját, később 
kikosarazottat és külhonba távozottat testi valójában egyetlen pillanatra sem 
jelenítik meg a vásznon. Ennél is lényegesebb változtatás, hogy a filmen Pálfalvy 
másnak hamisít váltót, bajából barátian és törvénysértően kisegítendő, a színen 
viszont ő maga bonyolódik a pénztelenség szorításában büntetendő üzelmekbe.

Hamza Dezső Ákos filmje megrendítő. A főszerepekben Fényes Alice és Jávor 
Pál eszköztelen, letisztult, visszafogott játéka az újrafelfedezés erejével hat, és 
hosszú időre emlékezetes marad. 

Sötét filmek a „film noir” előtt
Mielőtt folytatnám Hamza itthoni életművének áttekintését, úgy vélem, 

legfőbb ideje szigorú időrendet tartva lajstromba venni rendezéseit a hiteles 
Filmlexikon alapján.
Gyurkovics	fiúk
Író: Herczeg Ferenc (regény 1895) Forgatókönyv: Békeffy István
Gyártási idő: 1940. november – 1941. január. Bemutató: 1941. augusztus 14.
Bűnös	vagyok
Író-forgatókönyvíró: Pünkösti Andor 
Gyártási idő: 1941. április–augusztus. Bemutató: 1942. június 3.
Szíriusz
Író: Herczeg Ferenc (elbeszélés, 1890), Földes Imre (színmű, 1908) Forgatókönyv: 

Rákóczi Péter
Gyártási idő: 1942. január–február. Bemutató: 1942. szeptember 5.
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Külvárosi	őrszoba
Forgatókönyvíró: Békeffy István, Hamza D. Ákos
Gyártási idő: 1942. július–augusztus. Bemutató: 1943. július 26.
Annamária
Forgatókönyvíró: Harsányi Gréte
Gyártási idő: 1942. augusztus–október. Bemutató: 1943. február 1.
(A filmből húszpercnyi töredék maradt.)
A	láp	virága
Író: Herczeg Ferenc A láp virága (elbeszélés, 1892), A kivándorló (színmű, 

1909) Forgatókönyv: Rákóczi Péter, Hamza D. Ákos
Gyártási idő: 1942. november. Bemutató: 1943. március 5.
Egy	szoknya,	egy	nadrág
Író-forgatókönyvíró: Barabás Pál Harmadszor csengetnek (regény, 1942)
Gyártási idő: 1943. január–február. Bemutató: 1943. április 21.
Ragaszkodom	a	szerelemhez
Író-forgatókönyvíró: Bókay János (vígjáték, 1938)
Gyártási idő: 1943. március–április. Bemutató: 1943. június 2.
Ördöglovas
Forgatókönyvíró: Asztalos Miklós
Gyártási idő: 1943. szeptember–október. Bemutató: 1944. március 15.
Egy	fiúnak	a	fele
Író: Mikszáth Kálmán (novella é. n.) Forgatókönyvíró: Kerkesházy József 
Gyártási idő: 1943. december – 1944. január. Bemutató: betiltás miatt csupán 

1946. február 
Ez	történt	Budapesten
Forgatókönyvíró: Nóti Károly (a stáblistán: Dobos György)
Gyártási idő: 1944. március–április. Bemutató: 1944. június 5.
Szerelmes	szívek
(Hat rövidjátékfilm egy műsorban) 
Első epizód: Párizsi	emlék (Epizód Chopin életéből)
Forgatókönyv: Asztalos Miklós, Matolay Géza
Gyártási idő: 1944 tavasza. Bemutató: 1944. július 20.
Kommunista	Budapestért (választási propagandafilm)
Forgatókönyv: Kertész Pál, Mesterházi Lajos
Gyártási év: 1946. Bemutató: 1948
Budapest	újra	él (az előző film újravágott és kiegészített változata)
Bemutató: 1946 (a film elveszett)

Röpke négy év alatt 11 „egész estés” után egy kisjátékfilm: ha csupán a szá-
mokat nézzük, lenyűgöző teljesítmény. Túl a mennyiségen, a címek minőséget 
mutatnak: korszakok, témák, műfajok, stílusok változatosságát. 

A Herczeg-trilógiáról volt szó. Időben szinte arányosan közöttük született két, 
tematikában és előadásmódban túlzás nélkül ikerként rokonítható opus, a Bűnös	
vagyok és a Külvárosi	 őrszoba. Mindkettőt nyugodt szívvel (és esztétikai megala-
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pozottsággal) beilleszthetjük a kor divatos irányzatának sorába: ezek a film noir 
kezdeti (itthoni) „termékei”. A kifejezést: fekete film először egy francia kritikus 
használta, fogadjuk el, ő találta ki, és bizony nem véletlenül a hollywoodi mozira 
alkalmazta. Nino Frank ugyanis 1946-ban írt először „fekete filmekről”, példának 
említve a Máltai	 sólyom, a Gyilkosság	 a	 gyönyöröm vagy a Hosszú	 álom címűeket. 
Nem vitás azonban, hogy ez a sokatmondó megjelölés a harmincas évek második 
felének jó néhány francia klasszikusára érvényes lehet. Joggal közéjük tartozik 
Marcel Carnétól a Ködös	 utak, Jean Renoirtól az Éjjeli	 menedékhely, vagy Julien 
Duviviertől Az	 alvilág	 királya. Valamelyest paradox módon, mintegy visszame-
nőlegesen, mindegyik az évekkel később megfogalmazott stílus – ha úgy tetszik: 
filmtípus – megfelelő példája. Miként a híres Alkony	sugárút, a Csókolj	halálosan, 
vagy Orson Welles nagyhatású filmje, már későbbről, az ötvenes évek végéről,  
A	gonosz	 érintése. Már a címek is elárulják a film noir lényegét: sötét történetek 
ezek, többnyire bűnügyi motivációkkal, „odalent” játszódnak, gátlástalan gaz-
fickók vagy jóképű szerencselovagok a szereplői, akik nem riadnak vissza kések, 
pisztolyok s egyéb gyilkos fegyverek használatától. Kiemelkedő értékű Korda 
Sándor A	harmadik	ember című fesztiváldíjasa, vagy – a közelebbi, hetvenes évek-
ből – Jack Nicholsson főszereplésével a Kínai	negyed. Leegyszerűsítve: krimik ezek 
a javából tartalmukat tekintve, megjelenési formájukban pedig még a húszas évek 
német expresszionizmusára visszamutató fekete-fehér kontrasztos képi világ a 
jellemző. Kétségtelen: a hagyományos film noir fekete-fehér kópiákon élvezhető, 
az újabb keletű színes változatokból már hiányzik az éjszaka sötét sejtelme.

Ami történetesen érvényesül Hamza mindkét mozijában. Nem véletlenül, sőt 
szükségszerűen mindkettőt a világítás nagymestere, Makay Árpád fényképezte, 
aki a fények és árnyak ezernyi kifejező erejű váltogatásával rendkívüli hatásokat 
tudott elérni. A szakmában sokoldalúan iskolázott rendező bizonyára nem csak 
azért vonzódott a kriminalisztikai fogantatású históriákhoz, mert annak idején 
látta (például) Jean Renoirtól az Emberi	 fenevadat Jean Gabin korszakos közre-
működésével, hanem mert Pünkösti Andor forgatókönyve jó lehetőséget kínált 
a próbára: milyen lehet magyar környezetben az akkor még fölcímkézetlen film 
noir. A Bűnös	vagyok, majd a Külváros	őrszoba nem hátborzongató, félelmet keltő 
„fekete film”, ezért is nevezem a szelídebb „sötét film” kifejezéssel, noha mély-
ről fakadó emberi indulatokat ábrázol drámai erővel. Előbbi megrázó szerelmi 
történet egy démoni szépségű „végzet aszszonyáról” – Mezei Mária –, meg egy 
határozatlan, esendő fiatalemberről – Kamarás Gyula –, aki érzéseiben tétován 
őrlődik csábítója és menyasszonya között. A léha bárénekesnő és a gazdag úri-
lány kissé melodramatikus összecsapása lökdösődéssel és hajráncigálással mára 
kissé komikus, akkor a társadalmi különbségek érzékeltetésére éppen megfelelt. 
Dramaturgiai szempontból nem elhanyagolható az elbeszélés módja: a film – erre 
kevés példa akad a korszak termésében – a végén kezdődik, a mondén dizőz víz-
befulladásával, majd szép sorjában kibontakoznak a motivációk, miért s hogyan 
következett be a nem feltétlenül szükségszerű tragédia. A megoldás fekete-fehé-
ren is rózsaszín, a magát erkölcsileg bűnösnek érző mérnök jogilag fel-mentetik, 
elveheti „munkaadóját”, a luxusvillát építtető exmenyasszonyt, hogy boldogan 
éljenek…
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A Magyar	Film 1942. júniusi számában V. D. betűjel mögé rejtőző kritikus így 
vélekedik: „Hamza	D.	Ákos,	a	rendező	legnagyobb	teljesítményét	nyújtja	ebben	a	film-
ben.	Meglátszik	rajta	a	francia	iskola.	Perspektívát	mutat.	Fényes	Szabolcs	slágere	(„Tíz	
óra	múlt,	a	szívem	kigyúlt…”	–	énekli	Mezei	Mária,	majd	Rácz	Vali,	J.	I.)	sláger	lesz	a	
közönség	körében	is.	B.	Kokas	Klára	díszletei	korszerűek,	művésziek.	Makay	Árpád	foto-
gráfiái	ismerten	egyéniek.”

Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a mű erejét és hatását nagymértékben csök-
kenti a bűntelen bűnös kétségbeejtő naivitása. Egy fiatal néző ma gúnyos mosoly 
és kézlegyintés kíséretében azt mondaná róla: lúzer… S igaza lenne. Miért? Mert 
a férfi alkalmi szeretője egy kivénhedt ripacsot „szerződtet” orvosnak, hogy az 
bemesélje közönséges zsarolással: gyermeket vár tőle az asszony. (Csortos Gyula 
kabinetalakítása ráadásul árulkodó: százszor inkább szélhámosnak hisszük, mint 
egyszer nőgyógyásznak.) Az a pillanat pedig, amikor a rútul becsapott lakásán 
kisebbfajta orgiát szervező „terhes” nőhöz csörgővel és egyéb babajátékkal várat-
lanul betoppan a hiszékeny „apajelölt”, hogy látva a ledér, mulató társaságot, 
csalódottan távozzék – nos, ez rokonszenv helyett szánalmat kelt, ami eltorzítja a 
jellemrajzot is. Persze elfogadhatjuk ezt a beteges jámborságot a bölcs felismerés 
tudomásulvételével, igen, ennyit változott a világ (meg a férfitermészet.)

Egy árnyalattal sötétebb, keményebb, riasztóbb az „ikerfilmek” fiatalabbika, az 
1943-as Külvárosi	őrszoba. Mondhatni természetes, hogy a forgatókönyv írásában 
részt vett a rendező a minden műfajban rutinos Békeffy István oldalán. Vélhetően 
egyikük szőtte a cselekmény szálait, másikuk dolgozott ennek hatásos képi meg-
valósításán. Békeffy seregnyi magyar vígjáték születésénél bábáskodott, mielőtt 
külhonba távozott volna, hogy ott gyarapítsa tovább írói babérjait. (Aki	átmegy	a	
falon,	Angyal	szállt	le	Brooklynban – ez utóbbi A	kutya,	akit	Bozzi	úrnak	hívtak	címen 
lett itthon musicalként ismeretes a Fővárosi Operettszínházban.) Közös vállalko-
zásuk igazolja, hogy a sötétebb tónusokhoz is kitűnő érzéke volt.

Tudható, hogy valamely epikus műalkotás sohasem azonos az adott műalko-
tás tartalmával. Egy tömör összefoglalót most mégis segítségül hívok a történet 
ismertetéséhez, érzékeltetendő mindazt a rettenetet, amit magában hordoz a 
végzet elkerülhetetlenségével meg egy gyufalángnyi reménnyel az alvilág komor 
éjszakájában. 
„A	 fiatal	 rendőr,	Tóth	 János	kiképzése	után	 földije	 és	 jövendő	apósa,	Nagy	Miklós	

angyalföldi	főtörzsőrmester	körzetében	kezdi	meg	próbaidejét.	Ide	érkezik	büntetése	után	
kiszabadulva	Karcsi,	aki	a	börtönben	szándékkal	hibásan	egy	nappal	későbbre	kiállított	
papírjának	alibije	alatt	aljas	rablógyilkosságot	követ	el	egy	ismerős	öregasszony	kárára.	
A	fiatal	rendőr	azonban	éjszakai	járőrkörútja	során	meglátja	őt	a	tett	helyszínén.	Karcsi	
ezért	jobb	sorsra	érdemes	»barátnőjét«,	Harmonikás	Gizit	biztatja	fel,	hogy	csábítsa	el	
az	 egyenruhást,	 kompromittálja,	 tegye	 lehetetlenné	a	 testületben.	Gizi	 kezdetben	 szót	
fogad,	a	gazembernek	dolgozik,	ám	végül	beleszeret	a	kiszemelt	áldozatba,	s	a	bűnözők	
következő	 akciójáról	 időben	 értesíti	 a	 másikat,	 életét	 és	 becsületét	 megmentve	 ezzel.	
Önmaga	 fölött	 tettével	kimondja	a	halálos	 ítéletet:	az	»árulásért«	Karcsi	kíméletlenül	
végez	vele.	Bandáját	a	rend	őreinek	sikerül	elfogni,	a	próbarendőr	dicséretesen	megállta	
helyét,	 és	 immár	 nincsen	 akadálya,	 hogy	 elvegye	 Lidit,	 felettese	 lányát,	 aki	 örömmel	
nyújtja	neki	kezét.”
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Ha a mese mellé biggyesztem a főszereplők nevét, egyszersmind alátámasz-
tom a film nagyon kedvező, minden addigi Hamza-mozinál sikeresebb fogad-
tatását. A rendőrt Nagy István, főnökét Toronyi Imre, Gizit Karády Katalin, 
Karcsit Makláry Zoltán alakította, s mellettük látható még Csikós Rózsi János 
jövendőbelijeként és a kültelki lebuj különc bűvésze, Csortos Gyula: neki élete 
egyik nagy kiugrása volt ez – a sok közül. Vajmi kevéssel tehetem harsogób-
bá a korabeli hivatásos magasztalók egységes kórusát. Inkább Csortosra és 
Karádyra fordítanék figyelmet egy régebbi derűs anekdota és egy újabban 
publikált szerepelemző tanulmány segítségével. Szakmai berkekben köztu-
dott, hogy Csortos utált szerepet tanulni. Elhíresült mondása volt: „Majd ha 
siker lesz, megtanulom…” A Külvárosi	 őrszoba pompás szerepében Frici bácsi 
szövegét sem volt hajlandó bemagolni. Volt egy viszonylag hosszú monológja, 
amit Hamza szeretett volna egyvégtében, megszakítás nélkül fölvenni, mert 
ilyenformán tartotta hatásosnak. Ő mesélte el a filmeseknek, hogyan vette rá a 
színészt e szándék megvalósítására. Asszisztensét, Máriássy Félixet megkérte, 
vonuljon félre a művésszel egy kis gyakorlásra, aztán majd hozzájuk lép, a töb-
bivel ne törődjön, ne is szóljon semmit. Úgy is lett: noha Máriássy nem bízott 
benne, hogy „Frici bácsi” rávehető a munkára, elkezdte vele ismételni a mon-
datokat. Kisvártatva közéjük toppant a rendező, s látva asszisztense buzgalmát, 
rárivallt: „Mi	van,	Félix,	megőrültél?	Azt	akarod,	hogy	ezt	egybe	mondja	el	Csortos?	
Ez	képtelenség!	Nincs	az	a	jó	hollywoodi	színész,	aki	ezt	egy	felvételben,	vágás	nélkül	
meg	 tudja	 csinálni!”	Erre Csortos sértetten méltatlankodni kezdett:	 „Mit	 beszél	
maga	Hamza?	(Jó	barátságuk	ellenére	ő	volt	az	egyetlen	akkori	sztár,	akivel	magázód-
tak.)	Mit	 képzel?	 Én	 ezt	 nem	 tudom	 egyszerre	 úgy	 előadni,	mint	 egy	 jó	 hollywoodi	
színész?	 Nahát,	 figyeljen	 csak!	 Nem	 fogunk	 semmit	 vágni.	 Tiltakozom!	 Egybe	 kell	
fölvenni	a	jelenetet.”	S ott a műteremben megtanulta és gyönyörűen elmondta a 
bohém öreg bűvész terjedelmes monológját. 

A történet azért is tanulságos, mert rávilágít arra, milyen remek színészpe-
dagógus volt Hamza, milyen jó érzékkel ösztökélte munkatársait. Karádynál 
nem volt szükség ilyenfajta eszközökre. A „lentről jött”, s rövid idő alatt 
szédítő magasba jutott tehetség, Egyed Zoltán felfedezettje óriási ambícióval 
készült a pályára. Hamza szerint „sokkal	jobb	színésznő	volt,	mint	azt	hitték,	pedig	
a	 filmesek	mindent	elkövettek,	hogy	ne	 tudjon	érvényesülni,	hogy	ő	ne	 legyen	sztár.	
Ott	 állt	 partra	 vetetten,	 ahelyett,	 hogy	 segítették	 volna,	 hogy	 a	 színészetből	 tudjon	
valamit	csinálni.”

Nos, Karády Katalin olyannyira „tudott valamit csinálni”, hogy korának 
egyik legnépszerűbb csillaga lett, ma azt mondhatnók, valóságos ikon. A „gor-
donkahangú” díva mindkét Hamza-moziban elvarázsolta nézőit. Dr. Pónyai 
Györgyi Álomkép	és	való – Hamza	D.	Ákos	és	Karády	Katalin	közös	filmjei címmel 
terjedelmes tanulmányt tett közzé a Filmkultúra 2003/9. számában. Az első 
magyar „zsarufilm” szerencsétlen áldozattá váló nőalakja, Harmonikás Gizi 
megformálásának alapos elemzése során több szempont figyelembevételével a 
következő összegzésre jut: „Karády	sikeresen	birkózott	meg	szerepével.	A	beharango-
zó	eredetileg	nem	is	őt,	hanem	a	Lidit	alakító	Csikós	Rózsit	emlegették	főszereplőként.	
Utóbb	azonban	elismeréssel	adóztak	Karádynak.	 Játéka	sokkal	 jobb	utóbbi	 filmjeinél	 s	
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dalbetéte	is	értékes	gyöngyszeme	a	filmnek.” Hamza szavaival: „a	kültelki	csavargó-
lányt	Karády	 játssza,	aki	 talán	sohasem	volt	ennyire	színésznő,	mint	ebben	a	szerep-
ben.” (Mozi Újság, 1943/30. szám.) 
„Harmonikás	 Gizi,	 a	 vamp,	 egyrészt	 ismétli	 a	 sablonokat	 (csábítás,	 a	 megrontás	

szándéka),	ám	számos	új	színt	hordoz.	Alapjaiban	tulajdonképpen	Karády	saját	sorsának	
motívumait	idézi,	a	kitörési	vágyat	a	nyomorból,	a	kilátástalanságból.	Harmonikás	Gizi	
azonban	morálisan,	egzisztenciálisan	túl	mélyen	van	ahhoz,	hogy	a	kitörés	szerencsésen	
végződjön.	Karádynak	ez	az	egyetlen	filmje,	ahol	nem	úrinőt,	polgárasszonyt,	művészt,	
vagy	 jó	körülmények	közül	 lecsúszó	nőt,	hanem	eleve	a	 társadalom	alján	élő,	sőt	bűnö-
zésbe	keveredő	figurát	alakít.	Az	image-váltás	nem	lett	zökkenőmentes:	kosztümjei	nem	
szerencsések,	fellépőruhája	például	úgy	fest,	mintha	szokásos	estélyi	ruháját	hirtelenjében	
igazították	volna	az	angyalföldi	eleganciához.	Haja,	sminkje	is	csak	minimális	mértékben	
tér	el	az	„úrinő”	szerepeitől.	(…)	Valószínű,	hogy	a	közönség	elvárásai	miatt	nem	mertek	
radikálisan	 eltérni	 a	megszokottól.	Karády	mégiscsak	divatteremtő,	 eleganciájáról	 híres	
sztár	volt.”

Eddig a Pónyai-tanulmányból, amelynek megállapításai minden álságosnak 
vélhető vagy megalapozottnak tartható kifogás ellenére kétségtelenül helytállók. 
Lehet szeretni, avagy nem szeretni a föntebb szóba került, megkülönböztető 
címke nélkül pusztán realistának tartható Hamza-filmeket, az mégsem vita tár-
gya, hogy korának jelentékeny művészi teljesítményéhez tartoznak.

Szoknyák és nadrágok Pesten
Tartós szerencséje a magyar filmek kedvelőinek, hogy Hamza nem ragadt 

meg a komor témák sötét ábrázolásánál. Már a Gyurkovics	fiúk Békeffy István-
féle olvasatában is felcsillan a humor néhány szikrája, már amennyire ez a 
„sótlannak” bélyegzett Herczeg úr számára nem volt zsenánt. A jobb híján (és a 
később kifejlődő stílus iránt megengedő módon) film noir közelébe sorolt zsa-
rufilmje után jelentkezett egy cselvígjátékkal, amiből sajnos csupán pár percnyi 
töredék maradt. Annyit a korabeli ismertetőkből tudhatunk, hogy Harsányi 
Gréte forgatókönyve a legbanálisabb félreértés – itt félrevezetés – eszközét 
használja. A film címe: Annamária. Ez a szép, két önálló tagból összetett név ad 
agit a szerzőnek, hogy viselőjét, a címszereplőt nem túl nagy dramaturgiai lele-
ménnyel kettébontva Annára és Máriára bonyolítsa a cselekményt, kösse-oldja 
annak szálait. A „kettős” szerepet Szörényi Évára osztotta Hamza, mellette 
kergetőzött még Rajnay Gábor, Szilassy László, a két Pethes, Sándor és Ferenc… 
és még sokan mások.

Sosem tudhatjuk már, mekkora veszteség a nézőknek és a filmkultúránknak 
az Annamária hiánya. Azt azonban jól tudjuk, mekkora nyeresége azóta is, mind 
a mai napig, a rendező itthoni életművének három sziporkázóan vidám darabja.

Időrendben és az értékmérő siker rendjében is első az Egy	szoknya,	egy	nadrág. 
A humor iránt rendíthetetlenül elkötelezett filmbarátnak nehéz jelzőkre lelni eme 
film hatását megvilágítandó. Nem is kísérletezem alsó-, közép- meg felsőfokkal, 
hiszen aki érzékeny embervoltunk egyik legmagasabb rendű adományára, a 
nevetésre, annak a szavak itt fölöslegesek. Legyen elég annyi, hogy ezen a 2260 



116

méteres szalagon az egykori és a mostani kritika (közben lepörgött több mint 
hat évtized az idő rostáján) egybecsengő véleménye szerint minden idők egyik 
legjobb – szilárd meggyőződéssel állítom: a legjobb! – magyar filmvígjátékát 
rögzítették. A nyolcvanöt perces mozgókép Barabás Pál Harmadszor	 csengetnek 
című kisregényéből készült az író forgatókönyv-átiratában. Idekívánkozik, hogy 
a „régi” irodalmat újabban buzgón pártoló könyvkiadás máig nem fedezte fel ezt 
a karcsú kötetet, noha a filmgyártás egy (jóindulattal is csak közepesnek minősít-
hető) remake formájában ugyanezt megtette. (Magánvélemény: jobban teszi, ha 
nem teszi.) 

Az Országos Széchényi Könyvtárban létező példány „fülszövegén” ez olvas-
ható: „Csupa	vidámság,	derű	és	mosoly	a	kitűnő	írónak	ez	az	új	regénye,	amelynek	alakjai	
felejthetetlen	és	jókedvű	élményként	minden	olvasóban	megmaradnak.	A	fordulatos	mesét	
az	író	egy	sok	sikert	látott,	megöregedett,	s	a	nő	és	a	férfi	viszonyát	igen	magasról	látó	
színész	szájába	adja,	és	így	a	mese	az	egykori	»szívtipró«	ajkairól	hasznos	bölcsességekkel	
zsúfolva	csordul.	(…)	S	lehet	eleget	tudni	a	szerelemről?	Soha!	Mindenkire	ráfér	néhány	
figyelmeztetés,	óvatosságra	való	intés	vagy	ösztönzés,	különösen,	ha	olyan	ember	mondja,	
aki	saját	kárán	valóban	tanult.	Maga	a	történet	annyira	meglepő	históriája	a	férfi	harcá-
nak	a	nőért,	hogy	ebben	a	kis	előszóban	körvonalazni	sem	lehet.”

A könyvismertető igazát elismerve nem haszontalan eltűnődni azon, hogy 
nagy általánosságban is érvényes a tétel: valamely komédia elmesélése nehe-
zebb, mint valamely tragédia ismertetése. Ez valószínűleg a műfaj természetéből 
adódik. Hiszen Plautustól Moliere-en át Lengyel Menyhértig milyen sokszor 
kényszerülünk kitérőre az elmesélés során, ilyesféle váltásokkal: és eközben… és 
ugyanakkor… és mialatt… Pedig csak a cselekmény pőre vázát szeretnők a hall-
gatóknak megmutatni, a történet kibogozgatásával nem bíbelődve. Így vagyok 
bizony az Egy	szoknya,	egy	nadrág esetében. Kísérletet sem teszek a filmbéli esemé-
nyek kivonatolására, egyrészt, mert körülményes, másrészt, mert szükségtelen.  
A film ugyanis üde örökzöld maradt, és folyamatosan megtalálható a moziban 
meg a képernyőn, új meg új nemzedékek felhőtlen mulattatására. Megelégszem 
annyival, hogy a rendező elmondása alapján – a róla készült portréfilm segítsé-
gével – a főszereplő Latabár Kálmán művészi hitvallását idézzem. Nyílt titok: 
Hamza nem akarta megcsinálni a filmet, ám végső döntésében üzleti szempontok 
mellett a háborús helyzet és a remek komikus, Latabár elszántsága sokat nyomott 
a latban. Ő így érvelt: „Mit	húzódoztok	 itt,	mit	 tárgyalgattok?	Ezen	percig	nincs	mit	
vitatkozni,	ezt	meg	kell	csinálni!	Ez	egy	nagy	és	szép	feladat.	Az	emberek	itt	élnek	remegő	
idegekkel,	nekünk	most	kötelességünk,	hogy	megnevettessük	őket!” 

Nos, az immár küldetéssel is felérő „nagy és szép feladatot” a színész zse-
niálisan teljesítette. Férfinak nőt játszani Shakespeare idején még munkaköri 
kötelesség volt egy színtársulatban, később „csak” lehetőség a sziporkázásra. 
Latabár egyéni, utánozhatatlan felfogásban alakította a gazdag madridi özve-
gyet, Dulcineát. Vállalta önmagát. A nadrágot szoknyára cserélte, és megje-
lenése, mozgása, hanghordozása oly mértékben valószerűtlenné vált, hogy 
már hihető lett. Férfias nő maradt, esze ágában sem volt nőies férfinak lenni. 
Hűségesen és okosan követte a kisregényben olvasottakat: „Alkatilag	sem	gon-
doltam,	hogy	nőies	legyek!” (A könyvben ugyanis a színész egyes szám első sze-
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mélyben beszéli el, időskorában, valamikori „ruhacserés” kalandját.) Páratlan 
bravúr az övé még akkor is, ha ki kellett állnia a nagy próbát: évtizedekkel 
később, jó szokása szerint, a hollywoodi álomgyár pénzéhes filmiparosai sze-
mérmetlenül lekoppintották az ötletet. Az Aranyoskám című bohóságban Dustin 
Hoffman ölt női ruhát, viszont – Latabárral ellentétben – ő szépnek és vonzónak 
akar látszani, s ez (paradox módon) jelentős könnyebbség számára a szerep 
kivitelezésében. Még egy magyar vígjáték forgott a bizarr témában. 1939 őszén 
vetítették a Hölgyek	előnyben című Martonffy Emil-produkciót, amelyben Pethes 
Sándor és Szilassy László nőként helyezkedik el (ínséges munkanélküliségüket 
megunva) egy női zenekarban. Nagy kár, hogy a (tartalma alapján megítélve) 
fergeteges komédiából mindössze négypercnyi töredék maradt, ezen láthatjuk a 
két „hölgyet”, amint lelkes kolléganőik között lelkesen muzsikálnak. Furcsánál 
is furcsább, hogy a Van,	 aki	 forrón	 szereti című, 1959 januárjában, Billy Wilder 
műhelyéből kihozott amerikai komédiában viszontlátható a két „hölgy”, Tony 
Curtis és Jack Lemmon képében egy utazó női zenekar mindenre elszánt tagja-
iként. Hiába, no, amint az orosz irodalom Gogol köpönyegéből, a hollywoodi 
mozi a magyarok forgatókönyveiből bújt elő. Tegyük ezt mindenki számára 
egyértelművé, és legyünk rá mindig büszkék!

Az Egy	szoknya,	egy	nadrág tétova taglalásának elején azon sajnálkoztam, lehe-
tetlen megfelelő jelzőkkel illetni a közönségre gyakorolt hatását. Azt azonban fel 
tudom sorolni – legalábbis nagyjából –, hogy mi mindenre késztetheti a humor 
sokféle árnyalatára fogékony nézőt a mozivászon vagy a képernyő előtt ez a töké-
letes vígjáték – komédia – bohózat – burleszk. Lehet rajta szívből derülni, fino-
man kuncogni, édesen kacagni, kellemesen mosolyogni, felszabadultan nevetni, 
gátlástalanul röhögni, térdcsapkodva vihorászni, esetleg könnyes szemmel haho-
tázni. S akinek ennyi jó kevés…

…varietas delectat alapon nézze meg a Belvárosi Színház 1938-as sikerdarab-
jából vászonra „költöztetett” mulatságot. Bókay János Ragaszkodom	a	szerelemhez 
című társalgási vígjátéka lehetne eme színjátéktípus mintapéldája is. Idézem az 
1969-es Színházi	Lexikon	 idevonatkozó meghatározását. Ennél frissebb definíció 
még nincs a könyvespolcon, mert az 1994-es Magyar	Színháztörténeti	Lexikon	eme	
címszó	alatt	nagyjából	ugyanazt	írja,	csak	sokkal	pontatlanabbul	és	körülményesebben. 
Tehát: „Társalgási	 színmű	 a	 századforduló	 elején	 divatossá	 lett	 színpadi	 műforma,	
amelynek	legfontosabb	eleme	a	dialógus.	A	cselekmény	főmozgatója	a	rendszerint	előkelő	
szalonokban,	 vagy	 polgári	 házaknál	 zajló	 szellemes,	 fordulatos	 társalgás.	 A	 történést	
kisebb-nagyobb	cselszövevények	bonyolítják,	a	küzdelem	»színtere«	a	párbeszéd,	amely-
ben	 az	 ügyesebb,	 ötletesebb,	 a	 szavak	 pengéjét	 elegánsabban	 forgató	 fél	 lesz	 a	 győztes.	 
A	társalgási	színmű	(s	főleg	a	vígjáték)	sajátságos	színjátszó	stílust	(…)	és	ennek	megfe-
lelő	szerepköröket	is	teremtett.” 

Eme röpke ismertetőből első pillantásra implicite az is kitetszik, miért pusztult 
ki a háború utáni magyar színpadról ez a műforma. Olcsó fricska lenne azzal 
élcelődni, hogy az új társadalmi berendezkedés ab ovo alkalmatlan volt hozzá, 
mégpedig az alapvető (szociológiai és dramaturgiai) feltételek hiányában. Sem 
szalonok, sem polgárok nemigen maradtak, ahol és akiknek a legcsekélyebb 
kedvük lett volna szellemesen társalogni. Hiszen a társalgási vígjáték a közép-
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osztály kedves szórakozása volt, az a fajta színház, amelyben a játszók és a nézők 
azonosak lehettek, vagy hasonlítottak egymásra. A boldog békeidőkben ennek 
egyik jeles művelője volt Bókay János (1892–1961) a Megvédtem	 egy	 asszonyt,  
A	 rossz	 asszony, a Négy	 asszonyt	 szeretek, a ritkán játszott Feleség és a gyakran 
felújított Ragaszkodom	 a	 szerelemhez finomtollú írója. Utóbbi darab, amelyből 
„zanzásított” televíziós változat is készült a múlt század kilencvenes éveiben, 
szinte „tételesen” mutatja, hogy Bókay tökéletesen megfelelt a műfaj szigorú 
követelményeinek. A fordulatos cselekmény: a korosodó özvegyember fiatal 
lányt venne feleségül – még vonzó a „tisztes, őszes halánték” –, s ezt megaka-
dályozandó a leánya kezd színleg udvaroltatni apja barátjával. A szellemes 
párbeszéd: a férfi ügyvéd, leánya svájci tanintézet növendéke, tehát mindketten 
„jól forgatják a szavak pengéjét”. Azután: a pazar szerepek lehetősége, a filmben 
Ajtay Andor és Fényes Alice (apa és leánya), Hidvéghy Valéria és Mihályi Ernő 
(a kiválasztott és a „villámhárító”) jelenléte garantálja a sikert. Az egyik legjobb 
jelenet az, amelyben az ősz ügyvéd és szép jövendőbelije közös utazásukról egy 
amatőr filmet vetítenek összebújva egymásnak. Ez a „mozi a moziban” mutatja, 
hogy a rendező, ahol csak lehetett, filmre cserélte a színpad domináns verbaliz-
musát, igyekezett kilépni a szalon, az iroda, a cukrászda kulisszáiból. Álljon itt 
summázatul a Magyar	Film 1943. júniusi számának Gy. K. E. által jegyzett kriti-
kájából két fontos mondat: „Hamza	D.	Ákos	ezzel	a	filmjével	a	magyar	rendezőgárda	
élvonalába	került,	tudása,	ízlése	nem	enged	túlzásokat,	s	tökéletesen	juttatja	érvényre	az	
író	finom	humorát.	(…)	B.	Kokas	Klára	mint	gyártásvezető	és	díszlettervező	a	rendező-
vel	egyenrangú	feladatot	oldott	meg,	és	ezzel	a	produkciójával	az	év	legjobb	vígjátékával	
ajándékozta	meg	filmgyártásunkat.” 

S mit hoz a sors – meg ugyanennek a filmkamarai és moziegyesületi hetilap-
nak ugyanaz a Gy. K. E. betűk mögé rejtező kritikusa –, kerek egy esztendővel 
később, 1944 júniusában az utolsó „egész estés” Hamza-bemutató dicséretét, 
egy kis háttérmagyarázattal kiegészítve, imígyen:	„Ebben	a	magyar	filmszakmában	
elcsendesedett	időben	még	mindig	vannak	vállalkozó	szellemű	emberek,	akik	hisznek	nem	
csak	a	 film	erkölcsi	 erejében,	hanem	a	várható	üzleti	 lehetőségeket	 is	 körülményeiknek	
megfelelően	redukálták	és	nem	álltak	félre	az	idők	útjából.	Az	Ez történt Budapesten 
című	film	felvételeit	jóformán	hetekkel	ezelőtt	fejezték	be,	a	nyári,	úgynevezett	holtszezon	
ellenére	is	bemutatásra	került.	Amint	az	első	jelekből	megállapítható,	a	vállalkozó	szellem	
azoknak	a	bizakodó	elemeknek	ad	igazat,	akik	szembe	mertek	nézni	az	inváziós	idők	mozi-
közönségével	is.	Mert	a	tényállás	azt	mutatja,	hogy	a	jó	darabok	ma	is	telt	házak	előtt	
futnak.	Fenti	film	Dobos	György	forgatókönyvírónak	a	sikerét	igazolja,	akinek	elgondo-
lását,	ötletes	és	fordulatos	meséjét	Hamza	D.	Ákos	realizálta	komoly	felkészültséggel.”	
Ha tovább kívánnám citálni Gy. K. E. különböző egyéni és társadalmi körül-
ményeket rettentő körülményesen ecsetelő irományát – mint ahogy egyáltalán 
nem kívánom! –, akkor is meg kellene állnom egy nélkülözhetetlen kiigazításra. 
Dobos György ugyanis nem létezett. A filmet Nóti Károly írta, aki a kirekesztő 
törvények miatt éppen tilalmi listán volt, ezért álnéven tüntették fel, miután 
becsületes nevét galádul eltüntették. Nóti a magyar mozgókép (egyik) legte-
hetségesebb és (talán) legtermékenyebb szcenaristája volt, színpadon pedig, ha 
létezne ilyen titulus, valóságos bohózatkirály: 1954-ben bekövetkezett haláláig 
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ontotta az egyfelvonásos tréfákat és kabaréjeleneteket. Ezt a filmet – csak azért 
is csupa nagybetűvel kiírom a nevét, forgatókönyv: NÓTI KÁROLY – okkal és 
joggal sorolhatjuk minden idők leg-jobban szerkesztett és legmulatságosabb 
magyar vígjátékai közé. Még közelebbről: az Egy	szoknya,	egy	nadrág közvetlen 
szomszédságába. Eseménydús, percenként új meg új meglepetést tartogató cse-
lekményével úgy vagyok, mint amazzal, meg sem próbálom elmesélni. (Milyen 
jó, hogy nem is kell, mert hiánytalan-hibátlan kópiáját gyakran sugározzák a 
televíziók.)

Nóti, a Kolozsvárról elszármazott újságíró rövid idő alatt a komikus műfajok 
mestere lett. Kivételes érzéke volt a nevettetésre, s mesterségét művészi tökély-
lyel gyakorolta. Számos kortársát azzal előzte meg, hogy hatásosan ötvözte a 
helyzetkomikumot a jellemkomikummal. (Fanyalgó esztéták sokasága előbbit 
alacsonyabb, utóbbit magasabb rendűnek tartja.) A véletlenek, az összetévesz-
tések, a szerepcserék, a félreértések dinamikus dramaturgiai koordinátáiban jól 
megrajzolt, egyéni karaktereket mozgat. Nem idegenkedem a jelzőtől: lenyű-
göző példája ennek a film – Ez	történt	Budapesten	–, amihez Hamza nem csupán 
sztárszereplőket, de sztárstábot szerződtetett. Az operatőr Eiben István, a dísz-
lettervező Sörés Imre volt, a vágói munkákat Máriássy Félix végezte. Jobbnál 
jobb színészek lubickoltak a jobbnál jobb szerepek pezsgőfürdőjétől felfrissülve. 
Muráti Lili, Hajmássy Miklós, Rajnay Gábor, Ladomerszky Margit, Kiss Manyi, 
Makláry Zoltán – milyen imponáló névsor! Még a bárzongorista epizódfeladatát 
is maga a zeneszerző, Dolecskó Béla látta el a zongoránál. (Attól tartok, nem csak 
jelen közreműködése alapján, hogy zongoristának oktávnyival jobb volt, mint 
zeneszerzőnek…) Summa summarum: ha mindössze ezt a három szórakoztató 
mozit produkálja Hamza, akkor is csillogó betűkkel írta volna be nevét a magyar 
beszélőfilm legkiválóbb rendezőinek fényes sorába. Ám tizenegy alkotás került 
ki műhelyéből, meg ráadásképpen egy szép etűd Chopin életének boldog idő-
szakából.

Az 1931 tavasza és 1944 ősze közötti filmhőskorunk java termésének elkö-
telezett rajongójaként és Hamza D. Ákos filmbaráti tisztelőjeként a teljesség 
kedvéért, szólnom kell kedvencéről, a lovasfenomén Sándor Móric gróf párja 
nélküli bravúrjait szemünk elé varázsoló nagyszabású mutatványról, amelyről 
még azt a meglepő vélekedést is olvashatni, hogy „a	 western	 mozgalmasságát	
próbálja	beoltani	a	magyar	történelmi	kalandfilmbe”. Illő tapintattal nem árulom el, 
ki száműzte ízlést megvető bátorsággal a rémséges, mosdatlan szájú és mosat-
lan ruhájú vadnyugati lovasok mellé az elegáns grófot csak azért, mert lóháton 
képes megmenteni szerelmét, Leontin hercegnőt a talján banditák támadásától. 
Ezzel az erőltetett túlzással akár Jókai hírhedett álarcosa, Fatia Negra is kóbor 
cowboynak tartható a Szegény	gazdagokból, mert lovagol és lövöldöz, ráadásul 
csábít és vakmerő… 

A rendező 1944 januárjában befejezett, de csak 1946 februárjában forgalma-
zott komor, mondhatni vészjósló filmjéről – Egy	fiúnak	a	fele – Balogh Gyöngyi 
szakértő tanulmánya (Ecsettől	 a	 kameráig címmel megjelent 2000-ben a Képek	
fekete-fehérben	 Hamza	 D.	 Ákos	 a	 magyar	 filmművészetben című kiadvány része-
ként a Jászberényi Hamza Alapítvány gondozásában) lényeges tényeket közöl.  
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„A	 Mikszáth	 novellája	 alapján	 készült	 filmben	 egy	 pap	 elhagyott	 csecsemőt	 talál,	
elviszi	 egy	 úri	 házhoz,	 ahol	 éppen	 gyermek	 született.	 Kéri,	 neveljék	 fel,	 mint	
sajátjukat,	 s	 úgy	 rendezi,	 ne	 is	 tudják,	 melyik	 az	 igazi,	 melyik	 a	 talált	 gyermek.	
Egy	 család	 keretein	 belül	 modellezte	 a	 film	 a	 származás	 szerinti	 megkülönbözte-
tés	 problémáját,	 s	 nyíltan	 elítélte	 azt.	 A	 megkülönböztető	 jel	 egy	 kis	 csecsemőnek	
a	 karján	 lévő	 szalag	 volt,	 nem	 neveztük	 sárga	 csillagnak,	 de	 mindenki	 tudhat-
ta,	 hogy	 ez	 a	 szalag	 a	 sárga	 csillag	 –	 nyilatkozta	 Hamza	 egy	 rádióinterjúban.	
Ezt	 a	 tudatosan	 németellenes	 és	 faji	 üldözés	 ellenes	 filmet	 a	 cenzúra	 végig	 sem	
nézte,	 s	 nemcsak	 a	 filmet	 tiltotta	 be,	 de	 Hamzát	 is	 örökre	 eltiltotta	 a	 filmezéstől.”  
A tilalomnak ugyan nem tudtak érvényt szerezni, a történelmi események még-
is „gondoskodtak” arról, hogy Hamza 1944 után itthon ne ülhessen a rendezői 
székbe. Csoportos játékfilm-epizódja, a hat részből álló Szerelmes	 szívek első 
történetével – Párizsi	emlék – (bemutatták 1944 nyarán) pályája hazájában, többé 
jóvá nem tehető módon befejeződött.

A lehető legtömörebben így foglalható össze, miben hozott sokoldalú művész-
egyénisége újat, változást a kibontakozó magyar hangosfilmgyártásban:

Mindig irodalmi vagy irodalom közeli forgatókönyvből dolgozott, amelyek 
megírásában szerzőtársként gyakorta részt vállalt. Az így létrehozott míves 
„alapanyag” már garanciát jelentett a készítendő film magas színvonalára.

Ezzel szoros összefüggésben: a legjobb, legnépszerűbb színészeket foglalkoz-
tatta, még az epizódfiguráknál is sztárszereposztásra törekedett. A korabeli szín-
játszás nagyjai örömmel dolgoztak vele – még Csortos is megtanulta a kedvéért 
a szövegét.

Neki köszönhető az a gyártási szempontból jelentékeny módosítás is, hogy 
az akkoriban szokásosan elfogadott, és többnyire betartott forgatásra szánt 
időt (az alapos, elmélyült munkára mindenképpen elégtelen tíz-tizenkét napot) 
gyártásvezetői tapasztalatai révén sikerült meghosszabbítania, alkalmanként 
megdupláznia akár három-négy hetes időtartamra. Ezzel, túl azon, hogy a 
stábot nem kellett folyamatosan hajszolnia, alapvető szakmai újításokat is meg-
valósíthatott.

Rájött, hogy lényegesen több beállítást kell alkalmaznia, s ezáltal közérthetőb-
ben fogalmazhat saját filmnyelvén, mint ahogy azt kényelmes rutinhoz szokott 
kortársainak többsége tette. Nem elégedett meg színészei életteli mozgatásával, a 
kamerát is bátran mozgatta, ezáltal fokozta filmjei belső ritmusát, a statikus kép-
sorokat rendre dinamikus snittek váltották. Főleg a vígjátékokban sodró lendület, 
elképesztő tempó érzékelhető.

Mindezen tényezők további tökéletesítésével, az embereket foglalkoztató tár-
sadalmi-szociális témák iránti érzékenységével, és nem utolsósorban ragyogó 
humorérzékével további jelentékeny alkotások kerülhettek volna ki stúdiójából. 
Az, hogy minden másképpen alakult, bizonyos elháríthatatlan előzményeknek 
köszönhető, ami bizonyos, hasonlóképpen elháríthatatlan következményekhez 
vezetett. Mint olyan sokszor a világtörténelem és a magántörténelem elvá-
laszthatatlan kapcsolatánál, itt is joggal elmondható: semmi nem úgy történik, 
ahogy azt mások akarják, és semmit nem akarhatnak mások úgy, ahogy az 
megtörténik.
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A marasztalástól a kiküldetésig 
Tudni kell, hogy Hamza 1943-tól Bajcsy-Zsilinszky Endre közvetítésével 

bekapcsolódott az ellenállási mozgalomba. Ettől kezdve különböző baloldali 
filmes szakszervezetekben tevékenykedett. A háború után, 1945-ben az MKP 
fővárosi I. kerületi szervezetének titkára és a kerületi Nemzeti Bizottság alel-
nöke volt. Ez évben a Magyar Filmiroda utódjaként létrejött MAFIRT igazga-
tója lett. Eme funkciók betöltése mind előzményei voltak egy jelentős politikai 
megbízatásnak.

1946-ban az MKP felkéri egy választási propagandafilm elkészítésére.  
A	Kommunista	Budapestért két hét alatt dobozba került – és ott is maradt, mert 
az időközben váratlanul létrejött koalíciós megállapodás miatt máris használha-
tatlanná vált, alkalmatlan az új irányvonal koncepciójához. Hamza egyébiránt 
minderről semmit sem tudott, mégis felelősségre vonták. A dicsfilmet az immár 
négy pártra épülő választás szellemében újra kellett forgatni. Budapest	 újra	 él	
címmel vetítették 1946-ban. (Ez a kópia, aligha kell könnyeket hullajtani érte, 
elveszett.) Az első változatot 1948-ban újra elővették, hogy gyönyörködtethesse a 
nézőket. (Ez ma is föllelhető az archívumban, de megtekintése ellenjavallt, erősen 
próbára teszi a jóízlésű néző türelmét.)

Hamzát a történtek érthetően megviselték. A parancsok sokasága, alko-
tói önállóságának hirtelen elvesztése, a bizonytalanság és a bizalmatlanság 
ráébresztette a lidérces valóságra: művészi pályájának az impérium változása 
utáni Magyarországon befellegzett. Így aztán kapva kapott a csodával felérő 
lehetőségen: feleségével legálisan, hivatalos megbízólevéllel Párizsba mehet, 
tanulmányozandó a televízió és a telefilm szakmai kérdéseit, hogy tapasztalatait 
visszatérve hasznosítsa. Még ma is hihetetlen: a filmügyeket is intéző Gerő Ernő 
száz dollár költőpénzzel látta el őket, ráadásul Vas Zoltántól kért és kapott köl-
csönautót, hogy utasait Bécsig eljuttassa. Asszonyával elhagyta hazáját a később 
teljhatalmú „hídverő” díszkíséretében. 

Kalandfilmbe illő fordulat, valótlannak tűnő valóság: kimenekítették imádott 
Párizsába! (Emlékszünk: Márai Sándor két évvel tovább bírta, míg rádöbbent, 
jobb szedni a sátorfáját…) Időközben itthon letartóztatták Rajk Lászlót, Almássy 
Pált, akikkel Hamza részt vállalt az ellenállásban. Ez intő jel volt, eszébe ne jusson 
hazajönni! Más jutott eszébe okosan és bátran: új életet kell építeni. 

Valaminek a vége rendszerint valaminek a kezdete. Hamza szerepvállalását 
az ellenállási mozgalomban nem kell megmagyarázni. Egy becsületes magyar 
polgár és tisztességes művészember adott körülmények között nem választhatott 
más utat. Hazafiként nemet mondott a zsarnokságra. S ennek az erkölcsi parancs-
nak engedelmeskedett, midőn valamilyen sugallatra fölismerte egy másfajta zsar-
nokság bekövetkezésének fenyegető közeledtét. Titokzatos fintora – meglehet: 
elégtétele – sorsának, hogy az eltemetett barna diktatúrától a föltámadó vörös 
diktatúra majdani elvtelen támogatói és szemérmetlen haszonélvezői segítették 
kimenekíteni.

Ha tudták volna, hogy pártfogoltjuk évtizedekre távozik Magyarországról, 
bizonyára nem siettették volna a Hamza házaspár távozását. 
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„Ezután festettem a filmeket…”
Egy csipetnyi iróniával azt mondhatnám, bő tízéves pesti „vendégszereplés” 

után Hamza D. Ákos és hitvese visszatért Párizsba. Lehel Máriáról eddig mos-
tohán megfeledkeztem. Hadd pótoljam tehát, legalább felsorolás formájában, mi 
módon segítette férjét, még az itthoni munkában. A filmkészítő férj gyártóként 
vagy rendezőként az alábbi produkcióknál tette nélkülözhetetlenné feleségét, aki 
a divatszakmában elismert ruhatervező volt. Időrendben: Tokaji	rapszódia (1937), 
Döntő	pillanat (1938), Megvédtem	 egy	 asszonyt (1939), Egy	 fiúnak	 a	 fele (1944). Az 
ostrom utáni első honi játékfilm, a Bródy Sándor drámájából átformált Tanítónő 
– Keleti Márton második pályakezdése – is a nevéhez fűződik kosztümtervezés 
értelemben: az általa kreált ruhákat viselték a főszereplők, Szörényi Éva és Jávor 
Pál. Aztán „legközelebb” egy brazil krimi stáblistáján találkozhatni vele – de még 
el kellett jutniuk odáig… 

Párizsban Hamza, nem véletlenül, otthon érezhette magát. Érthető módon 
mégis foglalkoztatta a hátrahagyott ország és honfitársainak helyzete. Töprengett 
és vívódott, s időnként dúlt lélekkel ragadott tollat érzelmei kifejezésére. Erről 
tanúskodik az 1946-os keltezésű verse.
„Hol	kalandorok	nyüzsgő	hada	/	Perel	vásott	urak	örökén,	/	Keresztúton	tolvajok	alja	/
Lapul	lesen,	cinkos	éj	ölén,	/	Hazám	vagy	nékem	fertő	vadon	/	Múltamat	hiába	taga-

dom.
Hol	gazok	veszejtik	az	eszme	/	régen	vívott,	gyenge	hitelét/	A	jóknál	erősebbek	lesznek/
Kik	zsebre	mérik	idők	jelét.	/	Hazám	vagy	nékem	fertő	vadon	/	Múltamat	hiába	taga-

dom.
Hol	lidércként	leng	lápon	a	lélek	/	Ellenségek	és	gyönge	barátok	/	közt	fogy	erőm,	míg	

sorvadva	élek	/
Sűrű	kurjantásokkal	ver	az	átok.	 /	Hazám	vagy	nékem	fertő	vadon/	Múltamat	hiába	

tagadom.
Hol	űzött	a	magyar:	űzött	magyar	/	futok	én,	míg	népem	nyomorából	/	hol	észt	zsíros	

agyak	gőze	takar/
Csörtető	pimasz	vígan	harácsol.	 /	Hazám	vagy	nékem	fertő	vadon	/	Múltamat	hiába	

tagadom.” 
Ez a négy, Ady gyakran visszatérő életérzésével, „utálatos, szerelmes nációm”, 

erősen rokonítható strófa megtalálható Hamza egyetlen, posztumusz versgyűjte-
ményében. Megjelent a költő születésének 95. évfordulója tiszteletére 200 számo-
zott példányban a Jászberényi Hamza Múzeum Alapítvány kiadásában, B. Jánosi 
Gyöngyi szerkesztésében és utószavával 1998-ban. A díszes, keményfedelű, 
rövid tanulmányokkal is kiegészített, alig ötvenoldalas füzet a fentin kívül még 
huszonegy költeményt tartalmaz, közülük kettő francia nyelven került papírra, 
és Hodosi Zsuzsanna fordította magyarra. Egypár mondatnyi méltatást min-
denképpen megérdemel a gyűjtemény, akkor is, ha azonnal meg kell állapítani: 
Hamza költészete korántsem tartozik a poétai magyar múzsa számottevő alkotá-
sai közé. Tudható, valamikor, az „antivilágban” második-harmadik gimnazisták 
stílusgyakorlat gyanánt nyomdaképes versezeteket állítottak elő házi feladatként. 
Humán műveltségűeknek iskolázottságuk okán a verselési készség tantervi alap-
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követelmény volt, aligha jutott el érettségiig az a diák, aki nem fabrikált épkézláb 
hexametereket vagy pentametereket, méghozzá nem sántikáló, sokkal inkább 
gyorsléptű verslábakkal… Érthető tehát, hogy a művészetek iránt kora gyermek-
ségétől fogékony Hamza vonzódott a versekhez, ismerte a formákat, talán még 
gyakorolgatta is a rímfaragást. Teremtő tehetsége azonban nem ebben a műfaj-
ban érvényesült, követelt és kapott eget hazájában és a világban. Nemes gesztus, 
tiszteletre méltó tisztelgés a nagy rendező előtt ez a kiadvány, nem irodalmi 
reveláció, nem értékmentés, legföljebb becses dokumentum. Még akkor is, ha 
Bolya Katalin másfél oldalas méltatásában ezt a megállapítást teszi a 41. oldalon: 
„Hamza	D.	Ákos	verseiben	felsejlik	a	XX.	századi	magyar	irodalom	legjobbjainak	szelle-
me.	A	tájversek	felidézik	Tóth	Árpád	elégiáit,	a	képalkotás	időnként	József	Attila	szellemét	
idézi,	ezek	a	hatások	azonban	egyéni	hangú,	jellegzetes	világlátású	lírában	ötvöződnek.” 
Az említett zseniktől legalább olyan messze van a verselő Hamza, mint a filmren-
dező Hamzától a két klasszikus. Hangulatcserepek, érzelemszikrák, gondolatszi-
lánkok együttese ez a kis összegzés még akkor is, ha címe valóban költői ihletésű: 
„És	 újra	 dobol	 szívünkön	 az	 angyal”. A magyar költészet kincsestárából éppúgy 
mellőzhető, miként egy másik, „ércnél maradandóbb” filmes életművet létrehozó 
rendezőnk, Gaál Béla ifjúkori rövid zsengéi, amelyek a Kóborlások című antológiá-
ban láttak napvilágot 1911-ben. Az ő versciklusa is ugyanennyi darabot számlál, 
csakhogy ezekből nem Ady Endre s Tóth Árpád szól, hanem Reviczky Gyula és 
Juhász Gyula. Valószínűleg mindkettőjüket, Gaált és Hamzát is a kifejezésvágy, a 
rögtöni közlés lelkes kényszere motiválta. Gaál vitathatatlan polihisztorsága nem 
a versszakokon csiszolódott: színészként, színházalapítóként is igazolta filmren-
dezői munkásságát megelőzően az ő sokoldalú, fényes tehetségét. Miképpen 
idősebb kortársa tette hosszú és termékeny évtizedekig.

Végső soron pályája a munka szempontjából töretlen volt. Már hivatalos 
kiutaztatása (valójában szerencsés menekülése) évében, 1946-ban lehetősé-
get kapott a rendezésre, Nous	 marchons címmel dokumentumfilmet forgatott 
francia–izraeli koprodukcióban a holokausztról. Ezt követően egy ideig csak 
reményteli, de megvalósulatlan tervekről tudunk. Szerette volna megcsinálni 
Párizsi	 történet címmel az Ez	 történt	Budapesten ottani remake-jét, Nóti Károly 
Une	 historie	 parisienne című „vadonatúj” szüzséjéből, és Jean Paul Sartre Les 
Mains	 (Piszkos	 kezek) című szinopszisa is élénken foglalkoztatta az író közre-
működésével, ami sajnos csak jó tanácsokban nyilvánult meg. (Ez kevésnek 
bizonyult a megvalósításhoz.) S mert folyamatosan dolgozni akart, tovább-
ment, nem tétovázhatott, 1948-ban elfogadott egy olaszországi megbízást, amit 
a siker után több másik követett. Képzőművészeti témájú rövidfilmek kerültek 
ki a keze alól, ezekben érvényesül az Itáliáért régóta rajongó festőművész látás-
módja. A Jászberényi Hamza Múzeum Alapítvány összefoglaló kötete (megje-
lent 2000-ben) alapján felsorolom az olaszországi műveit, amelyekről jellemző 
módon így emlékezett: „Ezután festettem a filmeket.” Időrendben tehát az 
alábbiakat „festette”:
Un	giorno	di	Genova	(Egy	nap	Genova	kikötőjében) 1948
Porti	di	Roma	(Róma	kapui) 1948
Ponti	di	Roma	(Róma	hídjai) 1948
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Primavera	dal	Papa (Tavasz	a	Pápánál) 1949
Cantoria	d’	angeli (Angyalok	kórusa) 1949
Italia	1950
Strano	appuntamento (Különös	találkozás) 1950
Il	bel	Tevere	d’	oro (A	szép	arany	Tiberis) 1951
Magyarországon (ne keressük az okát) egyiket sem mutatták be, kópia sincs 

belőlük. Eme szomorú tény folyományaként egyetlen percet sem láttam az olasz 
évek gazdag terméséből, így nem veszem a bátorságot – némely kevésbé gát-
lásos filmemberekkel szemben –, hogy akár egy sort is írni merjek róluk. Ami 
velük kapcsolatban megtalálható imitt-amott, azt fölöslegesnek vélem kimásolni. 
Hamza híveinek rendelkezésre állnak a források.

A kalandos életút következő állomása Brazília. Ide, amint szóbeli közléséből 
ismeretes, egy bizonyos Marinho Andra nevű úr, a Maristela Filmgyár alapítója 
és igazgatója hívta meg, miután Rómában látta a Különös	találkozást. Ez sikeres 
játékfilm volt Vittorio Calvino La	torre	sul	pollaio című színdarabjából. Annyira 
tetszett a brazil filmcézárnak, hogy azon nyomban nem kevesebb, mint hat 
filmre adott megrendelést Hamzának, ám ezekből mindösszesen egy, a Quem	
matou	Anabela (Ki ölte meg Annabellát?) című bűnügyi történet került a mozik-
ba, 1955-ben. (Itthon ez sem lelhető fel.) A filmográfiai precizitás kedvéért két 
adat, egy hazai meg egy külhoni még idekívánkozik. A másodikkal, a jelentő-
sebbel kezdem. 1956-ban a Cinebraz-Cinemato-grafica Maristela produkciója-
ként létrejött egy film Pensao	de	Donna	Stella címmel. Ez is elszármazott magyar 
filmesek nevéhez fűződik. A rendező Fekete Ferenc, az operatőr Icsey Rudolf, 
a kalapokat – most tessék elképedni – Frank Irma és a legendává váló Karády 
Katalin tervezte. Hegedűn közreműködött Vörös Encsy Éva. A szüzsé írója és a 
művészeti tanácsadó Hamza D. Ákos volt. Magyarországon nincs belőle kópia, 
létezéséről a Hamza-dokumentumokból tudhatunk. A másik adat a filmbarát 
személyes, mondhatni véletlen „felfedezése”: az egykori Magyar Nemzeti 
Filmarchívum (jelenlegi neve: MANDA) által vetített, 1937-es keltezésű Mámi 
című Fedák Sári-vígjáték főcíme így kezdődik: Hamza Film. Ebből nyilvánvaló, 
hogy ezt is ő gyártotta, ám a tény elkerülte a lexikonszerkesztők, filmográfiai 
adatkészítők éber figyelmét. Az elkövetkezőkben joggal kéretik Vaszary János 
rendezését a méltán népszerű Hamza-produkciókhoz csatolni. Ezzel válik tel-
jessé a mostanáig csonka lista. Visszatérve az Annabella	halálát kiderítő krimi-
hez, a kosztümöket ehhez is Lehel Mária tervezte, aki egyébként hamarosan az 
ottani népes emigráció kedvelt lapja, a Délamerikai	Magyar	Újság rendszeresen 
foglalkoztatott munkatársa lett. A lapnak divatrajzokat készített, és tárcákat, 
egyéni hangú jegyzeteket írt a legkülönbözőbb témákban. Női	 szemmel címen 
publikációiból jelent meg válogatás a Hamza Múzeum Alapítvány gondozásá-
ban, Jászberényben, 1997-ben.

A házaspár Sao Paulóban eltöltött harminchat évéről (1953-tól 1989-es hazate-
lepülésükig) csak elsárgult újságcikkek és kihagyásos élménybeszámolók adnak 
hírt annyira-amennyire. Meg az ottani kiállítások megőrzött katalógusai: Hamza 
festményeiből már 1955-ben tárlatot nyitottak a Sao Paulo-i Portinari Galériában. 
Ezt azután jó néhány követte többé-kevésbé rendszeresen és sokfelé, Európában 
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is, például 1972-ben Bécsben és Párizsban (ez idő tájt látogatott először haza), 
majd a rákövetkező évben az ugyancsak közeli Münchenben, 1982-ben pedig 
Torinóban. Hamza ismert és elismert festő lett: munkássága 1986-ban elnyerte a 
Brazil Képzőművészeti Szövetség aranymedálját. Kevés idő múltán újabb nagy 
fordulat következett életükben. 

1989-ben feleségével véglegesen hazatelepült Jászberénybe. Vásznait a városra 
hagyományozta, ahol 1995-ben, két évvel a halála után megnyitották a Hamza 
Múzeumot. Egyik termében működhetne Hamza Filmmúzeum is, ehhez ő maga 
adhatta volna az ötletet elhíresült bonmot-jával: „Festő	 barátaim	 azt	 mesélték	
mindenkinek,	 milyen	 remek	 rendező,	 filmes	 barátaim	 pedig	 azt,	 hogy	 nagyszerű	 festő	
vagyok.” Egyedülien sajátságos és egyszersmind örvendetes, hogy mindkét véle-
ményformáló csoportnak maradéktalanul és egyszerre igaza van, mert mind a 
kétféle vásznon maradandó műveket alkotott. Egyébiránt ami Hamza Dezső 
Ákos legkevésbé sorrendileg, csupán számtanilag második életművét illeti, 
képzőművészeti munkásságával az érdeklődő Jászberényben a maga teljessé-
gében megismerkedhet. Néhány esztendeje, midőn elzarándokoltam a Hamza 
Múzeumba, még a nagy felkészültségű rajzművész-tanár, B. Jánosi Gyöngyi 
igazgatta a reprezentatív intézményt. Neki köszönhető, hogy a városnak oly 
önzetlenül adományozó mester képei és plasztikái a hozzájuk méltó környezet-
ben láthatók.

A tágas termekben ámuldozva sétálgató filmbarát úgy érzi, ismeretlen világba 
tévedt, ahol csak megbízható iránytűvel tud tájékozódni. Ezt nyújtja az itt már 
idézett, minden művet elemző, minden adatot ismertető, a legigényesebb tár-
latvezetéssel felérő tanulmány, dr. Koós Judith művészettörténész tudományos 
igényű, élvezetesen olvasmányos Hamza-kötete. A színes képekkel elegánsan 
illusztrált, reprezentatív kiadvány beszámol a szerző brazíliai élményeiről, a 
művészházaspár ottani életéről, a műalkotások (zömének) hazakerüléséről, a 
jászberényi emlékház létrejöttéről. Magam fenntartás nélkül erre hagyatkoztam a 
közvetlen vizuális élményen túl a képzőművészeti alkotások (rajzok, festmények, 
faszobrok) felfedezés erejű befogadásakor. A tárlat látványa és a hozzá kapcsoló-
dó szakértői kalauz egyértelmű meggyőződéshez vezetett. 

A teremtő évtizedek során egymásba fonódó, egymást kiegészítő korszakok, 
hatások, élmények, élethelyzetek eredményeként vászonra került, ébren nézeget-
ve is gyakran álomszerű festmények erős esztétikai impulzusokat váltanak ki a 
szemlélőben. Külföldről hazahozott és a városnak ajándékozott vásznai minden 
bizonnyal kiállják az idő próbáját, és az egyetemes magyar piktúra nemzeti érté-
keivé válnak. A figurális és absztrakt, néhol buja színekben tobzódó képek között 
hirtelen megkörnyékezett egy csalfa gondolat. 

Mi történt volna, hogyan alakult volna e képalkotó tehetség sorsa, ha azon a 
nevezetes gyermekkori karácsonyon édesapja barátaitól nem vetítőgépet és fes-
tékesdobozt, hanem – kísértett huncutul a feltételezés – építőkockát és kisvas-
utat kap ajándékba? Vasútmérnökként és/vagy műépítőként találta volna meg 
élethivatását? Bizony, erre már csak az imaginárius életek Sybillája adhatna 
választ, ha kíváncsiak lennénk. Észszerűbb, és fölöttébb hasznosabb azonban 
nem faggatni.
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Inkább bőven megelégedni a történteken, és őszintén – akár az ujjongás egy 
nemével – örvendezni azon, hogy a csillagok kedvező állásának (is) köszönhető-
en az történt, ami a csillagszórós karácsony hozományaként megtörtént. 

Egy fiatalember útra kelt a hazában, rajzolni tanult, hogy hírneves mesterektől 
szerzett tudása révén életének egyik jelentős szakaszában értékes képzőművé-
szeti alkotásokat hozzon létre. Egy fiatalember útra kelt a világban, filmezni 
tanult, hogy hírneves mesterektől szerzett tudása révén, életének másik jelen-
tős szakaszában, értékes mozidarabokat hozzon létre. Váltakozó kenyérkereső 
foglalkozása és önkifejező hivatása középpontjában a megörökítendő KÉP volt. 
Aligha vitatható, hogy eme két különböző szálból összefonódó életműve páratlan 
művészi teljesítmény. Én azonban – meglehet, filmbarátilag kissé elfogultan – 
színpompás ecsetvonásos vásznainál a filmjátékházak vásznain mozgó beszédes 
embermeséket fekete-fehéren is színesen elmesélő képeit jobban szeretem.
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Hamvas	Béla
Divat és ideológia

A férfiben korcs nő él, a nőben korcs férfi. Ez a belül a nőben élő rejtett férfi 
és a férfiben belül élő fejletlen nő nem csak parazita. Rendőrfőnök és cenzor. 
Ezenkívül ő a publikum. A nőnek és a férfinek nemcsak ereje javát szívja el, 
hanem az élet mozzanatait ellenőrzi, szuverénül parancsol és a közönség igényé-
vel lép fel.

A divatot úgy szokták megítélni, mint a nő igyekezetét, hogy a férfi figyelmét 
magára vonja. Ez helyes. De nem a külső férfi figyelmét, hanem a belsőét; azét, 
aki a nő parazitája, rendőrfőnöke és publikuma. A nő ennek a férfinek öltözik és 
fésülködik és festi magát. Ez már azért is így van, mert a divat egészében a külső 
férfi ízlésétől független, részleteiben pedig a férfi ízlése ellen van. A publikum 
nem a külső, hanem a belső férfi.

A külső férfi szerepe a divatban csak annyi, hogy azt a kihívó tarkaságot, ízlés-
telen és émelygős cifrálkodást, amely nélküle a női öltözködés lenne, némikép-
pen mérsékli. A nő a korcs férfinek öltözködik. E férfinek ízlése is korcs; érzékisé-
ge fonák és buja; a méltóság és a mérték iránt érzéke nincs. Ha a nő a külső férfi 
mérséklő befolyása alól felszabadulna, szükségképpen a korcs ízléstelenségének 
martaléka lenne. Mert ez a korcs nemcsak parazita és rendőrfőnök, hanem pub-
likum is. Az, hogy a nő a ruhát miképpen rakja magára, milyen szabást kedvel, 
ezt miképpen hordja, milyen és mennyi festéket használ, haját hogyan fésüli, 
egészen pontos jellemrajzot nyújt a benne élő korcs férfinak a nő iránt tanúsított 
követeléseiről. Mert bármilyen legyen is a külső férfi módosítása, azon a tényen, 
hogy a nő a benne lakó korcsnak öltözködik, nem tud változtatni.

Ebből a szempontból a nők között levő egyetlen különbség, hogy az egyikben 
élő férfi kevésbé korcs, ízlése fejlettebb, a másikban élő férfi csenevészebb, s így 
ízlése is alacsonyabb. Ez az utóbbi azonban az inkább nő, s az előbbi öltözködé-
sével közeledik a férfi öltözködése felé, kevésbé festi magát, haját egyszerűbben 
viseli, a cifraság iránt ellenszenvet érez, sem a testhezálló, sem a kivágott ruhát 
nem kedveli, és szoknyáját hosszabbra szabja. De a benne élő férfi bűvköréből 
még ez a nő sem tud kilépni. Miért? Mert a belső férfi a parazita, a rendőrfőnök és 
a publikum. Az igazi lovag, az igazi szerelmes, az igazi férj, zsarnok és donjuan, 
akinek előnyét soha a külső férfi be nem hozhatja. Ő az a férfi, aki születésétől 
fogva a nővel minden éjszakát együtt tölt, minden titkát ismeri, és tudja, hogyan 
lehet őt kínozni úgy, hogy soha el ne felejtse.

Az írás közlésével a 120 éve született Hamvas Bélára emlékezünk. (A	Szerk.)

Az írás keletkezése az 1950-es évek közepére tehető. A Hamvas	 Béla	 Hagyatékkezelő engedélyével 
közöljük.
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Ezért a külső férfit nem is helyes valóságosnak nevezni. A belső férfi a külsőnél 
mérhetetlenül valóságosabb. A külső este elmegy (milyen csalódás!), más nővel 
alszik, saját belső nőjével, és annak vall szerelmet. Aztán el is utazik és meg is hal. 
A belső ilyet nem tesz. Ő a hűséges. Az ostoba nő azt várja szüntelen, hogy ez a 
férfi egy napon kívül is megjelenik (bár megjelenne! – micsoda kiábrándulás!). Az 
okos nő átadja magát álmainak, és a külsőtől semmit se vár, csak megöregszik. 
Mert a belső férfi a valódi, a külső csak szurrogátum.

A férfi ugyanolyan örök házasságban él a benne élő korcs nővel. Parazita, 
rendőrfőnök és publikum. De nem öltözködésével hódítja meg, hanem elveivel. 
A férfi, ha csak a belső korcs nőre hallgatna, az elvek makacs, megdönthetetlen 
rendszerét építené ki, mert amilyen mértékben a férfire a nő testiessége hat, 
ugyanolyan mértékben hat a nőre a férfi szellemi volta. A szellemiség a belső, 
korcs, csenevész nő számára semmi egyéb, mint a bornírtan következetes elv. Az 
elvek bornírtságából a férfiben élő csenevész nőről pontos jellemrajz készíthető. 
A külső nő csak szurrogátum, a belső a valódi, akivel a férfi gyermekkora óta 
minden éjszakát együtt tölt.

Ha a külső férfi nem lenne, a nő háborodottan cifrálkodva járna, félmeztelenül, 
mint a pojáca. Ha a külső nő nem lenne, a férfi az idiotizmusig fokozott ideoló-
giákat vallaná. Mert a háborodott cifraság felel meg a nőben élő korcs férfi, és 
az idiotizmusig fokozott ideologika felel meg a férfiben élő korcs nő igényeinek.  
A külső nő ezt az ideologikát át- és átlyukasztja, réseket üt bele, de a lényegen 
változtatni nem tud. A férfi ragaszkodik elvi következetességeihez, éspedig 
minél inkább a korcs belső nő uralma alatt áll, annál inkább. Realitásigénye nincs. 
A korcs nő nem ismeri a realitást. Amitől megszédül, az a következetes ideák 
makacs hajlíthatatlansága, mint ahogy amitől a korcs férfi megszédül, az a cifra 
vásár, a csengők, lebegő szalagok és a rikító festék. A férfiben élő nő a kegyetlen 
konzekvenciákat kedveli, minél kevésbé érti, természetesen annál inkább. Külső 
nő soha így a férfi elvhűségétől nem lehet elbűvölve, mint a belső, soha egy-egy 
bárgyú következetességtől nem tud ájulatban elomlani, ezért a külső nőnek a fér-
finél komoly esélye nincs, és nem is lehet. A belső nő a publikum, az ideologikus 
következetességet igényli, s ha ezt kapja, maradéktalanul meghódol. Erre a külső 
nő sohasem képes. Ezért mindig hátrányban marad, mindig csak szükségmegol-
dás és szurrogátum.

Ez a kérdés pszichológiai vonalon.
Egzisztenciális vonalon pedig a következő: a nőben élő belső férfit lehet 

Animusnak (hímlélek), a férfiben élő belső nőt Animának (nőlélek) hívni. Az 
Animus nem egyéb, mint a nő természetes férfikiegészítője befelé, az Anima nem 
egyéb, mint a férfi természetes nőkiegészítése befelé. A hímlélek és a nőlélek 
szüntelen egzisztenciális kommunikációban állnak. Ez a dialógus. A dialógus 
kétszer kétszeres. Az egyes lényen belül állandó párbeszéd folyik a két lélek 
között; a világban állandó párbeszéd folyik a férfi és a nő között. A párbeszéd 
pszichológiai valósága az, hogy a férfiben élő korcs nő a férfival, a nőben élő 
korcs férfi a nővel beszél. Egzisztenciális valósága, hogy a tényleges férfi és a 
tényleges nő beszélnek. A nő önmagáról a lényeget öltözködésével mondja el.  
A férfi önmagáról a lényeget elveivel mondja el. A divat és az ideológia így, ahogy 
előttünk van, ennek a kétszer kétszeres dialógusnak lecsapódása. A ruha a nő, az 
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elv a férfi egzisztenciális személyazonossági igazolványa. Minél primitívebb a 
férfi vagy a nő, számára ez a személyazonossági igazolvány annál fontosabb. 
Viszont megcsúszott nő elveket vall, és megcsúszott férfi divatosan öltözködik: 
ilyen esetben a nőben elnőiesedett Animusról, a férfiben elférfiasodott Animáról 
van szó. Az ilyen lényeknél a dialógus hiányos. A feszültség lefokozódik. Ezért 
kelti az ilyen nő és férfi a szexuálisan üres (hermafrodita) benyomását. 

Az Animus és Anima beszélgetése parole	 intérieure*. A férfi és a nő beszélge-
tése a nyelv. A kétszer kétszeres feszültségben való drámai beszélgetés a divat 
és az ideológia. De nemcsak beszélgetés, hanem bájolás. Divat is, ideológia is, 
mágikus kommunikáció és hódító gesztusok klaviatúrája. A divatban és az ide-
ológiában a férfi és a nő nyílt kommunikációja folyik, de az Animus és Anima 
rejtett kommunikációja benne oszcillál. Pszichológiai síkon az Animus és Anima 
a tudat alatt lappang. Egzisztenciális síkon a pszichológiai szembenállás kivilá-
gosodik. A pszichológiai és az egzisztenciális helyzet között nívókülönbség van, 
s az egzisztenciális a pszichológiainál ugyanannyival mélyebb (primordiálisabb), 
mint amennyivel magasabb (spirituálisabb). Egzisztenciális vonalon a divat és az 
ideológia nem pszichológiai, s így nem is szexuális probléma többé, s így nem is 
parole	intérieure, hanem objektív nyelv és dráma. Ezen a vonalon a nő lényét veti 
az öltözködésbe, nemcsak feslettségét, s a férfi is lényét, nemcsak bolondságát. Itt 
már szabad játéka van a divatban a nő elaljasodásának és tisztaságának, éppen 
úgy, mint az elvben a férfi fennhéjázásának és fenségének. Az egzisztenciális, 
ezen belül a morális és szociális tényezők a divatot és az ideológiát természetük-
nek megfelelően differenciálják, s ugyanakkor integrálják.

Ez a kérdés egzisztenciális síkon.
Religiózus síkon pedig a következő: soha sincs kettő, mindig legalább hár-

man vannak. Az Animus (Én), az Anima (Te) és a Szó. Dialogikus helyzet sincs. 
Dialektika nincs. A harmadik mindig jelen van: a szó – s ez a transzcendens betörés 
jele. A pszichológiai és az egzisztenciális réteg felszámolása és a transzcendálás 
megindulása a harmadikban és a harmadikkal és a harmadik által. A harmadik-
ban (a szóban) az egzisztenciák elvesztik magukat, és ebben az elveszettségben 
felébrednek saját abszolút lényükre. Extrém divatoknak és ideológiáknak ez a 
jelentősége: paroxizmusig fokozott egzisztenciák, a divat és az ideológia bájo-
lásában mágikusan felfokozott lények. Az Animus és Anima nem pszichológiai 
tényezők, nem egzisztenciális partnerek, hanem religiózus Hatalmak. Az ember 
nem pszichológiai, nem egzisztenciális síkon éli őket, hanem religiózusan, mint 
„érinthetetleneket”, mint „szakrális” valóságokat. Nem lehet őket megkerülni. 
Az egyetlen mód, ahogy velük érintkezni lehet, az a hódolat.

A divatban a nő, az ideológiában a férfi mint religiózus lény mutatkozik be. 
Ez a dolgok harmadik és végső értelme. Az egzisztencia és a religiózum között 
nívókülönbség van, és a religiózus az egzisztenciálisnál ugyanannyival mélyebb 
(primordiálisabb), mint amennyivel magasabb (spirituálisabb). A divat és az ide-
ológia religiózus jelenségek. A divatban a nő szakrális személlyé változik, éppen 
úgy, mint a férfi az ideológiában. Így válik ténylegesen és az abszolútumban 
jelentékennyé. Így vonja magára a figyelmet, de így válik becsülésre, csodálatra, 
hódolatra méltóvá. A divat és az ideológia szakrális rítusok, ezért ébresztenek 
áhítatot, a nő öltözködésével a férfi, a férfi elveivel a nő áhítatát.
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Kirilla	Teréz
„Pilinszky elvtárs, hőmérőzés!”
Interjú Pályi Andrással Pilinszky Jánoshoz kötődő  
emlékeiről

–	Hogyan	ismerkedtek	meg	Pilinszky	Jánossal?
– Emlékszem, a gimnáziumból hazafelé menet a villamoson olvastam a 

Kortársban egy kritikát bizonyos Pilinszky János költő Harmadnapon című kötetéről. 
Nagyon éles, elutasító, kioktató hangnemben szólt róla a kritikus, de szép számmal 
voltak írásában Pilinszky-idézetek, és én azoktól egyszerűen megrészegültem.  
A Harmadnapon ’59 őszén jelent meg, ez hónapokkal később történt. A Déli pályaud-
varnál, ahol átszálltam egyik villamosról a másikra, mindjárt bementem a könyves-
boltba, meg akartam venni a kötetet. Kis híján kinevettek. Hát ez egy olyan könyv, 
amely egy napig sem volt kapható! Később megtudtam, hogy ezer példányban jött 
ki, gyakorlatilag a pult alól elfogyott, ami akkoriban hozzátartozott a kultúrpoliti-
kához. Kiadtak egy-egy olyan könyvet, amely egyáltalán nem illett bele a hivatalos 
ideológiai irányvonalba, de annyira leszorított példányszámban, hogy az a széle-
sebb olvasói rétegek számára továbbra is elérhetetlen maradt. Attól fogva azonban 
én őt számon tartottam, és néhány év múlva már magyar szakos egyetemistaként 
megtaláltam az Egyetemi Könyvtárban a Harmadnapont, sőt a Trapéz	és	korlátot is, 
sikerült kikölcsönöznöm, végre elolvashattam. Nem mindennapi élmény volt, úgy 
tűnt, egész rejtett lényem ott örvénylik a verseiben, az ősi, primer emberi érzékiség, 
és ennek poétikus, szakrális szublimációja, a kezdet és a vég, születés és halál, szen-
vedély és szabadság, azaz olyasmit, olyan titkokat tudott ő rólam, amiről nekem 
csak akkoriban kezdtek sejtelmeim lenni. És még nem is ismertem személyesen! 

Később novellákat küldtem a Vigiliához, nagyon kezdő írásokat, nem is közöl-
ték, de Doromby Károlynak, aki a lap irodalmi anyagait szerkesztette, volt egy 
asztaltársasága az Építész-pincében, az akkori fogalmak szerint igazi underground 
összejövetel, oda meghívott engem is, ott találkoztam először Pilinszkyvel. Eleinte 
persze meg sem mertem szólítani.

–	Később	ön	is	írt	a	verseiről	kritikát?
– Amíg élt, én bizony egyetlen szót sem írtam róla. Az egyetemen produkáltam 

ugyan két Pilinszky-dolgozatot, az egyiket a kortárs irodalmi, a másikat a stiliszti-
kai szemináriumra, de azokat sem volt bátorságom megmutatni neki. A halála után 
aztán sorra jelentek meg a posztumusz kötetek, melyekbe a különböző prózai írása-
it, jegyzeteit, naplóit, leveleit is összegyűjtötték, ezekről többször írtam. Egy időben 
– a nyolcvanas évek elején – eltökélt célom volt a szekuláris irodalmi ízlés számára 
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is bebizonyítani, hogy annak, amiről ő beszél, egyetemes emberi-esztétikai értéke 
van. Senki nála kézzelfoghatóbban és drámaibban nem fogalmazta meg például 
a jelenlétvesztés kérdését, ami hamarosan az egész modern színjátszás alapvető 
dilemmája lett. Hozzátartozik ehhez, hogy az akkori magyar irodalmi kánon afféle 
extrém jelenségként kezelte Pilinszky katolicizmusát, ami ma elég furcsán hangzik, 
de így volt. A verseiről azonban nem volt bátorságom írni. Nehéz egy olyan költőt 
elemezgetni, aki érzésem szerint tisztábban képes megfogalmazni azt, ami bennem 
van, mint ahogy én magam tudnám. 

–	Ahogy	az	interjúra	készülődve	elnézegettem	a	korabeli	fotóit,	ahogy	most	hallgatom	a	
hangját,	az	a	benyomásom,	hogy	lehetett	valami	hasonlóság	Pilinszky	és	ön	között.	Hogyan	
kerültek	közelebb	egymáshoz?

– Éreztem bizonyos alkati hasonlóságot, mások is mondták, mellesleg, azt 
hiszem, ő is érzett valami ilyesmit, de ez nem volt téma köztünk. Tény, hogy értet-
tük egymás szavát, soha nem kellett neki magyarázkodnom, bármit mondtam, azt 
ő rögtön fölfogta, és nekem se volt olyan benyomásom, hogy ő titokzatos lenne, 
hogy meg kellene fejteni a mondatait. Huszonnégy voltam, amikor munkatársként 
is megismertem. 1966-ban, az egyetem után Doromby Karcsi rábeszélt, menjek az 
Új Ember szerkesztőségébe; eredetileg ugyanis azzal biztatott, hogy előbb-utóbb 
lesz helyem a Vigiliánál, de akkor erről szó sem lehetett. Az Új Embernél viszont 
fölvetődött a fiatalítás gondolata, többen nyugdíjba vonultak, és így kerültem én 
oda újságíró-gyakornoknak. Pilinszkyt is egyre jobban megismerhettem. De már 
ezt megelőzően volt egy emlékezetes közös lengyel utunk. Magyar–lengyel sza-
kot végeztem, és ötödéves koromban úgy hozta a véletlen, hogy együtt mentünk 
Wrocławba megnézni a Grotowski-színházat. A költő-műfordító Kerényi Gráciát 
is, a lengyel–magyar ügyek nagy mediátorát, aki fáradhatatlanul szervezte a 
magyar költők lengyel megszólalásait, de a legapróbb ügyekben is előszeretettel 
közvetített, az Építész-pincéből, az említett társaságból ismertem. Előző évben 
Grácia Mészöly Miklósékkal együtt járt kint, látták a Grotowski-színházat, mesél-
tek róla, akkor egyébként már e kis opolei teátrumnak, amely 1965 januárjától 
költözött át Wrocławba, kezdett nemzetközi híre lenni, Pilinszky akár máshonnan 
is hallhatott róla. Mindenesetre volt neki némi honoráriuma Varsóban, a Sötét	
mennyországot bemutatták a varsói rádióban, versei jelentek meg lengyel folyó-
iratokban. Elhatározta, hogy ebből a pénzből megnézi ezt a számára oly vonzó 
színházat. Gráciának azonban, aki megszervezte az útját Varsóig, valamiért haza 
kellett jönnie Pestre, én meg épp kint tartózkodtam Varsóban a nyári egyetemen, 
megbeszélte hát velem, hogy elkísérem Pilinszky Jancsit Wrocławba. Ez volt az 
első hosszabb együttlétünk, szállást szereztem, együtt utaztunk, együtt laktunk, 
együtt mentünk színházba. Hihetetlenül fölajzotta az előadás, egész éjszaka beszélt 
róla. Káprázatos élmény volt őt hallgatni, habár a felét is alig értettem annak, amit 
magyarázott, és amit később meg is írt	 Szakrális	 színház? és	 „Oratorikus	 forma”? 
című cikkeiben. 

Rám is nagy hatást tett ez a wrocławi Laboratórium Színház, mondhatnám, az 
életem fordulópontja lett, hogy rájuk találtam. Később Grotowski több szövegét, 
Színház	 és	 rituálé című könyvét is lefordítottam, többször írtam róluk, visszajár-
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tam hozzájuk. Az az előadás, Az	 állhatatos	 herceg, amelyet ’65 szeptemberében 
Pilinszkyvel láttunk, Calderón Słowacki által átírt darabjából készült – ami csak 
azért fontos, mert Grotowski igen erősen kötődött a lengyel romantikához –, 
de az ötfelvonásos dráma nála rendkívül intenzív, egyórás spektákulum lett.  
A lényege, hogy a mórok betörnek Portugáliába, foglyul ejtik Fernand herceget, a 
trónörököst, és mórrá akarják tenni. Ez a hamisítatlan identitásdráma, hogy mai 
kifejezéssel éljek, igazából arról szólt, hogy a herceg nem képes átváltozni. Ami 
a rendkívüli volt benne, arról nem könnyű beszélni, tudniillik az egész történet a 
színészi fizikumban zajlott, az előadásban már szó sem esett mórokról és portugá-
lokról, inkább úgy mondanám, hogy az erőszak és a hatalom képviselői egyszerűen 
nem boldogultak a herceg belső szabadságával, önazonosságával, az pedig, ahogy 
végül Ryszard Cieślak – ő volt Fernand – a rabtartói és kínzói fölé emelkedik, a szó 
szoros értelmében megérinthetetlenné válik, különös, eksztatikus, mégis kézzel-
fogható színi jelenés lett, olyan színházi fenomén, amely ugyancsak összecsengett 
Pilinszky akkori gondolataival a színház eredendő szakralitását illetően. Ha vala-
mire illik a misztikus színház kifejezés, akkor Cieślak e végső eksztázisára biztosan. 
Jellemző, hogy amikor előadás után lefordítottam Pilinszkynek a címet, azt ő nem 
fogadta el, kapott ugyanis a színháztól egy francia nyelvű anyagot, abban pedig a 
„constant” jelző állt, a lényeg tehát – magyarázta nekem –, hogy ez az ember kons-
tans, nem változik, és így találta ki ő magának a Hajlíthatatlan	herceg címet, amit a 
cikkeiben is használt, noha a Calderón-dráma magyar fordítása Az	állhatatos	herceg 
címet viseli. Másnap azt is megtudtam, hogy az új darabnak, amelyen Grotowskiék 
akkor már dolgoztak, Evangéliumok a munkacíme. Megemlítettem neki, ő mond-
hatni természetesnek találta, azt kezdte magyarázni, hogy minden igazi dráma 
mélyén ott rejlik Jézus drámája. Na jó, de mit játszanak majd utána? – kérdeztem 
erre én. Nem jósolt, csak megjegyezte, ő is úgy érzi, hogy ez a végső pont, mégis 
jövendölés lett belőle. A következő Grotowski-premierre ugyanis négy év múlva 
került sor Apocalypsis	cum	figuris címmel, és ez volt a Laboratórium Színház utolsó 
bemutatója. Utcai csavargók, holmi huligánok kiosztják benne egymás közt a bibliai 
szerepeket. Van egy együgyű, sötét ruhás fickó, afféle falu bolondja figura, ő lesz 
Jézus, a többiek – Simon Péter, Mária Magdolna, János, Júdás – csodálják és irigylik 
őt. Az outsider, a kiválasztott és a közönséges halandók örök ellentéte: a kiválasz-
tott szeretne egyszerű halandó lenni, a közönséges halandók viszont kiválasztottak. 
Felejthetetlen, megrendítő, tiszta előadás volt, tíz évig játszották, a szövegkönyv 
bibliai idézetekből, Dosztojevszkij-, Simone Weil-, Eliot-szövegekből állt össze. De 
Pilinszky ezt már nem látta, nem akart többé kijönni Wrocławba, pedig hívtam, 
rábeszéltem. 1971-ben aztán megnézte A	 süket	 pillantását Párizsban, és a Wilson-
színház minden korábbi élményt felülírt számára.

–	Mivel	nyújthatott	többet	vagy	mást	Wilson	színháza?
– A legnagyobbakról, például Dosztojevszkijről szerette mondani, hogy 

Dosztojevszkij valójában csak íródeák volt, az ő regényei attól oly zseniálisak, mert 
bennük a valóság írja önmagát. Ez a művészetben önmagát író valóság alapfoga-
lom nála, akárcsak az új meztelenségi fok vagy az általa gyakran idézett, állítólagos 
Rilke-mondás, amit mind ez ideig senkinek sem sikerült megtalálnia Rilkénél, hogy 
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a tényektől nem látjuk a valóságot. Amit a köznyelv hétköznapi valóságnak nevez, 
az volt neki a tények világa, a valóság ennél több, egyfajta esszencia, végső igazság, 
metafizikai perspektíva, ahogyan az Atya – így szerette mondani – látja a világot. 
Következésképp, minél jobban lecsupaszítom a tényeket, annál inkább hagyom, 
hogy a valóság önmagát írja abban, amit alkotok. Ha kellő alázat van az alkotóban 
a valóság iránt, akkor is új meg új meztelenségi fokra hág, ha történetesen nem is 
istenhívő. Ilyesmit értett ő a művészet par	excellence vallásos voltán. Ezt most a saját 
szavaimmal mondom, és nyilván pontatlan vagyok. De így is világos, mi izgatta őt a 
színház szakralitásában. Hogy itt és most, a szemünk láttára megjelenhet a valóság. 
A Wilson-színház, mely csupa paradoxon, lélegzetelállítóan szép és operább az ope-
ránál, mégis álomszerű, lassú, unalmas, csendes, drámaiatlan, neki a valóság iránti 
alázat magasiskoláját jelentette, ami Bachhal és Homérosszal rokonította A	 süket	
pillantását. Ehhez képest Grotowski „leszűkített” és „fókuszképtelen” lett számára.

–	Beszéljen	egy	kicsit	a	közös	munkahelyükről,	az	Új	Ember	szerkesztőségéről!	Milyen	
szerepet	töltött	ott	be	Pilinszky?

 – Az Új Ember szerkesztősége abban az időben elég furcsa hely volt, akár egy 
akvárium, amelyben látszólag nagyon jól elvannak a katolikus újságírók, csak 
éppen a környező világhoz jóformán semmi közük. A munkatársak zöme még 
a háború előtt kezdte pályáját, és a negyvenes évek második felében kerültek a 
laphoz. A pártállami érában a felekezeti lapok persze csupán mutatóban léteztek, 
hogy demonstrálják a vallásszabadságot, amelynek tudjuk, nem sok köze volt a 
szabadsághoz. Vegyük csak azt, hogy az egész újság mindössze négy oldalból 
állt, komolyabb cikket legfeljebb a karácsonyi dupla számba lehetett írni. Afféle 
katolikus gettóként leledztünk, ráadásul a kollégák közti emberi kapcsolatok is 
lefojtottak, gyanakvóak, sandák voltak. Szőnyei Tamás, aki Titkos	írás című monstre 
munkájában feltérképezte a pártállami idők irodalmi életének besúgói hálózatát, 
egy terjedelmesebb passzust szentelt a hatvanas évek Új Emberének; mit mondjak, 
nem lepődtem meg, amikor ebből megtudtam, hogy úgyszólván minden második 
kollégám jelentett. Nem állítom, hogy ezt én már akkor is tudtam, mert nem tud-
tam, de feltűnt, hogy egyesek nagyon szeretnének a bizalmamba férkőzni, és ez 
zavart, egyre tartózkodóbb lettem tőle, bár így is eljárt a szám, tapasztalatlan voltam 
és felelőtlen. 

Pilinszky tudtommal úgy került oda ’57-ben, hogy a megfelelő helyről leszóltak. 
Előbb külső korrektor volt a Szépirodalminál, majd szerkesztő lett a Magvetőnél, 
ott viszont az volt a gond vele, hogy minden verseskötetet kiadásra ajánlott, amit 
csak a kezébe adtak. Így aztán azon a bizonyos felsőbb helyen kitalálták, hogy ha 
már van egy katolikus lap, oda kellene őt betenni. Amikor én ’66-ban odakerültem, 
Pilinszky amolyan előkelő idegennek számított a szerkesztőségben, nem kellett 
neki mindennap bejárnia, csak szombat délelőttönként, amikor ő volt az ügyeletes 
szerkesztő, plusz a heti értekezletre. Később jöttek a hosszabb utazásai, a Jutta-
szerelem, a párizsi tartózkodások, ilyenkor fizetés nélküli szabadságot kapott. Saád 
Béla volt a felelős szerkesztő, magyarán a cenzor, ez minden lapnál így ment, amit 
kissé eufemisztikusan úgy mondtak, hogy politikailag ő felelős a lapért. Saád meg-
értően kezelte Pilinszkyt, tudta, hogy nagy kincset kapott vele, ezt az embert nem 
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a szerkesztőségi aprómunkára kell betörni, inkább valahogy kamatoztatni a tehet-
ségét a lap számára. Jól emlékszem egy jellemző esetre. Saád Bélának az az ötlete 
támadt, hogy elküldi Pilinszkyt Salgótarjánba. Utóvégre proletárdiktatúra van, 
munkáshatalom ugyebár, Salgótarján pedig már-már patetikusan árasztja magából 
a szocialista munkásváros hangulatát. Abban reménykedett, hogy bármivel találko-
zik ott Pilinszky, ha megírja, az érdekes lesz. Hogy fest egy munkásváros Pilinszky 
szemével? Befizettek hát két napot neki egy szállodába, hogy nézzen szét. Pilinszky 
elment, visszajött, következett az értekezlet, kérdezték tőle: „Na, Jancsi, mi történt 
Salgótarjánban?” „Tudjátok, az volt, hogy kiültem a szállodában a teraszra, és 
Simone Weilt olvastam.” És hosszan, részletesen, élményszerűen magyarázta, miért 
oly fontos Simone Weilt olvasni. Saád Béla elkezdett röhögni, felfogta, hogy ez így 
nem működik. Pilinszky meg váltig bizonygatta, hogy ez a salgótarjáni út milyen 
lényeges két nap volt az életében. 

–	Hogyan	fogadták	az	olvasók	Pilinszkynek	az	Új	Emberben	megjelent	cikkeit?
– Ritkán fordult elő, hogy felháborodott vagy megbotránkozott olvasói levelet 

kapott. Volt valami megejtő és lefegyverző abban a mély, mondhatni gyermeki hit-
ben, ami minden során átütött. Akkor is, ha eközben a maga felvállalt naivitásában 
és egyenességében olyan következtetésre vetemedett, amit bizonyos olvasóinak, 
akik hozzászoktak a sztereotip fordulatokhoz, nem volt könnyű megemészteni. 
Irtózott a közhelyektől, viszont felettébb kedvelte a paradoxonokat. Már csak azért 
is, mert a vallásossága ellenére, vagy inkább azzal együtt, teljesen szabad, függet-
len gondolkodó volt, igaz, sosem feledkezett meg a valósággal szembeni alázatról. 
Nem támadt benne konfliktus a hite és a modern művészet sorskérdéseiről szőtt 
töprengései közt, számára mindkettő ugyanabba az irányba mutatott, a művészet 
eredendő szakralitása és végső igazsága felé. Ami sajátosan rímelt a kor nagy szel-
lemi dilemmáira, például a hitelesség kérdésére. Mitől hiteles egy mű, mitől hiteles, 
amit mondok? Sokunkat foglalkoztatott ez a kérdés. Pilinszkyben az volt a jó, hogy 
nem beszélt mellé, autentikus maradt. Nehéz volt az írásain fogást találni, ám szük-
ség esetén nem esett nehezére megvédenie magát. Mondanom se kell, hogy igazán 
kemény, botránygyanús sorok inkább a verseiben fordultak elő. „Ha öröklétre 
születünk, mért halunk meg hiába?” – írta például egy helyütt a negyvenes évek-
ben, amire két évtized múltán az Új Ember hasábjain próbált, hogy úgy mondjam, 
mentséget találni, megállapítva, hogy bizonyos nyomasztó, gyötrő lelkiállapotban 
„az őszinteség a kétségbeesett lélek maradék ereje”. De ez így elég is volt. 

Az átlagos Új Ember-olvasó különben nemigen foglalkozott Pilinszky költésze-
tével. A lapnak egyfelől voltak felülről sugalmazott politikai cikkei, másrészt folyt 
a hasábjain egyfajta apologetikus hitvédő háború is, főleg a második oldal Katolikus	
szemmel glosszáiban, a hivatalból ateista külvilág rosszindulatú támadásaival vagy 
tájékozatlan kitételeivel szemben, ehhez jöttek még a tipikus hitbuzgalmi szövegek, 
ájtatos, érzelmes szösszenetek. Nyilvánvaló, hogy az olvasó nem a vezércikkeket, 
inkább ez utóbbiakat kereste. Ám a Pilinszky-írásoknak ezek egyikéhez sem volt 
sok köze, azok szuverén, rövid lélegzetvételű meditációk voltak, nem foglaltak sok 
helyet, ráadásul úgymond színesítették a lapot, megvolt a maguk tábora, az átla-
gosnál mélyebb, spirituálisabb, többnyire értelmiségi olvasók. Amivel nem akarom 
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azt mondani, hogy a Pilinszky-cikkek minden további nélkül megjelentek, mert épp 
ellenkezőleg, nemegyszer a papírkosárban landoltak. De ez jószerivel csak utólag 
derült ki. Ha nem közölték, amit írt, egyszerűen kihajította a szemétbe. Nem érde-
kelte, hogy megmarad-e, vagy sem. Egyszer szóba hoztam neki, hogy nem kellene-e 
ezekből az írásaiból összeállítani egy kötetet, hallani se akart róla. Mit képzelek, 
nem azért írja ő ezeket, hogy egybegyűjtse. Teljesen penzumnak vette, amit el kell 
végeznie a fizetéséért. Nem tudott nem lelkiismeretesen írni, de nem tartotta a cik-
keit maradandó műveknek. Talán egy-két kivétellel. Elsősorban „A	teremtő	képzelet	
sorsa	korunkban”	című esszéjére gondolok, ami eredetileg egy franciaországi konfe-
renciára készült, azt betette a versei közé, első ízben a Nagyvárosi	ikonok	kötetbe, s 
attól fogva annak ott volt a helye. Van még pár hasonló, nagyobb lélegzetű esszéje, 
például amit a Wilson-színházról írt az Élet és Irodalomba vagy Robbe-Grillet 
filmjeiről a Jelenkorba, de azt elképzelhetetlennek tartotta, hogy neki, mondjuk, 
esszékötete jelenjen meg. Egyszerűen nem az utókornak szánta ezeket az írásokat. 

Az Új Ember egyes munkatársai viszont – főleg a fiatalok, mert utánam több fia-
tal is odakerült, akik már jól tudták, hogy nem akárkivel van dolguk – kihalászták 
a papírkosárból a Pilinszky által eldobott kéziratokat, és így kerültek később elő. 
A legemlékezetesebb eset Major Balázs nevéhez fűződik, aki Pilinszky halála után 
az Élet és Irodalomban közzétette a Könyörgés	a	csalókért című miniatűr Pilinszky-
opust, amit a papírkosárból szedett ki, és ami aztán a Szög	és	olaj kötetben is benne 
volt. Igazi kis remekmű, amely mind aktuálisabb lesz, érdemes újra meg újra elol-
vasni. A hamiskártyásokkal kezdi, a nagy bűnösökkel, a gyilkossal, „aki fölmérte 
és megszenvedte tettét”, irántuk „mély részvétet” érez. A nagy bűnök tisztítóak, 
állítja, mert a bűnös megfürödhet „a szókimondás kései, de sosem késő forrásvizé-
ben”. Ám aki a szavaival csal, az nem egyszerűen „az életét sikkasztja, sinkófálja el, 
hanem a vallomás lehetőségét”. Micsoda intelem a szavak nagy manipulátorainak! 
Bár könnyen lehet, hogy egy hitbuzgalmi lapban túlságosan eretnek írás. Vagy 
egy másik eset. Volt a lapnak afféle láttuk-hallottuk rovata, ahol a kulturális élet 
eseményeiről pársoros jegyzetek jelentek meg. Itt egyszer megírta, hogy Juhász 
Ferencnek, aki ragyogó költőként indult, hogyan üresedett ki a költészete. Persze 
nem adták le, Juhász akkoriban politikailag védett személy volt, de utólag ez is 
előkerült, ezt is valaki kihalászta a papírkosárból. Valószínű azonban, hogy sok 
minden elveszett. A levelezéséből például kiderül, hogy amikor New Yorkban járt, 
egy egész sorozatot küldött haza, abból csak egy cikket adtak le. A sorozat többi 
része valamiért nem jelent meg, és sosem került elő.

–	Hogyan	alakult	a	kapcsolatuk	azokban	az	években,	amikor	ön	már	nem	dolgozott	a	lapnál?	
– Elég hamar elkerültem az Új Embertől, mert beleszerettem a főnök lányába, 

amiből mindenféle rémes bonyodalmak származtak. ’69 decemberében aztán össze-
házasodtunk Saád Katival, Katinak Pilinszky volt a tanúja, nekem Vasadi Péter. Kati 
már régebben ismerte őt az apján keresztül, rajongott is érte, kívülről tudta a verseit, 
lett is a dologból némi szerelmi fellángolás. A házasságunk ideje alatt – ’75-ben 
váltunk el – közel laktunk Jancsihoz, mi a Jókai utcában, ő a Hajós utcában. Eléggé 
rapszodikus kapcsolatunk volt, de sokszor megfordultunk nála. Kati egyébként a 
nővérével, Erikával is jóban volt. A válásom után is megmaradt a kapcsolatunk, 
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bár a legtöbbször véletlenszerűen találkoztunk. Egyszer betértünk Monori Lilivel 
a Népszínház utca sarkán álló, hodályszerű Szimpla presszóba, ott kávézott, alkal-
mi ismerősével diskurált, átült a mi asztalunkhoz, ott voltam a Vándorfi László 
rendezte Élőképek-premieren, hajnalig ült a társulat tagjaival az egyetemi klubban, 
kezdő trabantosként megálltam a kocsival a Nagymező utca sarkán, ő épp készült 
átmenni az úttesten, betessékeltem az autóba, elvittem a stúdióig, ahol a lemeze 
készült. Akkor kérte el az Éltem, az első nagyobb lélegzetű, évtizedes asztalfiókfog-
ságra ítélt prózám kéziratát, aztán amikor a megbeszélt időben fölmentem hozzá, 
hogy beszéljünk róla, Mári néni, a nagynénje nem engedett be. Nem ismert meg, 
nem nyitott ajtót. Leszaladtam a sarki telefonfülkébe, fölhívtam őket, a telefont is 
Mári néni vette fel, szeretettel üdvözölt, adta Jancsit, neki kellett kijönnie ajtót nyit-
ni. Borzalmasan szeretett beszélgetni emberekkel, mondhatnám, minden alkalmat 
megragadott, első benyomásra az az érzése volt az embernek, hogy csak mondja, 
mondja a magáét, mégis rém érzékenyen figyelt a másikra, mindig arra reagált, ami 
ott és akkor elhangzott. Nem volt benne semmi előítélet. Mint akinek nincsenek is 
saját tapasztalatai, saját véleménye. Pedig dehogynem, nagyon is volt. De úgy tűnt, 
mindent szándékosan elfelejt, hogy csak ahhoz szóljon hozzá, amit a jelen pillanat-
ban hallott. Később egyre ritkábban láttam, az élete vége felé előszeretettel tartóz-
kodott vidéken, Székesfehérváron és Velemben, már nem érezte jól magát Pesten.

–	Zárszóként,	tudna-e	fölidézni	konkrét	emlékeket	a	találkozásaikról,	még	ha	töredékesek	is?!	
– „Pilinszky elvtárs, hőmérőzés!” Egy felettébb groteszk, jellemző pillanat 

a Kútvölgyi Kórházban, erre nagyon emlékszem. Akkor volt az első infarktu-
sa, Katival már külön éltünk, de megbeszéltük, hogy együtt meglátogatjuk.  
A Kútvölgyi abban az időben a párt- és kormányelit kórházaként működött, de a 
Kossuth-díjas művészek is jogosultak voltak rá. Jött a délutáni hőmérőzés ideje, és 
a nővérnek ott persze mindenkit elvtársnak kellett szólítania. Katival egymásra néz-
tünk, úgy kellett visszatartanunk a nevetést. Erről most eszembe jut még első láto-
gatásom az Izabella utcai kis földszinti udvari lakásában, oda is Kati vitt el magával, 
fiatal voltam, nem tagadom, megütköztem rajta, hogy újra meg újra a halálnál köt 
ki. Mármint hogy ő hamarosan meg fog halni, utóvégre negyvenöt éves volt. Nem 
egészen tizenöt esztendő telt el a két találkozás között. 

Az interjú 2014 szeptemberében készült az alábbi dokumentumfilm forgatása 
keretében: Csillaghálóban	 –	 Emlékek	 Pilinszky	 János	 európai	 útjairól	 (rendező:	 Mispál	
Attila,	producerek:	Mécs	Mónika	és	Muhi	András,	gyártó: M&M	Film	Kft.,	2015).
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Kabdebó	Lóránt
„Augusztus 9-e van, a születésem napja”
(Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetéről)

Ratkó József Félelem	nélkül címmel, 1966-ban a Magvető Könyvkiadó Új Termés 
sorozatában megjelent első kötetében a megdöbbentő drámai tömörséggel for-
mált Önéletrajz című remekművét lenyűgözve olvasva, egy dátum felvillanásakor 
felkaptam a fejemet. Azt már a fülszövegből tudtam, hogy „1936-ban születtem 
Budapesten.” És most születésnapját is beazonosíthattam. Hiszen ezt a két mon-
datot akárha én is írhattam volna! Amikorra pedig megismerkedtünk, már csak 
egyetlen kérdésem maradt: hány órakor születtél? „hajnali hatkor”. „Akkor fél-
órával bátyám vagy” – válaszoltam. 

Mégis, amikor verset kértem tőle folyóiratunk, a Napjaink számára, szem-
rehányó hangsúllyal válaszolta: Neked? Hiszen visszaküldted a versemet. 
Magyarázhattam, hogy – bármennyire szégyellem – olvasatlanul kerülhetett 
vissza hozzá küldeménye. Főszerkesztőnk a verset tördelési feladatnak tartotta, 
amolyan dekorációnak. Keveset szeretett belőlük közölni. És a Napjaink akkor, 
kezdő lap lévén, valójában küllemére nézve még csak nem is igazi folyóirat, 
ismertebb költőknél kuncsorogtunk versek után. Egyetlen sztárköltőnk, a kiváló 
tehetségű Ladányi Mihály pedig privilégizált helyzetével nemegyszer kényszerű 
döntés elé állított minket, dilettánsoknak minősítve, akiket például felfedez-
ni akartam volna (például Balaskó Jenőt, akivel hosszas levelezésbe merülve 
magam akartam bemutatni lapunk munkatársaként, és akinek versgyűjteményét 
majd a rendszerváltás pillanatában, „1990. jún. 21”-én, az Asztória-aluljáróban 
Mészöly Miklós kezéből vásárolhattam meg, demonstratív gesztussal – a könyv 
árusítójának írásos dokumentálásával!). Vitáinknak tanúsága a szememben 
különben ma is megbecsült Tanszonett című verse lett. Így hát kedvemet vesztve, 
titkárnőnk általam „gyógyszövegnek” titulált formában, velem aláíratva küldte 
vissza rendszerint az ismeretlenül beérkezett verseket. Mindezt hiába magyaráz-
tam szégyenkezve. Máig bántó mozzanata életemnek. 

Pedig személyes találkozásunkat megelőzte az Új	Írásban az ottani szerkesz-
tővel, Farkas Lászlóval többszörösen egyeztetve megírt seregszemlém nemzedé-
kem elsőkötetes költőiről, mely utóbb a Hetek költőcsoport kiválasztódásának 
alapdokumentumaként rögzült a köztudatban (Fiatal	költők, Új Írás, 1967. április; 
és folytatása: Fiatal	költők, Napjaink, 1967. június 1.). Ugyanis Serfőző Simonnal, 
az Új	Írás kedvencévé emelkedett és Miskolcra költözött fiatal költővel elgondol-
tunk, hogy változtatunk a versek „albérleti” helyén lapunkban. Nem az ismer-
tebb költők nemegyszer máshonnan már visszaküldött darabjait fogjuk illeszt-
getni a lapba, hanem összehozunk egy tehetséges gárdát, a most ismeretségre 



138

vergődő fiatalokból. Elképzelésünk találkozott az Új	Írás hasonlóan gondolkodó, 
konokan következetes szerkesztője, Farkas László törekvéseivel is. Ekként a két 
lap összefogott. Kik mellé álltunk, egy másik, országos tekintélyt jelentő folyóirat 
biztatását is ekként mögöttünk érezve?

A „tűztáncosok” hivatalosan támogatott „közéletiségének” már akkor is nagy-
részt eljelentéktelenedett epizódja helyett kezdtünk újabb költőket választani 
magunknak. Az óriásokat szülő, de sajnos történelmi és életrajzi okokból polari-
zálódott Új	Hold- és Nékosz-nemzedék, valamint – most utólag veszem számba: – 
Tandori, Oravecz Imre, Petri György, Orbán Ottó, Utassy József politikusan elkü-
lönülő, egymástól is olyannyira különböző személyiségekre szabott formáltságú 
jelentkezése közötti – ma már egyértelműen kirajzolódó – nemzedékváltás idején 
tehetségükkel már némi ismertségre jutó, de az országban szanaszét csellengő-
sodródó, éppen ebből a sodródásból igényes, számon kérő költészetet teremtő 
fiatalok összefogására vállalkoztunk. Publikálással és a személyes találkozások 
megszervezésével. Becsületes etikai tartásuk, valamint szociográfiailag meghatá-
rozott életrajzi helyzetük éppen predesztinálta őket, hogy ne az akkor „közéleti-
nek” kinevezett apologetikus-leíró lírát „gyakorolják”, hanem ellenében a valódi 
nehezen megélhetést szenvedő, a hazai átrétegeződést felmutató és tematikussá 
emelő, valójában politikus költészetet, a „puhadiktatúrába” hajló valóság nem-
zetromboló mozzanataival szembeforduló helyzetképet rögzítsenek. Ebből a 
tematikából nem egy értékes életmű kezdett kiemelkedni. Mi Heteknek neveztük 
őket. Neveket? Maradandónak tartom közülük ma is Ratkó mellett Ágh István, 
Bella István, Buda Ferenc költészetét. Serfőző Simon és a Miskolc környéki vidé-
ken élő Kalász László költői értékei, valamint a hozzájuk hasonló szociográfiai 
indíttatású publicista vénájú főszerkesztő, Gulyás Mihály élesztették bennem a 
fogékonyságot, melyet a szerkesztői érzékenység, a minőség elfogadása és az 
általuk képviselt igazság tisztelete segített kötődni hozzájuk. Az ő számukra 
pedig az akkor már ismertté vált irodalomtörténészi ténykedésem Szabó Lőrinc 
emlékezetének szolgálatában adhatott garanciát arra, hogy – Bella István egyik 
dedikációjának szavával – keresztapjukká válhattam.
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De a Hetek szerepeltetése soha sem vált kirekesztővé, utóbb – éppen az egyik 
Ratkó-vers is tanúság lehet rá – közéjük számítottuk Kiss Annát is.

Ha	a	részegek	elalusznak,
s	a	hegedű	bebábozódik,
nem	árvul	el	az	éjszaka,
nem	hal	ki	az	ének,	tovább	szól,
mert	dalolnak	a	haverok,
Pista	a	város	peremén,
a	városban	második	István,
Laci	Szalonnán,	Perkupán,
zsilettszélű	országhatáron,
Simon	a	fogát	pengeti,
vasból	faragott	furulyát	fúj
fogadott	földjén	Buda	Ferkó,
Anna	virágot	kondít,	halottja	van,
szemében	gyermek	őgyeleg,
Sárinak	nyílt	seb	a	szeme,
elhidegül	tőle	a	csillag,
úgy	jajdul,	úgy	énekel,
elhidegül	tőlünk	a	csillag,
s	dalunkba	varangy	raccsol.

De még a tőlük elkülönböző verstörvényeket próbáló költőket is – koronatanú 
lehetek – segítenek felfedezni-befogadni: miként tette ezt Ágh István Tandorihoz 
kötve engem, vagy az akkoriban őket bevezető kritikáival kísérő Bata Imre 
Oravecz Imre korai verseit a Napjainkhoz eljuttatta. Őket Magyarországon éppen 
a mi lapunk közli először.

A Hetek közös múltja okán nemegyszer idézik különböző folyóiratokban 
megjelent írásaimat. De most, régi cikkek között lapozva felfedeztem két „lelke-
sedésből” fogant rögtönzésemet. Az egyik az akkor indult miskolci Déli	Hírlap 
Könyvespolc rovatában (1970. június 19. 2.) magyarázza el a miskolciaknak rajon-
gásomat Ratkónak az Egy	kenyéren című kötete megjelenése alkalmából, és egy-
ben indokolja a Napjaink folyóirat kötődését a költőhöz:

Hadd tegyem félre az óvatos mérlegeléseket, és hadd üdvözöljem azt a költőt, 
aki évjáratunkból elsőként teremtett a maradandóság mértékével is mérhető 
költészetet.

Olyan költőt üdvözölhetek benne, akinek a számára a létezés nem tragédiát 
jelent, aki a világban nem magányosan vergődik, akivel szemben a természet 
(változásaival, magával a halállal is) nem ellenséges hatalom; szenvedélyesen 
„közéleti” költő, aki közössége problémáit nem egyoldalúan, a csak megértés, jót 
dalolás vagy a csak anarchistán-elégedetlenkedőn támadás-számonkérés olda-
láról vizsgálja, aki számára a szolgálat népe létezésformájának sok szempontú, 
felelősségteljes átgondolását jelenti.
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Mit jelent számára ez a közösség? Szegénységet és jövőt. Szegénysége nem 
pózoló aszketizmus, hanem annak tudomásulvétele, hogy népünk még szegény, 
sőt a világ még szegény. Ha a legszegényebbeket idézi, az nem provincializmus, 
csak figyelmeztető, a látható szegénységgel jellemzi a jellegbelit, a fényeskedő 
látszatok mögötti lényegbelit. Figyelmeztet, hogy a mértéket ne a látszatokhoz, 
de a lényeghez szabjuk. És a jövőt? Ez az annyiszor elkoptatott, a költészetben 
is olyannyira kompromittált szó nála életre kel, a közösség valódi komponense 
lesz: mert félti, mint Ady, mert megvalósulásának lépcsőfokait reálisan, a valóság 
szűkmarkúságával méri elénk.

Kevés kötetet tudnék említeni, melyben többször fordulna elő a halál szó, és 
kevés embert tudnék megnevezni, aki ily természetesen tudja venni létezésünk 
e határhelyzetét. Élete értelméről akkor vall a költő (mit költő, az ember), ha a 
halált is értelmesen belekalkulálja a létezésbe. Ratkó megtalálta az élet folyto-
nosságát.

S	ha	végül	gondjaik	kirágnak,	
szikkadt	földjükbe	hull	a	testem,
jutok	majd	bogárnak,	virágnak.

Megtalálta a biológiai nyugalmat, a természet részeként, a természetnek adva 
majdan termékenyítőül testi önmagát, de megtalálta az emberi nyugalmat is: 
„földjükbe” hull a teste. Egy közösség nemcsak jelenében él, ha igényt tart a 
jövőre, vállalnia kell a múltját is. Ez a múlt állandó jelen, a halottak a közösség 
alkotó tagjai:

Nem	löszön,	futóhomokon,
jövőt	csak	ilyen	alapon:
holtakkal	töltött	talajon
építhetsz,	eggyen	egy	fajom.

És ahogy ez az emberi faj egészére, éppúgy érvényes annak minden nép-
egyedére is. Az emberi folytonosság élteti az egyedet és szüli újjá környezetét. 
A születés, ez a Ratkó-kötet mítosza, ebben az aktusban bizonyítja létét az egyes 
és a nép, a történelem és a jövő, az élők és a holtak is. Ellentétét a természetből 
idézi: az ősz hozza a pusztulást, a tél a kegyetlenséget. De ezek a természet cik-
lusát követően mind átmeneti állapotot jelentenek, velük szemben a születés, a 
megújulás tűzetik ki „örökös ékül”, ez az az „új évszak”, mely kellene, melyet 
a természet és társadalom váltakozó évszakaiból eszményként következtet ki 
a költő. Aki pedig mindezt tudja, az elénk állhat „gyűlöletig hevülve”, vagy 
„szeliden” mondva verseit, de mindenképp „mosolyogva”, az embert próbáló 
arányok megtalálójának belső derűjével.

Szinte kívánkoznak e versek, hogy szavanként ízlelgessük őket, életreceptként 
megtanuljuk összefoglalásaikat. A kötetben vannak jobban sikerült versek, és 
hozzájuk viszonyítva kevésbé tökéletesek, pontosabbra sikeredett megfogal-
mazások, szebben formált képek és kevésbé megoldottak – de felesleges vers 
nincs benne.
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A másik, Ratkó nagy összefoglaló költeménye ünnepi hangú méltatása a 
Napjaink könyvheti számában (1971. április), Költészetnapi	üdvözlet,	a	„Halott	halot-
taim”	költőjének címmel: 

Amikor nem egész két hete az Egyetemi Színpad költői matinéján Latinovits 
Zoltán szuggesztív előadásában hallhattam Ratkó József Halott	 halottaim című 
versét, éreztem, ismét olyan alkotással ajándékozott meg minket a költő, mely 
nemcsak azért fogott meg, mert sikeres vers lehet, de azért is, mert igazat mon-
dott. Igazat abban az értelemben, ahogy az hagyománya a magyar költészetnek, 
és elődpéldáit hosszan sorolhatnám A	végek	dicséretétől a Hazámig vagy a Tékozló	
országig; igazat, mert magára vállalta a közösség sorsát, költői témájában azono-
sult közös dolgainkkal, publicisztikus lendülettel közvetlen hatásra, meggyőzés-
re törekedve. Igazát az első hallásra elfogadtam, mégis, „milyen a vers” kérdésére 
kitérően válaszoltam: azt hiszem, sikerült, majd el kell olvasnom. El kell olvas-
nom, meg kell vizsgálnom, hogy a sodró, színészi elemekkel fokozott előadás és 
a vers azonnal átélhető igaza nem vesztegetett-é meg, nem a téma sikerét cseré-
lem-e össze a megalkotott vers sikerültségének meggyőződésével.

Most, hogy az Alföld – ezáltal kiemelkedő jelentőségű – harmadik számában 
olvashatom e verset, hadd válaszoljak meggyőződéses igennel: nagy verset írtál, 
barátom!

Írtak az utóbbi időben az abortusznövekedésről, a népszaporulat-csökkenés-
ről garmadával cikket: okos tanulmányokat, néha még divatos nemzetsiratást 
is, vagy cinikus fecsegést. E sort szaporítani, akár versben is, hasznos is lehet. 
De te nem szociográfiát írtál, hanem verset, személyes üggyé tetted a cikktémát, 
másoknál „átérzett” veszélyt. Mint elődpéldaképed, József Attila, kinek a Hazám 
című verse nem azért kiemelkedő darabja líránknak, mert néhány szonettbe fogta 
a „nemzeti nyomor” képeit, de azért is, mert saját sorsával azonosítani tudta, a 
maga legszemélyesebb létezését is csak hazája létezésének biztosításában tudta 
biztosítottnak. Ebből eredezteti legszemélyesebb ügyét, költői tudatát, és e tudat 
kifejezésének eszközét, a nyelvet, a megformálást is:

…Rámcsapott,
amiből	eszméletem,	nyelvem
származik	s	táplálkozni	fog…

A nagyívű kérdés, mellyel versed indul, azt a szorongató hiányt mutatja fel, 
melyet – előre a jövőbe, de hátra is a múltba – egy nemzedék megtizedelése jelent: 
az egész nép lesz kevesebb, ha valahol, egy történelmi pillanatban nincs elég 
„gondra bátor, okos férfi”, ha kevés az ember a végzendő feladatokra. „Senki	sem	
különálló	sziget;	minden	ember	a	kontinens	egy	része,	a	szárazföld	egy	darabja;	ha	egy	
göröngyöt	mos	el	a	tenger,	Európa	lesz	kevesebb,	éppúgy,	mintha	egy	hegyfokot	mosna	
el,	vagy	barátaid	házát,	vagy	a	te	birtokod;	minden	halállal	én	leszek	kevesebb,	mert	egy	
vagyok	az	emberiséggel;	ezért	hát	sose	kérdezd,	kiért	szól	a	harang;	érted	szól.” Így idézte 
mottóként Hemingway egy másik költő, John Donne sorait, és ezt tudod te is: 
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neked lehetnek szép gyermekeid a magánéletben, de ha néped életlehetőségeiből 
veszít, személy szerint is veszítesz.

Nem	szül	nekem	a	fa	fiút,
csak	madarat,	csak	madarat.
Kikapart	méhek	az	odúk,
lakatlan	kismama-hasak.
Rám	ki	hasonlít,	ki	hasonlít,
ki	őriz	az	időben	engem?

Ezzel a lírai vershelyzettel csak egy másikat lehet szembeállítani, a József 
Attila fogalmazta „Ehess,	 ihass,	 ölelhess,	 alhass!” természetes emberségét, a 
„halállal” köttetett „nagyszégyenű, iszonyú” béke ellentétjét, melyben egyedül 
mérheti a mindenséggel magát az ember. A kérdőjelek versében a felkiáltójellel 
elmondott invokációt, a természet törvényének és a nép sorsa megoldásának 
egykénti betöltését:

Elevenszülő	szerelem,
segíts,	segíts	meg	engem!

Mert ha az ember természetellenes életre rendezkedik be, a természet is halott 
arcát mutatja felénk:

Tündöklik	ez	a	tél,	szívemet	megérinti,
hóhártyás	talppal	megtapossa,
pompázik,	kényeskedve	sétál,
Páváskodó,	halálos	évszak,
Bögyében	a	holtak	kihűlnek.

	És	gyűlnek	a	természetellenességek:

Az	ég	derengő	inkubátor,
feltöltve	füsttel,	stronciummal.

Majd később e torzképet zárva, hozzáillesztve: „Műszerfény:	 meteor	 villan.”	 
És ez a lidércfény adja a megvilágítást a vers második felében épülő látomáshoz. 
Lidércfény, mely egyszerre kíséri a műtétet és a robbanásveszéllyel élő embe-
riséget; és e kettő között e furcsa szülést, a halál megszaporodását. A meg sem 
születhetők életre kelését. Mennyi ritmusvariáció, stílusfordulat, utalás kíséri e 
látomásalakulást: Mária-himnusz és virágének, gyermekdal és ráolvasás, kuruc 
nóta és népballada, Juhász Ferenc-i képépítés és Vörösmartyra visszafájó idé-
zet – minden, ami végigkísérte az emberi nem útját. Most mindez a visszájára 
fordul; a halottszületés dajkálója, a nem létező élet életre segítője, a hiány bábája. 
Hogy azután e tragikusan groteszk képsor végén, az abszurdumig vitt látomás 
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visszacsatolásaként, a „credo quia absurdum” hitével megfordítsad a képet, mint 
teszi a Hazám nem egy szonettjében külön-külön, és a vers egészében is József 
Attila. Formálisan a torz vízió szökken szárba – valójában a halálcsinálás termé-
szetellenességéből felkiáltó természetesség-látomás, a kérdőjelek utáni ismételt 
felkiáltás:

jaj,	édeském,	jaj,	vérecském,
ujjaidat	fölnevelem,
csípődet	kigömbölyítem,
gyöngyvé	rakom	fogaidat,
szülőrészed	meghasítom,
kerülhetsz	a	hátam	mögé,
szeress	engem!

Így fordul visszájára az ijesztő kép, és ez ismétlődik a zárópasszusban, mely-
nek utolsó mondata ismét összegezi az abszurdumot, és annak ellentettjét, a 
kettős esélyt: mert a jelen fájdalma nem engedhet deklarált optimizmust, ebből a 
fájdalomból kell „kitetszeni” a feloldásának, a szükséges ellenvégletnek:

S	megépül	halott-Magyarország,	ők	nemzenek	új	kicsiket,	
és	lesz	vala	köztük	költő,	akinek	szájából	kivirágzik	végre,
	a	szegénységünket,	lóvátett	reményeinket	visszavarázsló	
hatalmas	ének!

A költészet ünnepére készülünk. […] A „gondra bátor, okos férfi” ünnepe a köl-
tészet napja is, és öröm a számunkra, ha nemcsak régebbi alkotások ismételt szám-
bavételét végezhetjük ez ünnepek alkalmával, de mai líránk új alkotásai között is 
találunk üdvözlésre méltót. Ebben a versben ennek megvalósulását köszönöm.

És nemcsak én üdvözlöm ekképpen, de éppen a nyugati tájékozódását megélő 
Kulcsár Szabó Ernő is megjegyzi, ugyanerről a versről: „ez már egyéni versbe-
széd, ez Ratkó igazi hangja […] a külső történelmi tényezők és motívumok olyan 
rendszerét fogja a maga erőterébe, hogy innen nézve valóban csak fénytörés 
láttatja Ratkót egyhúrú lantot pengetni. A téma fénytörése, a rekviemallúziók, 
sőt a képzőművész téves értelmezését jelző borító is. Ratkó múlttal való szám-
vetése különös régiókba vezeti el az olvasót: a pusztulás világát fogja ugyan 
vallatóra, de a sorsszerű történelemértelmezésből mindig a népért való felelős-
ség, a közösségi elkötelezettség erkölcsi parancsa fogalmazódik meg. A Halott	
halottaim egy síkon például Vörösmarty nemzetsírlátomását fordítja visszájára: 
a szemétre dobott, elvetélt kicsi holtak immár annyian vannak, hogy új népet 
alapíthatnak […] A látvány ismét paradox, egyszerre utal mélységes tragédiára 
és életre szólító parancsra. A Halott	halottaim ebből nyeri végső katartikus erejét. 
[…] Ráadásul a lírai alany vívódását is hangsúlyosan érzékelteti.” (Tiszatáj, 1976. 
12. szám.) Tudatosan választom a velem összecsengő, mégis másfajta módszerta-
ni elkötelezettség szerint széttekintő kritikus elismerő megnyilvánulását. Ratkó 
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József lábainál nőtt fel Kulcsár Szabó Ernő, a vidéki értelmiségi összekapcsolódás 
védekezően összekapcsolódó barátságát örökölve apja barátjától, a meg nem 
alkuvó igényességet, amely utóbb még az atyai baráttal szembeni hiányérzetét 
is kimondásra kényszeríti belőle. Hiszen Ernővel nemsokára szoros munkakap-
csolatunk személyes alapjaként reméltem mindig számon tartani az őt Ratkóval 
személyében is összekötő kapcsolódás szuggesztióját, mely része lehetett a mi 
egymás felé sodródásunknak is. A Ratkóval megnyíló személyes távolságunk 
ellenére – hinném – ekkor össze is köthetett.

* * *
Mert ha formálisan „ikertestvérem” lehetett is Ratkó József, Önéletrajzát 

olvasva, nagyobb távolságot, mint a kettőnk származása, életmódja és létezése 
közötti fesztáv, elképzelni se lehet. Városi, polgári-értelmiségi származás és 
pályaigény, széltől is óvott gyermek- és ifjúkor az egyik – lelencsors, munkás-
paraszti és vidéki hányattatás, kiűzetés a paradicsomból a másik oldalon. Ő – és 
ők, a Hetek, mind – igazmondó, félelemmel is félelem nélküli lelkiismerettel 
élő költők, én meg az őket felvállaló szerkesztő, akinek magyarázni kellett a 
publikált és méltatásra felmutatott verseiket. Ami mégis hozzájuk és verseik 
kemény, konok igazságkereséséhez kötött, az a magam előtt világító apai örök-
ség sugárzása volt. Apám a megvesztegethetetlenség megszállott megtartója. És 
ezt családjában kötelező akarattá emelte. Rajongtam azért a poétikai formációért, 
ami a megalkuvás nélküli igazmondást tette megszólalásuk meghatározójává, és 
elfogadtam mértékegységként poétikájuk ebből az akaratból formált gnomatikus 
formáltságát. Kiemelkedő voltát. Mégis éreznem kellett, minden kapcsolódásuk 
ellenére tartózkodóak maradtak. Én feltétlen bizalommal közeledtem feléjük, ők 
mindig számadásra késztettek. Most kézbe véve a Ratkó dedikálta könyveket, ez 
a fesztáv hol finoman hangsúlyozva, hol nyíltan kimondva, a távolságot érezteti, 
és az általa talán benne éltetett közelség akarását is. Vagy talán utólagos beleérzés 
lenne? Mindenesetre ideidézem.

A Félelem	nélkül című kötetről úgy írtam az Új	Írásban, hogy még nem ismer-
tük személyesen egymást. Az első dedikációja számomra a Fegyvertelenül című, 
második kötetében rögzíti létezésének és poézisének alaptörvényét, mellbevágó 
megszólítással: „Lóri!	Ebben	a	világban	csak	az	élhet	félelem	nélkül,	aki	minden	dolgát	
tisztességgel	elrendezi.	Öleléssel:	Ratkó	Jóska”.

Ezt leírva vette kezébe az elé tett első kötetét, folytatva ezt a gnómát: „Tekintettel	
arra,	hogy	a	 leglényegesebbet	már	a	második	kötetbe	beírtam,	ebbe	csak	annyit	 írhatok,	
hogy	a	fegyvertelenek	egyetlen	védelme	a	tisztesség,	az	emberi	tisztaság.	Baráti	öleléssel	
Ratkó	Jóska”.

A kettőnk különbözésére és összetartozására az Egy	kenyéren című kötet dedi-
kációja villant rá talán a legpontosabban: „Kabdebó	Lórinak	–	annak	ellenére	barát-
sággal	adom	Ratkó	Jóska	Budapest,	1970.	május	25-én”. A dátum Budapestre utal, de 
akkor még Miskolcon éltem.

Ami ezt követte, az már a Petőfi Irodalmi Múzeumhoz kötött. Nemrég, 80. 
születésnapunkon életrajzunk szembefordulásának pillanatát ugyanitt mesél-
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tem el, ma is megrendülten, hogy miként ragadhatnak ránk negatív legendák. 
Alaptalanul is. És ezzel, úgy gondoltam, lezárult gyanúval bélelt múltbéli távo-
lodásunk.

Még szerencse, hogy én magam meséltem el már korábban ezt az eseményt, 
digitális felvétel is rögzítette beszámolómat. Mert a napokban felidézte ismét 
kapcsolatunk e legfájdalmasabb eseményét Péntek Imre, amikor 75. szüle-
tésnapját köszöntöttük. Bárha „szent embernek” nevezett, és védett, miként 
abban az időben is Ratkó gyanújával perelve. Ratkó ugyanis akkor, Tokajban, 
az egyik írótábor idején, máig fájdalmas félreértést hangoztatott. Becsületére 
legyen mondva: ő mindezt legelőször a szemembe is mondta, rajtam kérte 
számon. Érvelésem, amivel meggyőzni akartam ellenkezőjéről, hatástalannak 
bizonyult szemében. Mert azzal érveltem, ami az én pályám szempontjából 
lehetett csak érv: miért lennék sorsának rontója, ha az én irodalomtörténészi 
értékem az ő költői értékelésének biztosságában gyökerezik, ha ő sikertelenné 
válik, a hatalom elbuktatná, azzal az én értékítéletemet is kockára tenném. 
Érvelés helyett talán egy drasztikus hangsúlyú viszontválasz inkább meggyőz-
hette volna? 

Így most itt is elismétlem a valaha Ratkóval is tárgyszerűen közölt, most 
pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum nyilvánosságában előadott történetet.  
A hetvenes évek elején (1970 szeptemberétől) már a múzeumban dolgoztam. 
Kiállításrendezők között, tudományos osztályon, Baróti Dezső volt életem 
legjobb, beosztottjai méltóságát tisztelő főnököm. Mégis elváltam tőle, vál-
lalva egy mentési feladatot. Az alakuló Hangtár kigondolója, alakítója és az 
irodalomtudomány új dokumentációs módozata, a magnós emlékezetgyűjtés 
felkeltette a hatalom gyanúját. Hivatalosan, a megbízólevél szerint is leírt, szó 
szerinti „technikai leltárt” rendeltek el, minden szalagot meg kellett hallgat-
ni. Elejétől végéig. Ennek irányítását rám bízta a főigazgató. Így került oda, 
kérésemre, mellém valahai miskolci diákom, az akkor már egyetemi tanul-
mányait éppen végző Tverdota György is. Irodalomtörténeti jártasságát az 
akkor végighallgatott felvételek annotálása alapozta meg. Végül is a munka 
elhúzódott, mert mi becsületesen végighallgattunk minden felvételt, elejétől 
végéig, és elkészítettük a pontos katalóguscéduláit. És ezt dokumentálhatta a 
jelentés is: az anyag bár még rendezetlen volt részben, semmilyen „rendszer-
ellenes” aktuálpolitikai „üzenet” nem rejlett közöttük. Ezzel megmentettük 
a gyűjteményt, és előkészítettünk egy óvatosabban szervezett kutatómunkát.  
A gyanú kereszttüzébe kerültem mégis. A hatalom a revízió lassúságával volt 
elégedetlen, az írók pedig féltették megszólalásaikat a hatalom félreértéseitől. 
Olyan világ volt. 

Ezt a revíziót pár nappal megelőző időben volt az Eötvös Kollégiumban 
Ratkó József estje, amire én, mint másik osztály munkatársa és az est bevezető 
előadója, kértem a Hangtár egyik munkatársát, hozzon egy magnót és kazet-
tát, hogy megörökítsem az általam irodalomtörténeti jelentőségűnek tartott 
eseményt. Ez akkoriban történt, amikor Nagy Gáspár zseniális poétikai meg-
oldását évtizeddel megelőzően Ratkó is, nem kevésbé zseniális módon, iroda-
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lomtörténeti metaforával tudta kikerekíteni a magyar mártírium kanonizációs 
sorát. Kimondott valamit úgy, hogy nem mondta ki. Idézzem a Törvénytelen	
halottaim szentek könyvét?

Ki	hajtotta	végre	a	vérbajt,
a	tüdővészt,	a	gégerákot
rajtuk?	A	holtak	deresén
Nagy	Imrét	ki	üti?
Ki	gyújtja	föl	Dózsa	gyönyörű	koronáját,
vastrónját	ki	gyújtja	föl?	Akad-e
hóhér	az	éjszaka-arcú	urak	közt?
Nem,	nem	akad.	Nekünk	kell
megszülni,	fölnevelni,
etetni	őket	is.
Sistereg,	fölsüvölt	a	máglya;
halottaim	nem	űrruhába,
beöltözve	csak	a	halálba
kiröppennek	az	éjszakába,
szállnak	föld	fölé,	Hold	felé,
lakatlan	csillagok	felé.

A	holtak	apogeumát
ki	mérte	le,	ki	adja	hírül?
Forognak	fényes	ünnepek.
A	fájdalom	elévül.

A	félelem	elévül.

Felejt	a	föld.	Én	nem	felejtek.
Úgy	épült	csontom	és	agyam,
hogy	minden	kínt	kiénekeljek.

A dallá vált mártirológia akkor is veszélybe sodorta közlő folyóiratát, a 
Tiszatájat, és csillagos magyarázó jegyzetre kényszerítette a költő kiadóját: „Nagy	
Imre	 (Sárrétudvari,	 1896–1942)	 szegényparaszt	 származású	 költő,	 nyomorúságos	
körülmények	 között	 tengette	 életét,	 végül	 a	 sok	 éhezés	 áldozata	 lett.	 Egyik	 cikke	miatt	
kétévi	börtönre	 ítélték,	de	büntetését	már	nem	töltötte	 le;	belehalt	nyomorában	szerzett	
betegségébe.	 Életében	 megjelent	 egyetlen	 kötetének	 címe	A holtak deresén,	 erre	 utal	
Ratkó	 József	versének	vonatkozó	része.” Persze erre is elhangzott kérdés az Eötvös 
Kollégiumban, ami Ratkónak alkalmat adott szenvedélyes kitörésére: számon 
kérte – hangsúlyában kacsintva persze – a bölcsészeken az ez irányú irodalom-
történeti ismeretüket. Utóbb örültem: védő magyarázatként ez is megörökítődött 
Ratkó válaszai között. 

A felvételt ezt követően kolléganőm átadta nekem meghallgatásra, így 
éppen a fiókomban lapult, amikor elkezdődött a revízió. Mindenki tudta, 
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hogy elkészült, tehát vissza kellett idővel szolgáltatnom. De Ratkó szöve-
gében voltak olyan mondatok is, amik esetleg felkelthették volna a hatalom 
gyanúját. Mielőtt visszaadtam, hazahoztam a lakásomra, és megkértem 
Tverdotát, hogy a kölcsönzőből egy hétvégére hozzon ki valamilyen kazettás 
magnót. Csodálkozott, hogy minek, mikor ott van körülöttünk egy csomó 
gép. Én a PIM estjén mellettem ülő kollégámnak most, sok évtizedes távlatból 
magyaráztam el, hogy direkt idegen néven kivett, másfajta magnóval hall-
gattam végig napokig otthon, szavanként mérlegelve a szöveget, és töröltem 
bele, hogy nehogy veszélyt hozzak a költőre. Ma is megvan, kézbe vehető 
maga a megcsonkított, veszélytelenített felvétel. Ratkó gyanakvását mégsem 
tudtam elnyugtatni, belefészkelt az üldözési mánia, meggyőződésévé vált, 
hogy én eleve a hatalom számára vettem fel az ő beszélgetését a diákokkal. És 
akkor most, miután fél évvel ezelőtt mindezt részletesen, telt háznyi közönség 
előtt emlékezetből egy kérdésre válaszolva a Károlyi-palotában elbeszéltem, a 
mellettem ülő koronatanú jelenlétében, Péntek Imre ismét, bár ellentmondva 
a gyanúnak, de felújította.

Esszém írása közben nem elégedtem meg csak az emlékezettel, Kemény 
Arankát, a kiváló Szabó Lőrinc-kutató tanítványomat, a PIM most Médiatárnak 
nevezett főosztályának munkatársát kértem, ellenőrizze le emlékezésemet. 
Többszöri telefonkapcsolódás után ekként rögzítette tapasztalatait a kazet-
ta átvizsgálása után: „a	 K00069	 jelzetű	 hangkazettáról	 van	 szó;	 összidő	 kb.	 72	
perc.	 1971.	 nov.	 25-én	Lengyel	Magda	 felvétele.	Ratkó	 József	 szerzői	 estje	 az	Eötvös	
Kollégiumban.	 Kovács	 István	 köszönti	 az	 egybegyűlteket,	 majd	 Kabdebó	 Lóránt	 tart	
előadást	Ratkó	József	költészetéről,	ezt	követően	Pap	János	mondja	a	költő	verseit,	majd	
Ratkó	József	felolvassa	a	Törvénytelen	halottaim	c.	versét.	Eközben	minden	bev.	nélkül	
Csoóri	 Sándor	 szerzői	 estjéből	 hallunk	 részletet,	 ahol	Csoóri	 a	 civilizáció	 fejlődéséről	
beszél	 (A	 oldal	 vége,	 B	 oldal	 eleje),	 majd	 megintcsak	 minden	 átmenet	 nélkül	 Ratkó	
József	versét	folytatja	(néhány	sorral	arrébb).	Ezután:	Ratkó	József	válaszol	a	közönség	
kérdéseire,	ami	még	kb.	15	perc.	Nagy	Imre	sárréti	költővel	és	versében	való	szerepelte-
téséről	és	a	verseskötetei	címadásáról	beszél	–	ebben	a	részben	egy	rövid	üres	törlés	van,	
amikor	 az	 egyenlőtlen	 anyagi	 javakról	 beszél	 –,	 aztán	 befejezi	most	 készülő	 kötetével	
(Törvénytelen	halottaim),	 és	 említi	 a	 sikertelen	 forradalmakat	 és	 a	népességcsökkenés	
aggasztó	problémáját.” Számomra két bizonytalan dologra kérdeztet rá ez a beszá-
moló: 1. Hogyan kerül a Csoóri-szöveg ebbe a felvételbe, miként nem figyeltem 
fel erre az utólagos otthoni meghallgatáskor; 2. Én két kazettára emlékszem, 
mi lett a másodikkal? Az elsőre a válasz, a Csoóri-szöveg Lengyel Magda az 
időben készített Eötvös Club-beli fölvételéből való, amelyik szalagos rögzítéssel 
szintén megvan, teljes egészében a Médiatárban. De hogyan nem figyeltem erre 
akkor? Mai feltételezésem: a szabadon beszélt szövegekre figyeltem, azokat 
hallgattam, a versmondási blokkot átforgattam, hiszen azokról tudtam, hogy 
már publikált versek voltak, azokra nem kellett vigyáznom. Kolléganőm elő-
zőleg erre a „munkakazettára” vette fel Csoóri korábban elhangzott műsorát, 
majd átjátszotta a végleges szalagra, azután az új felvétellel egyben törölte a 
régit (szokás szerint!). A kazetta első oldalának vége felé közeledve cserélte az 
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oldalt, a fordítás pillanatai alatt a kazetta végén és az új oldal elején rajta maradt 
a régi szöveg, és hiányzik a közben folyamatosan hangzó vers azalatt hangzó 
részlete. Marad a másik kérdés: mi lett a második kazettával? Az emlékezet 
bizonytalan. Kevés maradt eredetileg is rajta, arra emlékszem, hogy többszöri 
meghallgatás után mérlegeltem, hogy a maradványmondatokat teljes egészük-
ben inkább törölni kellene, mint egy szakadozott szöveget tartani meg. Ezek 
szerint mégis a teljes törlés mellett döntöttem. A katalógus szerint más Ratkó-
felvételes kazetta nincs az archívumban, a sorszám szerinti kazettáról pedig 
„A	 leltárkönyv	 jelzi,	 hogy	 a	 következő	 kazettát	 (tartalom	 említése	 nélkül)	 1974-ben	
selejtezték.” (Ami persze nem jelent semmit, mert nem számozott sorrend sze-
rint használták, miként utóbb mi sem a szalagokat és kazettákat, a szám szerint 
következő nem biztos, hogy a szóban forgó kazettát jelzi.)

Ami lényegében izgathat: ha megfészkelte Ratkó Jóskában magát a gyanú, 
vajon már kiirthatatlannak bizonyult? Következő dedikációi, hál’ Istennek, éle-
sen fölé emelkedtek a gyanú alkalmiságán. A Törvénytelen	halottaimban: „Kabdebó	
Lórántnak	küldöm	jó	barátsággal	Ratkó	Jóska	Nagykálló,	1975.	dec.	25.” – írja karácso-
nyi üdvözléssel, A	kő	alól kézzel írott kötetét pedig ezzel adta kezembe, ezt tartom 
utolsó üzenetének:

Közös életrajzunk mégsem ezzel zárult. Már ebben az évezredben, amikor 
Ratkó a keleti végek ünnepelt költőjeként élt az emlékezetben, Nyíregyházán, 
egy konferencia alkalmával az intenzív osztályon ébredtem, Válent Mihály dok-
tor keltett életre. Valahai szívműtétem előtt. Vele emlékeztünk Jóskára, sikerült 
egyszer őt is visszahoznia az életbe. De már ez is régen volt.

* * *
Miután Szabó Lőrinc-monográfiámat befejeztem, úgy láttam, addigi kritiku-

si munkáim számomra legfontosabbjait összefoglalom a Versek	 között címmel 
megigazított és összegyűjtött kötetemben (1980, Magvető). A Hetek, és ezen 
belül is Ratkó József költészetének felmérése, elemzése kellő hangsúlyt kapott. 
Újraolvasva, ma sem tudnék mást írni róluk. Így idementem – egy-két pontosítás-
sal, igazítással – a Ratkóról írottakat, Moralitások	a	hit	és	kétség	keresztjén címmel:

Ha Ratkó József első kötete, a Félelem	nélkül (1966), a tehetséges fiatal költőt 
revelálta, második kötetének, a Fegyvertelenül (1968) címűnek legjobb versei érett, 
kiforrott költőt mutatnak.
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A Ratkót környező társadalmi-történelmi fejlődés és sajátos, szinte szabály-
talan élethelyzete kialakított egy olyan szabályos, statikus vershelyzetet, amely 
a biztonság tudatában is érzékennyé válik a bizonytalanságra, ellenpontként 
állandóan veszélyeket jelez. Kommunista családban nő fel, melyet épp akkor, 
amikor a fiatal fiú eszmélni kezd, kikezdett a züllés és a hatalomjáratlanság 
kétfelé húzó kísértete; ő maga pedig űzött-vert menhelyi gyerekként figyelheti 
évjárata szerencsésebb tagjainak simán emelkedő életét. De amikor egyenesbe 
kerülne, első költői lépése olyan félreértést szül, amely, ha pályáját nem is, éle-
tét kettétöri. Ismét figyelheti a köteteket gyűjtő pályatársak szinte akadálytalan 
előrehaladását, míg ő vidéken, családjáért felelősséggel helytállva, könyvtáros az 
ország egyik legszegényebb megyéjében, Szabolcsban. Ebből az önmagát ismétlő 
sorsképletből alakul valóságszemlélete: életünk bár ha már nem követeli meg 
szükségszerűen a jobbért küzdő ember bukását, de még nem is tett meg mindent 
ennek elhárítására. A statisztikai átlag, ha meg is nyugtat, az egyedi esetek – és 
az ember egyedileg kapcsolódik az átlagba – magukban hordják az okot a nyug-
talanságra. Ezért van az, hogy Ratkó versei tulajdonképpen nem élményversek 
(arra hamar rájött, hogy ebből sokáig költőileg nem táplálkozhatna, íróilag túl-
lépett rajta egy megrázóan tömör életrajzjegyzet-sorozatban, már az első kötet 
függelékében), nem életrajzot ír, hanem viszonyt fejez ki: az általános helyzet és 
egyedi félelmek, törések kapcsolatát.

Két alkotóeleme van így a Ratkó-versnek. Az egyik nyugodt – hol keményen, 
hittel kiálló, hol idillien, felhőtlenül játékos –, a másik gyanakvó, mindenre össze-
rezzenő, az életet szinte mániákusan féltő.	„Most	béke	van,	de	nincsen	nyugalom” 
– írta már első kötetében. Akkor még ezt tematikusan elbeszélte, magát a kötetet 
is két ciklusra osztotta: Félelem és Félelem	nélkül – hirdették az ellentétes címek a 
lélek két arcát. De a mára beérett Ratkó-vers már ott is alakult. A Félelem versei 
állandóan a biztonság felé tendáltak, és ha Félelem	nélkül beszélt, minduntalan 
le-lebukott félelmei közé.

Mostanra e tematika ötvözéséből megszületett egy versszerkezet, amely teljes 
kidolgozottságában jelentkezik a második kötet mottójában:

Én,	egy	a	fegyvertelenek	közül,
egyensúlyozva	egyszál	hitemen
a	félelem	szakadéka	fölött
énekelek.	Magamat	bátorítom.
Talán	átjutok	a	halálig.

Az Én, ha ily határozottan, exponált helyen jelentkezik, azt hirdeti, hogy aki 
ezt leírta, tisztában van súlyával, helyzetével. Ez már nem az önéletrajz esetleges 
valakije, de nem is egy közösség egységes gondolkodásmódjának védelmében 
meghúzódó tag: nem is teljesen védett, nem besorozható, bár nem is egyetlen, 
különcként egyedülálló – „egy a fegyvertelenek közül”.

És amilyen határozottsággal, elvégeztetettséggel lépett be az Én, ugyanolyan 
keményen folytatódik – körülvéve a bizonytalanság már az Én kiemelésével is 



150

megfogalmazott légkörével – ez az életattrakció: „egyensúlyozva	egyszál	hitemen	a	
félelem	szakadéka	fölött”. Lélegzet-visszafojtva várnánk a sor végén az eredményt, 
de nincs feloldódás, a sor egy enjambemant-nal elcsuklik, és csak a következő 
sorban hangzik el a zárás – kifogyott a lélegzet közben, de meggyűlt a dac is, mire 
megfogalmazódik az egyetlen szó, az értelmes cselekvés – sőt az egyetlen lehet-
séges cselekvés – szava: „énekelek”. Íme az értelme ennek az Énnek. Az Én, a vers 
alanya így találkozik állítmányával, cselekvési formájával. De nemcsak reflexív, 
beszámoló formája, hanem etikai tartalma van az éneknek: „Magamat	bátorítom.”

És itt jutottunk el a Ratkó-versek fő funkciójához: ezek valójában moralitások, 
a hit és kétség keresztjére feszített Én magatartáskeresései, a helytállás normái-
nak vizsgálata. Ennek a keresésnek eredményeként válhat elrendezetté az egyes 
ember élete is, és az így elrendezett, harmonikus élet számára már természetes 
zárás a majdan elérkező halál: egyrészt egy biológiai-pszichológiai számvetés 
eredménye, másrészt az élet befejezettségének, teljes megkomponáltságának 
jelzése: „Talán átjutok a halálig.” Moralitásértelme van e versekben a halálnak.

Nem félelem nélküli ez az élet, de Ratkó a félelemnek különböző régióit külön-
bözteti meg, szinte hierarchikus sorba állítja. Vannak a tőlünk független, kívülről 
ránk leselkedő, az élet természetes menetében esetleges veszélyek kiváltotta félel-
mek, ezek létjogosultságát épp tagadásukkal, ellenük való fellépéssel ismeri el. 
Másrészt az élet menetéből, a halál tényéből származó félelmeket kompenzálni, 
sőt kizárni igyekszik: az elrendezett élet az ezzel való számvetésben épülhet fel. 
Így a kötet annak is deklarálása, hogy csak az élhet félelem nélkül, aki minden 
dolgát tisztességgel elrendezi.

És ezzel, hogy ezt az általában védett, de minden esetlegességében mégis 
különböző fokon veszélyeztetett Ént megrajzolja, moralitása egyben közösségi 
tetté is válik: a kettősség közt levés állandó állásfoglalásra késztet, a nyugalom 
és félelem reális felmérésére, azaz saját énünk állandó felülvizsgálatára, mert a 
„fegyvertelenek” egyetlen védelme a tisztesség, az emberi tisztaság. Másrészt ez 
az erkölcsi kényszer épp a dolgokba való beleszólást kívánja meg, mert a Ratkó-
versben a rossz nem pszichológiailag megfogalmazott individuális kategória, 
hanem konkrét, a közösség életében jelenlevő, legyőzhető veszélyeztetettség. Így 
támadók és védekezők e versek: a közvetlen közösségi beleszólásra szép szám-
mal találunk példát közöttük.

Ennek a moralitásversnek a kifejezésformája a második kötetben van kiforró-
ban. Az elbeszélés, hasonlat mindinkább elmaradt az első kötet után. A legpuritá-
nabbul felépített, gnómaszerű tömörséggel és a magától értetődés természetessé-
gével formált képeket rakja egymás mellé. Nem az elbeszélés, hanem – a hol bízó, 
hol félő – lélekállapot logikája szerint. Az első hangütés ijesztő, de a vers végére 
mindig leleplezi magát: talán már nem is hisz olyan komolyan a megidézett féle-
lemben. De hogy végül nehogy teljesen megnyugodva menjünk tovább, egy-egy 
atonális akkorddal zár, lebegésben hagyja a verset, mely egyszerre rímel a játékra 
és a komolyra is. Legprecízebb példája ennek a Bújócska háborús élményt és gyer-
mekjátékot egybejátszó nyugtalansága, de még a legszemélyesebb Báb címűben is 
megtaláljuk e versszerkesztés példáját.
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Ha a korábbi kötet még sok elbeszélő verse a fiatal József Attilára emlékezte-
tett, az ezt követő moralitásvers József Attila töredékei folytatásának is hat. Úgy 
érzem, alaposabban szembe kell néznünk ezzel a kérdéssel, mert hol dicsérőleg, 
hol kifogásolva majd minden kritikában visszatér e rokonság problémája. 
Leginkább az azonos sors, életrajzi egyezések magyaráznák ezt a kapcsolatot, ha 
nem látnánk épp Ratkó generációs társai közt egy hasonló, de ellenkező előjelű 
példát. Ágh Istvánt az életrajz legszorosabb szálai kötik egybe mai líránk egyik 
példaképmesterével, és ő mégis a kitérők sorát járta végig, hogy megtalálja 
a maga különbözését, másfajta költői sorsképletét. Ratkó épp fordítva, azért 
kötődött József Attilához, hogy kikerülhesse a kitérőket, hogy hamarabb jusson 
el saját eredményéhez. Mert ő meglátta a sorskülönbséget is, ami – különbö-
ző versszerkezetet teremtve – elválaszthatja ezúton is az epigonná válástól.  
A Ratkó-vers statikussága, jelenidejűsége jelenti a különbözést József Attila a 
jelenben bizonyosságot nem találó szemléletével szemben. Ratkó féltenivalója 
már létező eredmény, a veszélyekhez a múltat kell felfejtenie. A Ratkó-verset 
a múlt determinálja: eredményével; de az azt aláaknázó veszélyeivel egyaránt. 
József Attila verse a konkrét jelenből indul ki, de megoldásként mindig a jövőt 
idézi. A József Attila-vers a tér és idő végtelenjét tudja ezért elénk idézni, világo-
kat teremt – de legtöbbször egy konkrét, egyedi élettényből kiindulva. Ratkó egy 
általános képpel indít, és verse egészében megmarad a körülhatárolható, kézzel-
fogható valóságnál. Végtelen világok helyett mára elkészült, lezárt szobrokat állít 
versbe. Egy-egy mozdulat, sokszor túl általános etikai mozdulat a verse: „tégy	
igazat”, „harcra	csak	igazira	bátor!”, „Vélem	sárkány	viaskodik”, sőt maga a kötetcím 
is: „Fegyvertelenül”. Még elég elvontan jeleznek igényeket, sokszor még csak az 
erejüket érezni, de épp az az egy szó hiányzik a versekből, ami a József Attila-i 
etikai imperatívuszokat olyan emberi-konkrét szuggesztióval ruházza fel. Túl 
általánosak – mondhatnám azt, közhelyesek – ezek a mozdulatok, csak formailag 
foglalnak el versszervező helyzetet, intellektuális töltésük, tartalmi szervezőere-
jük még hiányzik. Ezért van az, hogy a versnek csak érzelmi íve csúcsosodhat e 
pontokon, a gnómaképek logikai elrendezettségét már nem tudja mindig szugge-
rálni, így esetenként éppen a részletek önállósodnak, lépnek ki a versegészből – 
mozaikra összefűzött töredékekre bontva a verset. A cselekmény struktúráját így 
gyakran a sugallni akart mondandó nem képes még nyomon követni, rendezni, 
magasabb egységbe fogni.

A hasonló elemek a két költőnél így másfelé mutatnak. József Attila töredékei 
szinte kiegészülnek bennünk verssé, mert konkrét esetlegességeiket is ismerjük. 
Ratkó versegésze sokszor töredékek láncának tűnik, mert az általánosított kije-
lentések nem ágyazódnak egy gazdagon árnyalt, sokfelől tetten ért, megfogal-
mazható konkrét világba. Ratkó már kilépett az önéletrajzból, de még nem lépett 
be az ember sok összetevőjű, gazdag motivációjú világába, most mintha épp erre 
a belépőre készítette volna fel magát.

És még egy, már véglegesnek tűnő, talán legfontosabb szemlélet- és struk-
túrakülönbség a két költő versszerkesztésében: József Attila tapasztalatokból, 
tudásból és vágyból szerkesztette versei világát, Ratkó mindig egy kész, adott 
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világot bont fel összetevőire, vizsgálja épületét, keresi vissza a veszélyeit. Ezért 
hat Ratkó verse végül mindig lezártnak, sőt egy-egy kötete végén maga az egész 
költői világ kimerítettnek. Második kötete is lezárt – de Ratkó az a költő, aki 
ciklusokban lép, együtt a változó valósággal, mely szinte évente más komponen-
sekre bontható, más szempontok szerint elemezhető.

Ratkó József az a költő, akinek életéhez a félelem is sorsszerűen hozzátartozik, 
aki számára a természet rendje a halál tényének tudomásulvételével teljesedik ki, 
mégis az a költő, akinek a létezés nem tragédiát jelent, aki a világban nem magá-
nyosan vergődik, akivel szemben a természet (változásaival, magával a halállal 
is) nem ellenséges hatalom; felnőtt ember, aki

Úgy	néz	a	Holdra,	mint	a	Holdra;
a	Napot	látja,	mint	Napot.
Mindent	fölismer.	Felnéz,	bólint
a	csillagokra:	csillagok.

Úgy	dolgozik,	hogy	dolgozik;
magához	ölel,	úgy	ölel	meg.	–
Csupán	álmában	álmodik,
nyöszörög,	felsír,	mint	a	gyermek.

[József Attila továbbírása? A világ tulajdonosának széttekintése? De benne 
megőrződik a félelem gyermekké tevő, visszafájó kiszolgáltatottsága, a bartó-
ki zenék éjszakaképe is.] Korábban úgy látszott: önkorlátozás eredménye ez. 
Társadalmi felkiáltójel és a létezés egy zugának birtokosa marad csak. Harmadik 
kötete (Egy	 kenyéren, 1970) megmutatta: végiggondolta mindazt, amit a közös-
ségért felelősséget érzett társai korábban kimondtak, és a létezés tragédiáját 
éppoly jól ismeri, mint magányos vívódásaikban az önmagukra maradt, halál-
verítékes kétségbeesők. Nem kivonta magát e drámákból (nem egy szava, jelzője 
legmélyükig világít), de egy egyetemes rendezőerőnek alárendelte azokat: a 
népéért felelős, az emberséges létezésért küzdő, közösségben élő-gondolkozó, „a 
reménykedő munkáért” epedő ember vágyakozásának.

Ratkó lecsupaszított, pontosra tömörített versei e sokalapú emberség pontos 
arányaira épülnek. Egy-egy kép- vagy mondatvégeredmény így állhat össze a 
sokfelé figyelő, sok mindent tudomásul vevő részletekből. Az egymást követő 
szavak szinte egyenként is, külön, egymástól különböző életre kelnek, bevilágíta-
nak egy-egy bonyolult problémába; sorba kötve pedig nemcsak költőileg sikeres, 
tartalmilag pontos végeredményt hoznak, de összekötik, egymásban megmérik 
és egymáshoz arányosítják legfontosabb problémáinkat. Aki pedig mindezt 
tudja, az elénk állhat „gyűlöletig hevülve” vagy „szelíden” mondva verseit, de 
mindenképp „mosolyogva”, az embert próbáló arányok megtalálójának belső 
derűjével.

Mit jelent Ratkó számára a közösség? Szegénységet és jövőt. Szegénysége nem 
pózoló aszketizmus, hanem annak tudomásulvétele, hogy népünk még szegény, 
sőt a világ még szegény. Ha a legszegényebbeket idézi, az nem provincializmus, 
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csak figyelmeztető, a látható szegénységgel jellemzi a jellegbelit, a fényeskedő 
látszatok mögötti lényegbelit. Figyelmeztet, hogy a mértéket ne a látszatokhoz, 
de a lényeghez szabjuk. És a jövő? Ez az annyiszor elkoptatott szó nála életre kel, 
a közösség valódi komponense lesz: mert félti, mert megvalósulásának lépcsőfo-
kait reálisan, a valóság szűkmarkúságával méri elénk:	„nőttünk	ha	egy	arasznyit,	s	
azt	sem	jószántunkból”.

Kevés kötetet tudnék említeni, melyben többször fordulna elő a halál szó, és 
kevés embert tudnék megnevezni, aki ily természetesen venné tudomásul léte-
zésünk e határhelyzetét, mint Ratkó teszi utóbbi köteteiben (Egy	kenyéren, 1970, 
majd Törvénytelen	halottaim, 1975). Mert az egyes emberek, bár egyedül vannak 
a meghalásban, mégis közösséget alkotnak. Méghozzá természetesen alkotnak 
közösséget, az egyes érkező helyére talál, életével halálát – a történelembe épü-
lését – kiérdemelve ebben az együttesben. A halál utáni életükről, utóéletükről 
elgondolt költői látomás: a szépen élés ideális képlete, amely ellenpontjává neme-
sedik meg nem valósulhatott, félresikerült valódi életüknek – a kötetek legszebb, 
legpoétikusabb pillanatait teremti meg e képekben. Megtalálta tehát segítségük-
kel a biológiai nyugalmat, a természet részeként, a természetnek adva majdan 
termékenyítőül testi önmagát; de megtalálta az emberi nyugalmat is: „földjükbe” 
hull a teste. Egy közösség nemcsak jelenében él – ha igényt tart a jövőre, vállalnia 
kell a múltját is. Ez a múlt állandó jelen, a halottak is a közösség alkotó tagjai.

És ahogy ez az emberi faj egészére, éppúgy érvényes annak minden népegye-
dére is. Az emberi folytonosság élteti az egyedet, és szüli újjá és újjá környezetét. 
A születés, ez a Ratkó-költészet mítosza, ebben az aktusban bizonyítja létét az 
egyes és a nép, a történelem és a jövő, bizonyítják az élők és a holtak is. Ellentétét 
a természetből idézi: az ősz hozza a pusztulást, a tél a kegyetlenséget. De ezek a 
természet ciklusát követőn mind átmeneti állapotot jelentenek: velük szemben a 
születés, a megújulás tűzetik ki „örökös ékül”, ez az az „új évszak”, mely kellene, 
melyet a természet és társadalom váltakozó évszakaiból eszményként következ-
tet ki a költő.

Míg azonban korábban – átélve a természet harmóniáját – a halál csak a termé-
szet rendjének érvényesülését jelentette számára, az élet törvényének kiegészíté-
sét, a halottak is részesei voltak mai életünknek, a haza is múltjával, halottaival 
együtt alakult egésszé, a mai ember természetes közösségévé, ugyanakkor ennek 
kihívására megszületik ennek ellenpontja, a szintén korábbi Ratkó-motívum új 
arca jelentkezéseként: a félelem új megjelenési formája: a törvénytelen halottak 
világa. A törvénytelen halottak: akik nem a természet rendje szerint távoztak az 
életből, de a társadalom kegyetlensége vagy felelőtlensége juttatta őket erre a 
sorsra – halálba kényszerítettek, vagy megszületni sem engedettek. Ebben a meg-
jelenési formában fogalmazza, jeleníti meg Ratkó mindazt a társadalmi súlyú, 
általunk, tőlünk függően is növekedhető veszélyeztetettséget, amelyet közösen, 
együtt kell – reménye szerint – kivédenünk.

E kétféle, ellentétes világ keresztezési pontján áll a költő, együtt él félelem nél-
kül halottaival („mégiscsak	ők	tartják	a	földet,	drága	halottaink”), és félelemmel tart 
seregszemlét a halálba kényszerítetteket megidézve.
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Halandó	–	egyenrangú	velük
csak	az	lehet,	aki
oly	kemény,	legalább	magát
meg	tudja	tartani.

Megmaradt tehát itt is a Fegyvertelenül-korszak egy szál hiten egyensúlyozó 
egyes embere, de annak céltudatos és célirányos pályaképe mostanra mintha 
szűkebb határok közé szorult volna. Ott a bemutatott ember egy volt a többi 
közül, itt önmagában végzi erőmutatványát, ott átjutni akart a halálig, itt „leg-
alább” megtartani igyekszik magát, a lehetőségei szerint leélt életet jelentő ter-
mészetes halálra készül, készen a törvénytelen halál, a lehetőségek alá szorulás 
kivédésére. Magyarázza, behelyettesíti ez a képlet a korábbit, az általánosabbat, 
de szűkíti is az általa betölthető kört, amely a versben bemutatott „természetes” 
halottak rendjéhez, erejéhez viszonyítva is mintha kevesebb lehetőséget adna a 
mai Halandónak.

Az utóbbi kötet, a Törvénytelen	halottaim Illyés Gyulának ajánlott nyitóversé-
ben éppen az életigény épülését játszatja el halottaival, az általuk felmutatható 
legfontosabbat, közösségük erejét rögzítve:

Ház	épül	rájuk;	tartanak
falat,	falut,	hazát.
S	jövőnk	ha	van,	ők	cipelik
még	ezer	éven	át.

Mert	mindent	elbírnak,…

És ezzel megformálja a teljesség képletét, amelyből a kötet lírai hőse, a 
Halandó jelenleg a félelem elleni védekezésbe szorul. Mert éppen a közösségnek 
ebben az apoteózisában születik meg az ellenpont is: a mi közösségünk önmagá-
ban gyengeségének, törékenységének félése („Vagyunk	mi	olyan	gyöngék,	árvák”). 
A halottak példázta valódi, erős közösség ugyanis csak virtuálisan jelentkezik, 
amelyhez viszonyítva a ma élők jelen közössége gyengének látszik. Bár ez még-
sem jelentheti társtalanságát, kiszolgáltatottságát. Mert az ősök, elődök, példák 
alkotta-megálmodta-megszerkesztette rend az élők közösségével együtt egésszé 
épülhet, ebben a szintézisben elveszíthetjük gyengeségünket, árvaságunkat. 
Mégis a Ratkó által kétféle jellegű elemből szerkesztett közösségképzet csak 
lehetőségében vezethet a kívánt szintézishez, jelen állapotában nem szervül ebbe 
az egységbe, megtartja kívülállását is. A közösség e kétféle megjelenési formája 
a virtuális és a valós közötti feszültséget ugyanakkor nem oldhatja fel az időbeli 
különböztetéssel sem, számára nincs különvált múlt és jövő. Mindkettő a jelen 
formája. Ezzel versében feszültséget tud teremteni, a jelen virtuális és valós arcát 
egyszerre felmutatva és egymásban megvizsgáztatva. De ugyanakkor épp azzal, 
hogy a jelenben tételezi a jelenben egymást kizárónak feltüntetett két közösségi 
formát – sajátos elbizonytalanodás lesz szemlélődésének eredménye: az egyiket 
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nem hirdetheti valósnak, hisz ezzel őszinteségét tagadná meg, a másikat nem 
vállalhatja dicsérettel létformájának, mert ezzel igényét adná fel.

Számára a csak szemlélődés, az ellentmondások tudomásulvétele, regisztrálása 
nem a megfelelő életforma, ő a cselekvés módozatait keresi. De a cselekvés prog-
ramját mindebből következően csak személyre szólóan tudja megfogalmazni; a 
jelenbeli esendőségből ezzel igyekszik kiemelni az egyes embert, és – legalább saját 
cselekvésében, személyes helytállásában – a virtuális közösség tagjaival egyenran-
gúvá tenni. Cserébe nem tud mást ígérni, mint a személyes helytállás jó érzését – 
nem az elvonatkoztatott önmegvalósítást, de a hasznos önmagára találást:

	legalább	magát
meg	tudja	tartani.

Ezt a magatartást méretezi azután mostani emberképzetére, melyet Halan-
dónak szólít, amelynek kiteljesedése a szabályosan leélt élet ívét adja, lezárva a 
természetes halállal, de amelyet ugyanakkor a félelmek gyűjtőképe, a törvény-
telen halál fenyegetése vesz körül.

Ez a Halandó, Ratkó kötetének lírai hőse az élet és halál, az ideális és torz, a 
közösségi kiteljesedés és töredékké válás határán, keresztezési pontjában áll. Ha a 
természetes halottakról van szó, amikor az ő „ideális” életüket játssza el, ezeket a 
képeket mindig a jelen zavartságába buktatja. Az Anyám természetpoézisét a „ne	
sírjatok	 testvéreim” jelenbe fájó, a veszteséget éreztető zárása követi; és ha Majd	
hazajönnek	a	halottak, végül is „este	nem	tudunk	lefeküdni” – írja; ha pedig a termé-
szetben együtt élne a már halott szeretteivel („hurcolkodom,	szülővárosom	lesz	az	a	
fa”), a színhely fordul egy pillanatra visszájára:

sietve	kiürített	városka	az	a	fa,
utcáin	limlom,	elveszített	madárének,
bevert,	bezúzott	levelek.

Törvénytelen halottairól szólva pedig minduntalan erőszakos haláluk, életből 
kitaszítottságuk képe zavarja a vágyott közösségbe rendeződést. Nincsen tehát 
nyugalom: az ismert Ratkó-képlet új arcot öltött. A játékosan, gyönyörködve 
megalkotott idill a jelen valóságán széttörik. Nincs közvetítő, összekötő megol-
dás: vagy-vagy; vagy az idill teljessége, vagy a valóság töredéke.

És milyen ez a töredék, a „vár állott – most kőhalom” valósága? Az újrafo-
galmazott Déva-történet mondja el példázatként; a Darvast sirató Halottak	faluja 
mutatja be egyes motívumait; ijesztő látomásban pedig az elhagyott temető képé-
be fogja (Egy	macedon	temetőre), ahol élő-halott ratkói egyensúlya helyett „fölöttük	
szél	se	fúj	és	fény	se	jár,	lelóg	az	űr	idáig”. Összefoglalva pedig két terjedelmes vers 
összegezi: a Halott	halottaim és a Törvénytelen	halottaim. De a személyes líra hang-
ján mindent mégis – paradox módon – egy objektív kis Mese mond el, melyet 
Kamondy László emlékének ajánlott, és bár a félbetört életpályájú íróra utaló 
motívumok jelentkeznek benne, valójában a költő jelenbeli személyes pozícióját 
is meghatározza:
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Ahonnan indult volna, nem volt se bivalyhús, se kenyér. Kés is csak egyet-
lenegy. Adott érte egy krajcárt. Felült a madárra, s repültek. Félútról a madár 
visszaereszkedett, hátán egy félkarral meg a késsel.

Hiszen ez a töredékké válás az, amit a jelen valóságaként sirat.

Ó,	édes	megöletteim,
törvénytelen	halottaim,
utánuk	rínak	szavaim;
kiket	kardélre	kiszemeltek,
gyerekként	a	földbe	tereltek,
könnyeim	utánuk	erednek.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Kezük	elesett.
Elmúlik	hét	idő,
s	a	dolog,	elvégezetlen,
utánuk	mennyi	marad?
Tíz	évnyi?	Ezer	évnyi?

Ebben a pillanatban sikerül egyeztetnie a kor keservét, népünk problémáit és 
személyes életérzését, a töredékké válástól való félelmét:

Virrasztom	halottaimat.
Virrasztom	magamat,	magunkat.
A	reménykedő	munkát.

Itt, ebben a versben (Törvénytelen	 halottaim) a vállalt magatartásképlet már 
több, mint az egyes ember személyes helytállásának kijelölése. Ezzel virrasztja 
egyúttal mindnyájunk számára „a reménykedő munkát”.

Hogy	mondjak	nektek	én	reményt,
hites	szót,	halálról	hatalmat?

Nagy	ősz	van.	Égetik	a	gazt,
elhullott	fát,	elhalt	virágot.
Bottal	őrzi	a	tüzet	egy	paraszt.
Vigyázza	bottal	a	lángot.

Ez már nem a halottakkal eljátszatott rend, és nem is csak a töredék fájdalma 
vagy védelme. Ez már a feloldás képének elővarázsolása: a valódi rend és alko-
tójának bemutatása; egyúttal pedig az egészséges, dolgát végző ember portréja 
is. [És most belehallom Verdi Strettájának élethalálreményét, tettre készülését, és 
mégis tragikumát a valahai olasz szakos egyetemista versébe, azt sem feledve, 
hogy az ária évtizedekig szinte mindennapos műsor volt akkoriban, operában, 
rádióban, vidéki előadásokban is, olaszul is, magyarul is.]
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Lobog	a	növénymáglya,
zöld	a	lángja,
megégettetik	a	halál,
nincs	trónja,	nincs	koronája.

Csillag	fölöttünk	lebabázna.
csillag	fölöttünk	lebabázna.

Miután pedig felmutatta a közösségben létező ember számára megvalósulható 
teljesség látomását, újabb verseiben visszavezet a veszélyekhez, és az ezzel szem-
ben a Halandó számára megfogalmazott magatartásképlethez. A jelenre rajzolt 
töredékké válás egy személyes költői pozíció következménye is. Tapasztalat 
és élethelyzet összekapcsolása és fájdalmas eltakarása. Múltból, emlékekből 
épít idilli teljességet, hogy kétségeiről és azok pontos elemzéséről elterelje saját 
figyelmét is. Egy külön kis ciklus (Északi	fényként, Az	utolsó	versekből	1,2, A szót-
lan	napokból, Ami	feledhetetlen) személyes letörésről is árulkodik, bennük a költő 
szinte önmagát is törvénytelen halottai közé sorolja. És ugyanezt teszi életével is: 
a teljesség elérése helyett a csak egyedi helytállásra való készüléssel, az erre való 
berendezkedéssel.

Melyik határozza meg a másikat: társadalmi tapasztalata, önmagának szemé-
lyes-költői veszendőségtudata, vagy mindkettő összejátszik, kiegészíti egymást? 
Hiszen amit magára vonatkoztat, azt generációs élményként is képbe foglalja, 
már címválasztásában is groteszk sorsra, veszélyeztetettségre utalva (Ha	a	része-
gek), amikor indulása barátainak-társainak seregszemléjét végzi, a Heteket idézi 
emlékezetébe:

Elhidegül	tőlünk	a	csillag,
s	dalunkba	varangy	raccsol.

Amikor pedig közösségi sorsát vallatnánk, személyes pozícióinak bemutatásá-
val válaszol. A konkrétumokra leselkedő elől pedig eltakarja arcát, elzárkózik a 
törvénymondó, a lehetséges cselekvési magatartást fogalmazó, de végül mégis, 
akarata ellenére csak szemlélő szerepébe.

Mégis a Ratkó-költészet alapjellegzetessége, hogy az egyes ember kiteljese-
dését közössége sorsának függvényeként tételezi: eredményei a teljesség felé 
segítik az általa formálódó embert; egyensúlyzavarait pedig a töredékké válás 
fájdalma érzékelteti. Érzékeny műszer ez a költészet, amelyben az ideális és a 
torz konkrét társadalmi-közösségi meghatározottságot nyer. És egészséges vizs-
gálódási módszer is egyben, amelynek segítségével az egyes ember tudomásul 
veheti személyes létezése törvényeit is: az élet a közösségben helytállás színtere, 
a halál sem ijesztő vég, hanem természetes zárás, és a már halottak is tovább élő 
részei a megerősödő közösségnek. Ugyanakkor ezek a létkérdések is társadalmi 
meghatározottságot kapnak: az élet ideális esetben a közösségalkotás láncsze-
me, de ez az ideális viszony bármikor – szubjektív vagy objektív okokból – el 
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is torzulhat, torzó létezést eredményezhet; a halál pedig az élet lehetőségeitől 
függően a kiteljesedett élet lezárulása vagy a lehetőségeit vesztett ember keserves 
elbukása. Számunkra is felállítja a számára jelentkezett választási lehetőséget: 
ragaszkodunk-e saját magunk kiteljesítésének közösségi útjához, felvéve a harcot 
a szubjektív és objektív buktatókkal, vagy töredékké válásunk folyamata mellett 
asszisztálunk.

Vagy mégsem? Akkor még nem gondoltam, hogy a fiatalkort lezáró állapot-
rajz egyben az irodalomtörténeti meghatározás lezárulását is jelentheti Ratkó 
József esetében. Mert amikor ezt a szöveget kialakítottam, 1980-at írtunk, és 
mindaz, ami költészetéből megmaradt, eddigre el is készült. Ennyivel kellett 
sáfárkodni? 

Míg pályakezdőként üdvözöltük őket, egyértelműen emelhettük ki eredmé-
nyeiket a velük indultak mezőnyéből, így válhattak fokozatosan a „fiatal költé-
szet nagy öregjeivé”. Ugyanakkor nem egy művük okán – azt hiszem, nem elha-
markodottan – a maradandóságot is emlegethetjük ma már. Most, hogy költésze-
tükben is a felnőttkorba léptek, megváltozik körülöttük a viszonyítási rendszer. 
Hiszen most már nem a közös startcsoportból való kiválást figyeljük, hanem az 
élő, teljes költészetben való helyt találásukat. Az elemző-méltató bemutatás talán 
ezért is lesz higgadtabb, az eredményeket már a legjobb jelen eredményekhez 
mérő. Időnként felmerül bennünk a kétely: nemcsak a korábbi, generációjukon 
belüli összehasonlító látásmód miatt tartottuk-e oly határozottan kiemelkedő-
nek az általuk felmutatott értékeket? És bennük magukban is megfogalmazódik 
nemegyszer a bizonytalanság: talán ez az a pillanat, amikor a társakká lett példák 
jelenléte nem vigasztal és nem buzdít, de ijeszt is. Hiszen elérkezik – esetükben 
épp most – az a pillanat, amikor már nem a generációs kereten belül méretnek 
az alkotók, de az elért eredmények egymásmellettiségében alakul az értékrend.

Nem várt folytatás zárja sajnos a Ratkó-portrét. Az Új	Írásban fogalmazott nek-
rológom (1989. 11. szám) már mindazt a szituációt vázolja fel, amellyel a Heteket 
kiválogattuk, és az utólagos esszévé formálásom keletkezéstörténetét, Költészetté	
vált sors (Ratkó	József	1936–1989) címmel: 

Már nem lehetett politikus költő. Amolyan „közéleti” pedig – amilyet a kor-
mányzat kompromisszuma engedélyezett, sőt elvárt volna – ő nem akart lenni. Jó 
tíz éve, az egyik tokaji írótábor éjszakába nyúló borozgatása közben, a pince előtti 
udvaron öntudatos tragikussággal, engem akkor meghökkentve, mondta: én már 
csak adalék leszek, töredék maradok. Nagyon rossz évtizedben érett költővé, 
nagy lehetőségként, nagy igénnyel. Ha költészete torzó marad is, versei jó része 
maradandó. A korszak legjobb versei között tartom számon őket.

Mögötte – mértéknek, példának – ott sötétlett a József Attila-i sors. Ő ennek 
árnyát megélte, diadalát fel nem érhette. Benne és általa adódott az ellenpróba 
lehetősége: mi lenne József Attilával a hatvanas években. Ratkó életében is: a 
proletársors nem program, nem szerep, nem külső vállalás, hanem maga a léte-
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zés. Ilyen nagy adottsággal szinte egyetlen költőnk sem érkezett akkoriban, és 
milyen tehertétellé vált az ő számára. Legszemélyesebb megszólalása is politika 
lett. Féltek tőle. És mi, akik nagyra tartottuk, inkább csak magyaráztuk: féltően 
mellébeszéltünk. Ahelyett, hogy lényegét szabadítottuk volna ki, mázzal vontuk 
be, politikum helyett közéletiségről beszéltünk, helyet kerestünk számára a hie-
rarchiában. De legalább közölhettük: az Új	Írás és az akkori Napjaink.

Első kötetét zárta az Önéletrajzzal, gyűjteményes kötetét ezzel indíthatta: benne 
a sors, mely ennek a költészetnek lényege. Benne a nagy tét, mely végül is költé-
szet helyett életrajzi drámává súlyosult.

A Ratkó-pálya paradoxona: nagyszerű pályakezdése a hatvanas években ott-
hontalan maradt, amikor pedig a hetvenes évekre korszerűvé vált, ő az előző 
évtized költői gyakorlatát veszi át. Amikor a költészet a nemzet mindenese 
akart lenni, Ratkó a	létezésről dalolt. Persze önéletrajza módján. A proletársor-
sot dalolta ki a proletárnak nevezett állam körülményei között. Félelem nélkül 
beszélt a félelemről. És Fegyvertelenül dalolt egy fegyveres világban, ahol a dal 
legfeljebb táncdal lehetett. De a dalba fogott kiáltást néma csend fogadta. Azt 
hiszem, ezek a legjobb művei. Az 1970-es Egy	 kenyéren kötet sok darabjával 
bezárólag.

Azután kezdett a versben is politizálni, költészetünk hagyomány megszentelte 
vonulatához kapcsolódva. Amikor az újabb költők már éppen azt emelték meg-
határozóvá, amit Ratkó a hatvanas években tett. A Törvénytelen	halottaim nagyon 
szép és fontos kötet, de benne sok minden hangzik, amit már nem csak versben 
lehet mondani. Ekkor válik Ratkó számára a vers a nemzet mindenesévé, amikor 
mások már csak a létezés problémáit fogadják verseikbe. Sokak számára kedvelt 
költővé, igaz, ekkor lesz, de ez már – jó értelemben – a pártharcok kora.

Nagyon szeretem Ratkó verseit. Nemzedékem lényegét, azt hiszem, ő köze-
lítette meg leginkább. A visszhangtalan nagy esélyt, a nagy lehetőséget, amely 
elhalt, mikorra a visszhang megszólalhatott. A véletlen ikertestvéremmé tette: 
napra egyszerre, egyazon városban születtünk, fél órával bátyámmá vált. Az 
igazi összhang akkor volt meg köztünk, amikor bátran vállaltuk különbözésün-
ket: ő a kimondást, én a védő magyarázást. Léte kimondását. És ennél többet 
költő nem tehet. Egy korszakban, amikor az alkotásnak koreográfiája volt, ő 
„félelem nélkül” – emberileg mennyi félelem ellenében – önmagát merte kimon-
dani. Ezek a versei, meggyőződésem, az időben csak nőni fognak. A történelem 
ezekből a dallá tökéletesült kiáltásokból értelmezheti egy korszak valódi lelküle-
tét, és minden kor érzékelheti majdan: milyen sors jut az embernek olyan világ-
ban, ahol a szavak és a gyakorlat tragikus szakadéka nyílik. Ő volt az a költő, 
akinek a gyakorlatban csak a hányattatás juthatott, mert azokat a szavakat csakis 
szó szerint akarta vállalni.

* * *
És ez maradna a végleges összegezés? Nem hiszem. Éppen arra lettem egy-

szerre süket, amiért korábban lelkesedtem? Vagy éppen akkor nem láttam ennek 
a költészetnek a megújulástávlatait? Most kezdem újraolvasni a töredékverseket. 
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Amik mellett a kortársi kritika oly figyelmetlenül sétált tovább. És egyszerre csak 
még egy valahai vitánk jut eszembe. Ez már szakmai jellegű volt. Vonatra várva, 
Miskolcról továbbutazáshoz a Tiszai pályaudvarra kísérve irodalomról beszél-
gettünk. Én akkor éppen Weöres Sándor Egybegyűjtött	 írások	 (1970) verseiről 
készültem írni. Ratkó komolytalannak tartotta, Sanyikázta, Sanyi manózta. Majd 
egy óra hosszat kívülről, kapásból idézte verseit. Megélte olvasását, átélte vitat-
kozó állásfoglalását. Csak még saját kései (kései?) töredékeit nem láthatta előre, 
vagy éppen már azokat alakítgatta magában? Ahogy magam is az utóbbi években 
értettem meg, miként nőtt fel Weöres Sándor költészetéhez azóta az elkövetkező 
századunk, mostani versolvasásunk, ekként most, Ratkó kései töredékeiben is 
szinte a „tojáséj” mitológiáját kezdem felfedezni. Ha ellentettjét is, de poétikájá-
ban összetartozóan. Azt kezdem csodálni, hogy Ratkó ezekben a vázlatnak látott 
rajzokban éppen úgy felnőtt a mi mostani korunkhoz, mint Weöres Sándor szü-
letésének centenáriumán végre be tudtuk fogadni, képessé váltunk értelmezni a 
múlt század költészetét. Világirodalmi fokon. De hiszen ez az utókor. Mint olyan. 
Ratkó József egész pályáján szintén erre készült. Amikor „Sanyikával” viasko-
dott, saját költészetének kiegészülésére készült fel. Nem visszaesés, de emelkedés 
várt ezekben a versekben költészete számára.

Milyen jó, hogy amikor indultak, Ratkó és a Hetek, és fénykorukat elérték, 
tartózkodniuk kellett a politikától. Költészetük egésze politizált azzal, hogy a 
nemzet szétzüllesztését, a nemzedékek egymáshoz kapcsolódását, a szegénység 
eltitkolását, és egészében a munka becsületének értelmét avatták meghatározóvá 
egy, a mellébeszéléshez szoktatott időszakban. Költészetük ezekkel a lassan ölő 
mérgekkel, veszélyekkel fordult szembe, nem napi politikai akciókkal, de a féle-
lem és a jövőféltés megszólaltatásával. Mindazzal, amivel ma és itt a nemzetnek 
ismét szembe kell néznie. Feledés? Inkább feledtetés vált ennek a poétikának osz-
tályrészévé. Úgy, hogy ha ma megszólalnak újra ezek a versek, ismét aktuálisan 
szólhatnak, ma másként aktuális félelmek szólalhatnak meg általuk. És ezekkel 
a félelmekkel a szembefordulás ma éppoly időszerűen aktuális, mint volt pálya-
kezdésünk idején. 

És mit lehet ennek a félelemnek ellene mondására megidézni? A létezés mito-
lógiáját, a tragédia ellenében az elégikus remény hangjait. A Játék	 –	 komolyan 
verscímekbe foglalt kétségbeesett magabiztatása, a létezés természetes rendjének 
versszerkezetté idézése éppolyan aktuális nézőpontja most is a széttekintésnek, 
mint volt akkoriban. Magammal is vitatkozom, amikor a Szatmárcseke kancsalsá-
gában megtalálom a félelemmel való merész szembefordulás létösszegező múlt-
idézését, és egyben jövőt féltő remélését. 
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Évezredek sűrítődnek ebben a múltat építő, leépülő jelenben? De nem csak!  
A vers hangulata megfordul, iránya a múltból hozza a biztatást. Annyi balsze-
rencse közt, oly sok viszály után most ebben a múltat vállalva építő képben én az 
épülés távlatát is látom. Mintha Makovecz katedrálisait előre látná általa Ratkó 
József. Azokat akarta igazándiból teremteni.

És amikor az önszáműzetés kuruchagyományú dalát kezdi mondani, ma meg-
cserélem a szereplőket. Látom benne a minket pusztító jövevények hullámzását 
is. Akiktől most és itt és mi félünk. Egyre inkább. Világviszonylatú szembenézés 
az emberfaj veszélyeivel. A félelem világnagyra növesztésével.
Búcsú. Magunktól búcsúzunk Ratkóval, és közben kezdem megérteni a más 

világoktól búcsúzókat, akik felénk törnek, kerítéseket ostromolnak. Őket is hajtja 
a félelem. Az egész világ ennek a félelemnek lesz hordozója:

Szegődik	az	ember	madárnak
s	dobnak	utána	követ.
Szájukból	fegyver	származik,
szívemre	célzott	gyűlölet.

Kitéve	a	foguk	közül	fútt
förtelmes	fagynak,	rágalomnak,
indulok	melegebb	hazát
keresni	ártatlan	dalomnak.

Elhúzok	Délnek,	nem	jövök
ide	többé	soha.
Fogadott	földem	fölött
tündöklik	szárnyam	nyoma.

Ebben az otthont kereső dalban benne lélegzik a menekülő én, de ott látható a 
menedékre vágyó hódító-pusztító is. A népvándorlás keserves látomása, amelyet 
Határ Győző regénye, Az	őrző	könyve Ratkót megelőzően borzadva gondol végig 
még itthon, de csak Ratkó kései versei idején, akkor már a splended isolation szi-
getére menekülve-lakva jelentethet meg. Persze nem lesz nekünk könnyebb, ha 
rádöbbent egy valaha megírt érzékeny regény, vagy a félelembe menekülő költő 
dala, hogy mindenki mást keres: mindenütt a világon keres valaki menekülő 
valamilyen menedéket. De ez egyben a már felépített menedékek pusztulásával 
is egybecseng. Közmondásossá váló vandálok, vagy a sacco di Roma pápaságot 
is veszélyeztető keresztény katolikus zsoldos pusztítói? Lesznek-e közöttük meg-
értő Odoakerek, akik csak nyugdíjba küldik a Romulus Augustulusokat, avagy a 
Róma nevelte, ifjúságában túszként ott élt Attila valamely utódja megáll-e majdan 
Párizs vagy Róma kapujában, vagy betöri Bizánc kapuját, mint Botondról hirde-
tik a krónikák? Kalandoznak a menekülők, majd szétszóratnak, avagy kultúrát 
váltva beilleszkednek egy-egy környezet történelmi rendjébe? Valóban a Búcsú 
szó szerintisége vár a világra, avagy a dallal vágyott megértés, a feloldozódás 
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együvé épülése is elképzelhető lehet? Vajon miként folytatná Ratkó József a 
szatmárcsekei pogány-keresztény múltból építkezést, és a menedékkérő pusztí-
tóktól való félelmet miként fogná ma a dalába? „Hűségese a dalnak” vajon hová 
jönne máma? Kiktől félne és kikkel keresne barátságot. Vagy „hallgatna”, mint 
az idők kútja? 

Ratkó nyugodtan szeretett volna élni, de űzöttként élhette csak meg éle-
tét. Nekrológomat olvasva Király tanár úr megkérdezte, én is beálltam az őt 
„horgeresítők” közé. Tudtam, hogy ő is tanított a szegedi egyetemen, de hogy 
Ratkó szenvedtetéséhez köze lett volna, máig nem tudom. Én csak azt akartam 
írni, hogy a költősors összecseng, József Attila utódjának lenni szegedi keservei-
ben, nem könnyű sorsként csapott le Ratkó Józsefre. Nem az egyszeri sors rontó 
hatását panaszoltam akkor, hanem nemzedékek változással szembesülő, az elso-
dortatást is felvállaló félelmét hangsúlyoztam, amikor az igazság kimondásának 
igényét szentesítettem. Kanonizáltam a dalban. A dalban, ami nem egyedi pusz-
tulásokkal szólalhat meg, hanem a dal létezését teszi kimondhatásának mértéké-
vé. A dalét, amely múltat és jövendőt egybefogni szándékozik. És reménykedik, 
hogy a természetes életet lehet kidalolni benne és általa. És ez a dal képes arra, 
hogy ne csak egyetlen sors kottázata legyen, de minden időkre szóló menedék. 
Menekülőknek és támadóknak egyképpen. Mert a Ratkó-költészet dalszerűsége 
mégiscsak a megszerveződő élet szabad kidalolását hordozza a maga formáltsá-
gában. Kimondva és rejtetten. Most és mindörökké. Kérdezem: reménykedhe-
tünk ebben?
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Gion Nándor hátrahagyott írásai
II. rész1

Szülőföldem: Szenttamás2

(Kép:	Szenttamás	északi	határa:	sík	szántóföldek,	 
gabonaföldek.	Lassan	mozgó	kocsiból,	majd	álló	 
kamerával	fényképezve)

Szöveg:	Gion	Nándor	/részlet/

A szövetkezetesítés hőskorában jártam erre először. Ott, ahol most a búzaföl-
dek vannak, apám brigádja egy hatalmas fészert vagy garázsfélét épített trakto-
roknak és cséplőgépeknek az újonnan alakult termelőszövetkezet megbízásából. 
Amikor felhúzták a falakat és felrakták a tetőszerkezetet, összegyűjtöttem az 
utcánk gyerekeit, és kijöttünk ide cserepezni. Felültünk a tetőlécekre, és adogat-
tuk a cserepeket a kőműveseknek. Körülöttünk konok magánparasztok zörögtek 
szekereikkel a dűlőutakon, a brigád tagjai gúnyosan odakiabáltak nekik, hogy 
íme a bizonyíték, virul a szövetkezet, és hogy a jövőben még inkább virulni fog. 
A parasztok mogorván hallgattak, legfeljebb megbökték a kalapjukat… Sima 
volt itt minden, messzire elhallatszott a hang, messzire lehetett látni már egy 
fészer tetejéről is. A gúnyosan kiabáló szövetkezetiek egyrészt talán ezért sze-
rették ezt a síkságot, és lehet, hogy az önfejű parasztok is ezért szerették. Persze 
másért is…

Egy izgalmas téli éjszakán hosszú beszélgetéseket hallgattam erről. Télen 
errefelé még simább minden, különösen, ha sok a hó, és azon a télen rengeteg 
hó esett. A háború vége felé jártunk, sok házban katonák húzódtak meg, asszo-
nyok, gyerekek, egész családok összeköltöztek más házakba, és riadtan várták a 
következő napot. Egy ilyen téli estén érkezett haza apám, fal mellett osonva járt 
háztól házig, míg végre ránk talált a Halász utcában. Rongyos katonaruha volt 
rajta, orosz hadifogságból szökött meg, valahol Párkány felett, a Garam völgyé-

1 A Forrás 2017/2. számában megkezdte a Gion-életműkiadásból kimaradt írások közlését. Jelen 
válogatás ennek folytatása, darabjait az kapcsolja össze, hogy elsősorban a szülőföldhöz való viszony-
ról szólnak: a kisebbségi szocializációról, az otthoni értelmiségi szerepvállalásról és helytállásról, 
az anyaországgal való kapcsolatról – egészen az áttelepülésig és a magyarországi beilleszkedésig. 
Gion Eszternek az írások közreadásához adott hozzájárulását, Simon Lászlónak a rögzítésükben, 
Szaszovszky Ágnesnek pedig az ellenőrzésükben nyújtott segítségét ezúton is köszöni közreadójuk: 
Kurcz Ádám István. 
2 Az azonos címmel készült riportfilmben (szerkesztő-riporter: Nagy László, rendezte: Eck T. Imre, 
Magyar Televízió, 1983) a Gion által elmondottaknak az író hagyatékában talált gépirata. A filmben 
Gion olykor eltér a film kedvéért megtanult saját szövegétől. Eltérések esetén – egy kivétellel – a gép-
iratot vettük alapul. A rendezői utasításokat, hogy ne törjék meg a szöveg ívét – az első kivételével 
– lábjegyzetbe tettük.



164

ből indult haza gyalog, és alapos vargabetűvel érkezett, bejárta a Dunántúlt, és 
a Duna–Tisza közét is, és akkor éjszaka véres lábát ápolgatva elég részletesen 
mesélt útjáról. Veszprém ronda város, mondta, néhány napig bujkált, csatangolt 
ott, Veszprém hihetetlenül pocsék város a le-föl kanyargó utcáival. Kiskunhalas 
viszont szép város… Jól tudom, hogy Veszprém gyönyörű város, azóta már sok-
szor jártam ott, de az is biztos, hogy szökevényként, véres lábakkal nem túlsá-
gosan élvezetes róni az utcáit. Kényszergyalogláshoz sokkal szebb táj a síkság… 
Aztán begyógyulnak a sebek, és az ember néha hajlandó vállalni újabb kényszer-
gyaloglást. Apám is vállalta volna. Azt akarta, hogy menjünk el innen. Zavaros 
idők jártak, a háború kiélezte a régi ellentéteket, és hozott újakat is bőven. Apám 
nem érezte biztonságban magát.

Végül mégiscsak maradtunk Szenttamáson, ebben a kevert nemzetiségi város-
kában. Ma főleg szerbek és magyarok élnek itt, régebben még szép számmal 
németek és zsidók is… Ha elmentünk volna, azt hiszem, előbb-utóbb valami 
hasonló földrajzi fekvésű kisvárosban vagy faluban kötöttünk volna ki. Dombok 
között, hegyekben semmi esetre sem.

A Városháza.3 Itt jegyezték be az anyakönyvi hivatalban, hogy 1941. február 
5-én születtem. Nem akkor születtem. Jóval előbb, de mivel satnya, hitvány gye-
rek voltam, apám úgy ítélte meg, hogy hamarosan meghalok, teljesen felesleges 
bejelenteni. Aztán mégsem haltam meg, a napok múltak, pénzbüntetést kellett 
volna fizetni az elkésett bejelentés miatt, így hát szépen kiszámolták a szabályos 
határidőt, és hátrahozták a születésemet.

A szülőházzal4 is nagyjából úgy vagyok, mint a születési dátumommal. Nem 
itt születtem, hanem alig pár száz méterre innen, egy kis nádfedeles házban, 
amelyben akkoriban albérletben laktak a szüleim, és amelyet már régen lebontot-
tak. Én kezdettől fogva csak erre a házra emlékszem, illetve ennek egy részére, 
mert eredetileg sokkal kisebb volt, később építgettünk hozzá. Nagyon jó helyre 
épült, egy nagy füves rét szélére, közel a folyóhoz, igaz, hogy szemben temetők 
voltak, de a temetők közelségét is elég gyorsan megszokják az emberek, a gye-
rekek pedig még gyorsabban. Egyébként is, jóformán gazdátlan temetők voltak 
már.

Német temető és zsidó temető egymás mellett.5 A háborúban szétszóródtak 
innen a zsidók, háború után a németek is. Nem volt, aki gondozza a sírokat. 
Időnként felbukkant valahonnan egy félőrült ember, ásóval a vállán, állandóan 
motyogott valamit, meg-megállt a sírok előtt, elolvasta a feliratokat, és ment 
tovább. Sokszor meglestük, hullarablót gyanítottunk benne, hiszen ásót vitt a 
vállán, de nem bántotta a sírokat, csak hordozta az ásót eszelősen, és később hal-
lottuk a felnőttektől, hogy naponta tiltakozó levelet ír a hatóságokhoz mindenféle 
lehetetlen ügyben. Mi, gyerekek mindenesetre elfoglaltuk magunkat egész nap.  
A rét, a folyó, a temetők lehetőséget adtak erre. Este pedig a házunk elé húzód-
tunk, mert ilyenkor itt a sarkon gyűltek össze az utcabeli férfiak, történeteket 

3 Kép: Szenttamás főutcája. A városháza.
4 Kép: Szülőház.
5 Kép: A német temető és a zsidó temető maradványai.
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meséltek, vagy a gondjaikat beszélték meg, általában nagyon komoly arccal. 
Minderre hosszú évek után szinte egy csapásra igen tisztán kezdtem vissza-
emlékezni. Kezdő író koromban behatóan tanulmányoztam a görög mitológiát 
és a római történelmet, így véltem megtalálni a hozzám méltó témákat. Sok 
mindent tudtam a görög istenekről, valamint a római császárokról, akik elég rit-
kán haltak meg természetes halállal. Mármint a császárok. És akkor hirtelen 
az kezdett érdekelni, hogyan fog majd meghalni Bálizs Ignác, akit a gyerekek 
Opanának neveztek, és aki itt lakott ebben a kis szenttamási utcában.6 

Azt, hogy hogyan élt, nagyjából tudtam. A háború előtt általában szolgált vala-
hol, háború után is a legnehezebb fizikai munkákat végezte csöndes jókedéllyel, 
miközben igencsak tönkrement a szíve. Élete utolsó éveiben már alig mert ágyba 
feküdni, mert fulladt, ülve vagy állva aludt, ráborulva valamire. Aztán megtud-
tam azt is, hogyan halt meg. Egy éjszaka mégiscsak az ágyában aludt el… Ezt 
általában természetes halálnak nevezik, bár én nem nevezném egészen termé-
szetesnek...

Második könyvemnek, a	Testvérem,	Joábnak a főhősét mindenesetre már ebből 
az utcából indítottam. Harmadik könyvem, az Ezen	az	oldalon pedig egészében 
erről az utcáról szól. Persze az utcát meghosszabbítottam valamelyest, új lakókat 
is hoztam ide, olyan embereket, akikről úgy éreztem, hogy itt a helyük. Szépen 
megfértek a könyvben. Az utca aztán ismét megrövidült, ilyen lett, amilyen, sok-
kal gazdagabb és számonkérőbb, mint hinnénk, nem elégszik meg egy vékonyka 
könyvvel.7

Két zsidó temető volt a közelünkben. Az egyik a házunk előtt, a másik a ker-
tünk mögött, ennek a rétnek a közepén. Ez a temető olyan volt, mint egy kis föld-
vár. Másfél méternyire emelkedett ki a fűből, falain ecetfák és juharfák nőttek.  
A sírok előtt állt a temetőcsősz háza, elég szánalmas viskó. Amikor a front ideért, 
és a két katonaság éppen a fejünk felett lövöldözött egymásra, teljesen logikátla-
nul, és számomra még ma is érthetetlenül, a környékről valamennyien ebben a 
kis magányos temetőben, pontosabban a temetőcsősz házában húzódtunk meg. 
Rengetegen bezsúfolódtunk oda, az emberek összebújva hallgatták a fegyverro-
pogást, és nagyon vigyáztak egymásra. Akkor láttam először, hogy ha igazán baj 
van, az emberek nagyon rendesen is tudnak viselkedni, nemcsak összebújnak, 
hanem össze is tartanak. És tényleg vigyáznak egymásra. Csak egy kamasz 
kölyök szökött ki a rétre, pusztán vagánykodásból, őt eltalálta egy lövedék. De a 
többiek, akik a temetőcsősz vityillójában maradtak, túlélték az ütközetet. 

Később derűsebb élmények kapcsolódnak a földvárszerű zsidó temetőhöz, 
itt, a juharfák alatt lapítottam, amikor kilószámra olvastam a ponyvaregényeket. 
Máshoz ugyanis nem jutottam hozzá. Ma ötven-hatvan magyar könyv jelenik 
meg Vajdaságban, abban az időben legfeljebb három-négy. A magyarországi 
kiadványokhoz is rendszeresen hozzájutunk már, de akkor még nem jött át egy 

6 Kép: Utca.
7 Kép: Szülői ház belülről. Szöveg özv. Gion Mátyásné, az író édesanyja. Tartalom: Az utca felépítése, 
első lakók. Saját házuk története. Néhány esemény a korai gyermekkorról. [Új] kép: Nagy, füves rét a 
kertek folytatásában. Szöveg: Gion Nándor /részlet/.
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szál sem. Szóval maradt a ponyva. Titokban kellett olvasnom, ha apám otthon 
volt, mert ő nem szerette a könyveket, és alapjában véve marhaságnak tartotta 
az olvasást. Kivétel az újságolvasás, mert az ember tájékozódik a világhelyzetről, 
amely helyzet szerinte gyors változtatásokra szorult volna, de az események álta-
lában nem feleltek meg a várakozásoknak. A világhelyzet sajnos nem úgy alakult, 
ahogy apám szerette volna. Én meg közben faltam a ponyvaregényeket, és mond-
hatom, elég sok ötletet merítettem belőlük, amire egyébként nagy szükség volt, 
mert az előttem járó nemzedék felnőtté válásával én lettem az itteni gyerekcsapat 
vezére, és ezt a pozíciót nem volt könnyű megtartani, foglalkoztatni és irányítani 
kellett a csapatot, nem hagyhattam, hogy unatkozzanak. Rengeteg munkám volt, 
sok mindenre kellett ügyelni. Kezdve attól, hogy télen, karácsony előtt megszer-
veztem az angyali vigasságot, és rendszeresen jártunk a házak elé karácsonyi 
dalokat énekelni, egészen a péter-páli tűzugrálásig, ahol vigyázni kellett, hogy 
mindenki ugyanabból az irányból és szigorú időközökben szaladjon neki a tűz-
nek. A túlsó soron, ahol nem tartották be ezt a szabályt, a két Paska testvér pont 
a tűz felett ütközött össze, és mindketten a tűzbe estek. 

Ezek már olyan elemek és olyan történetek, amelyek valamilyen formában 
az ifjúsági regényeimben bukkannak fel újra. Tulajdonképpen miattuk kezdtem 
ifjúsági regényeket is írni.8

Négy ifjúsági regényt írtam eddig, a negyedikben időnként felbukkan ez a 
hely is, amelyet mi Szívnek hívunk. Padlódeszkás fahíd volt itt azelőtt, és egy-
általán, a Szív már nagyon régóta létezik. A valóságban és a könyveimben is.  
A Virágos	katona című, félig történelmi, félig családregényemben említem először 
a Szívet és ezt a vízimalmot, amelyet évtizedekig dédapám, egy Stefan Krebs 
nevű német ember bérelt abban a reményben, hogy egyszer majd meggazdago-
dik. Nem gazdagodott meg soha, pedig elég sokat dolgozott, és a gyerekeit is 
keményen megdolgoztatta, különösen Rézit, a legidősebb lányát. Rézi, a nagy-
anyám lánykorában évekig hordozta itt az ötven-hatvan kilós zsákokat, az első 
világháború idején fenn, a padláson, a zsákok mögött rejtegette Török Ádámot, 
a katonaszökevényt és rablógyilkost, akit itt ugyan meg nem találtak volna, de 
neki lidérces, rossz álmai voltak a liszteszsákok között, lemászott a padlásról, és 
persze elfogták... 

Abban az időben körülbelül itt volt a falu széle, a folyó egyik oldalán a kato-
likus temető, másik oldalán pedig a disznólegelők. Egy félkegyelmű kis kanász 
állítólag szerelmes lett egyszer, és mert imponálni akart, elhatározta, hogy meg-
tanul lovagolni. Lova nem volt, így hát egy nagy kan disznón tanult lovagolni, a 
kan disznó meg berohant vele a folyóba és a vízbe fojtotta...

Az emberek azt mesélték, hogy innen, a Kálváriáról9 valamikor esténként cite-
raszó hallatszott. Gallai István ült a megfeszített Krisztus lábánál és citerázott, 
ki tudja, kinek játszott, talán a Krisztusnak, de lehet, hogy latroknak is játszott. 

8 Kép: Udvar és kert. Szöveg: Gion Márton, az író testvéröccse. A gyermekkor néhány mozzanatának 
felelevenítése, melyek mintegy háttérül szolgáltak G. N. ifjúsági könyveihez. [Új] kép: A Szív nevű kis 
vízesés, egy régi vízimalom mellett. Szöveg: Gion Nándor /részlet/.
9 Kép: A Kálvária.
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Ő maga sohasem beszélt erről, talán nem is hozta fel ide sohasem a citeráját. 
De feljárt a Kálváriára a Virágos katona miatt, meg akarta fejteni a titkát, hogy 
miért boldog a Virágos katona, miközben Krisztust korbácsolja... Meg aztán innen 
beláthatott a Kálvária utcai házak udvarába, így például Istenes Bíbic Mihályhoz, 
aki kicsi gyerekeit az ágylábakhoz kötözte, a szoba közepén egy lyukat vájt a 
földbe, abba a gyerekeknek egész napra való főtt kukoricát szórt. Istenes Bíbic 
Mihály meggazdagodott. Feljárt ide Török Ádám is, rablott holmikat rejtegetett 
itt, és feljött egyszer Rézi is, a feszületek előtt tanította táncolni Rojtos Gallai 
Istvánt, lehet, hogy akkor szerettek egymásba, később mindenesetre összeháza-
sodtak, és házat építettek maguknak. Mindezt megírtam a Virágos	katonában és 
folytatásában, a Rózsamézben, és mert biztos voltam benne: Latroknak	 is	 játszott	
közös címet adtam a két regénynek. A közös cím megmarad akkor is, ha elkészül 
a harmadik folytatás. A Kálvária lassan tönkremegy, az oszlopok köré krumplit 
ültetnek, Stefan Krebs felvágta az ereit, Török Ádámot megölték, Gallai István is 
meghalt, de Rézi még él. Egyedül lakik abban a házban, amit férjével fölépítettek. 
Kilencvenkét éves most, gyerekei, unokái hiába hívják, hogy költözzön hozzájuk, 
meglátogatja őket mindennap, játszik a dédunokákkal, aztán visszatér a régi 
házába...10 

Ezt a házat is félig-meddig szülőházamnak tekintem. Sokat éltem itt, és sze-
rettem itt lenni. Igazi alföldi falusi utca ez, nagyon áttekinthető. Jóformán el sem 
lehet bújni sehova. Zűrzavaros időkben ez elég kellemetlen lehet. Itt vagy életben 
marad az ember, vagy felvágja az ereit, mint az én német dédapám. Gallai István, 
a nagyapám viszont túlélő fajta volt. Ezért szerettem mellette lenni. Karácsony 
másnapján, István-napon, amikor zenekart rendelt a házába, vagy amikor estén-
ként összejöttek itt az emberek, összehajoltak és énekeltek, vagy meséltek. Gallai 
István szépen tudott mesélni, citerázni és énekelni, de általában megérezte és 
meg tudta mondani azt is, hogy mit kell tenni holnap és holnapután… 

Alapjában véve elégedett lehetek a gyermekkorommal.
Aztán véget ért a gyermekkor, valahol itt, a szabadkai Városháza és a 

Népszínház mellett.11 Itt kezdtem színházba járni, és akkor már nem ponyva-
regényeket olvastam. Apám persze ettől sem hatódott meg, ezeket a könyveket 
sem kedvelte jobban, mint a ponyvaregényeket. És nem színházba járni küldött 
Szabadkára, hanem becsületes szakmát tanulni. Vasúti ipariskolába jártam, és 
géplakatosnak, esetleg mozdonyvezetőnek készültem. Kitűnő tanuló, osztályelső 
és osztályelnök voltam, a műhelyben viszont jóformán osztályutolsó. 

Itt, ebben a műhelyben12 reszeltük, gyalultuk, esztergályoztuk a vasat napon-
ta négy órán keresztül. Nem állt a kezemre ez a munka. Ha a művezetők nem 
elnézőek, és ha barátaim nem segítenek, gyorsan kiderült volna, hogy ordítóan 
tehetségtelen vagyok. De nagyon rendes fiúk voltak az osztálytársaim. 

10 Kép: Gallai István háza és udvara. Szöveg: özv. Gallai Istvánné. Egy német család beköltözése 
Szenttamásra. Néhány jellegzetes mozzanat az életéből. [Új] kép: Gallai István háza, az utca és kör-
nyéke. Szöveg: Gion Nándor /részlet/
11 Kép: Szabadkai városháza és színház.
12 Kép: Régi iskolaműhely.
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A műhely elé időnként begördült egy-egy mozdony. Dühösen fújtatva és 
feketén jött, megállt a műhely előtt, akkor egy kis ember meglökte a forgót, a 
mozdony megfordult, és békésen visszapöfögött arrafelé, ahonnan jött. Akkor 
határoztam el, hogy nem leszek mozdonyvezető. És valahogy abban az időben 
a satuk és esztergapadok között, olajos munkaruhában kezdtem hangoztatni, 
hogy meg kell becsülni magunkat, és rábeszéltem az egész osztályt, hogy visel-
jünk nyakkendőt. Ma sem tudom pontosan, hogy miért, de meggyőződésem 
volt, hogy az önbecsüléshez okvetlenül hozzátartozik a nyakkendő. És ettől 
kezdve jobbára nyakkendősen reszeltük a vasat. Röhögtek is rajtunk eleget. De 
később akadtak néhányan a többi osztályból is, akik nyakkendőt kötöttek. És 
volt még egy követelményem, hogy lehetőleg a szép gimnazista és tanítóképzős 
lányoknak udvaroljunk. Ezt már nehezebb volt elintézni, mint a nyakkendő fel-
kötését, de azért valahogy összejött ez a dolog is. Még ma is némi hencegéssel 
állítom, hogy én egy gyönyörű lánynak udvaroltam. Tudtam, hogy az osztály-
elnökség mire kötelez. 

Szenttamásra már csak nyaranként tértem vissza.13 De már nem a folyó mellé, 
sem az ecetfák árnyékába. Hanem ide, ki a határba a kőművesekhez és az ácsok-
hoz. Sok tanya volt errefelé, legtöbbjét lebontottuk, aztán új épületeket emeltünk 
a szövetkezetnek. Ma már ezekből is kevés maradt, pedig szép épületek voltak, 
akárcsak az a fészer, amelyet még gyerekkoromban cserepeztem. Jól kerestünk, 
én egy nyáron összehoztam az egyévi iskoláztatási költségeket. Igaz, pisz-
kos munka volt, de én szerettem. És kedveltem azokat az embereket is, akik itt 
romboltak és építettek. Jó kedélyű, harsány emberek voltak, a kedélybetegeket is 
megtanították volna nevetni. Az egyik távoli rokonommal szerettem leginkább 
dolgozni, végigfecsegtük és nevettük az egész napot, pedig néha elég rozoga álla-
potban volt, a huzatos épületek kidüllesztették és bevérezték a szemét, sokszor 
volt fáradt és álmos, meg a világ folyása sem tetszett neki mindig, de nem hagyta, 
hogy kifogjon rajta a világ, valami ürüggyel mindig nevetett rajta, úgy hallom, 
mostanában galambokat tenyészt.14

Ötvenkilencben Újvidéken, a Bölcsészkaron megnyílt a Magyar Tanszék. Én 
abban az évben fejeztem be Szabadkán az ipariskolát, szakképzett géplakatos 
lettem. Kitűnővel diplomáltam, de jól tudtam, hogy a vasasok között sohasem 
fogok helytállni. És különben is, igazából mindig csak az irodalmat szerettem, 
legfeljebb még a történelmet. Fölvételi vizsgával, kissé kalandos úton, némi sze-
rencsével bejutottam ebbe az épületbe, és évek múltán itt is diplomát szereztem…

Csak azután kezdtem írni rendszeresen. És örülök, hogy elkezdtem. Tíz köny-
vet írtam eddig, de még rengeteg dologról kellene szólni. Néha az az érzésem, 
hogy egy ilyen többnemzetiségű környezet, mint Vajdaság is, a megszokottnál 
jóval bőkezűbben kínálja a témát. Az emberek pedig meglepően sokan vannak, 
akik keményen megkövetelik, hogy írjak róluk, egyszerűen azzal, hogy voltak és 
vannak, és főleg azzal, ahogyan ezt csinálták…

13 Kép: Szenttamás északi határa.
14 Kép: G. József galambjai között. Szöveg: G. József galambokról, a régi építkezésekről. [Új] kép: 
Újvidék, a régi bölcsészkar épülete. Szöveg: Gion Nándor /részlet/



169

Szenttamásra rendszeresen visszajárok.15 Kiszipolyozom a gyermekkoromat, a 
szülőföldet, de hát ez már így szokott leni. Meg aztán itt vannak legtöbben, akik 
követelőznek: élők is, holtak is. Hiszen én itt láttam, és őket láttam először nem-
csak összebújni és összehajolni, hanem összetartani is. És vigyáztak egymásra, 
ha baj közelgett.

A magyarság megmaradásának esélyeiről16 
Abban a Jugoszláviában, amelynek nemzetiségi politikáját hosszú időn át 

példaképként emlegették Kelet-Közép-Európában, a statisztikai adatok szerint a 
leggyorsabban fogyott a magyarság. A legújabb adatok azt mutatják: lassan, de 
biztosan sorra kihunynak e magyarság kultúrintézményei is. Megszűnt gyakorla-
tilag a szabadkai színház magyar társulata, idén feleannyi magyar könyv jelenik 
meg, mint tavaly, pedig már az is sokkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 
Voltak jó folyóirataink, és egy 24 órás napi sugárzású magyar rádiónk, amelytől 
éppen most vették el este 18.20-tól reggel 7 óráig a középhullámot. Így szorulunk 
egyre összébb és összébb. Hogy ezek után melyek a vajdasági magyarság esé-
lyei? Először is, az értelmisége, amely teremteni képes. Másrészt lehet, hogy naiv 
vagyok, de továbbra is hiszek abban, hogy Európában élünk.

Megnyirbálták jogainkat17

Nem vagyok túlságosan boldog mostanában. Azok a vajdasági emberek, akik-
ről én szoktam írni, mintha megfogyatkoztak volna az utóbbi időben. Lehet, hogy 
tényleg megfogyatkoztak. Nekik sem volt könnyű életük, de őróluk legalább 
tudtam, hogy túlélték az igen nehéz időket is. Meg velük együtt én is túléltem 
ezt-azt. Emlékszem, gyermekkoromban, a háború vége felé két hadsereg ütközött 
meg arra, ahol én éltem, a fejünk felett lőtték egymást, a lövedékek időnként 
miránk is hullottak. Egy ilyen közeli becsapódás után betemetett a föld, sarat 
köptem, mire az emberek előkapartak a föld alól. A két hadsereg meg tovább 
lőtte egymást a fejünk fölött, a lövedékek továbbra is csapkodtak körülöttünk, 
néha talán nem is véletlenül, hiszen mindkét oldalról látták, hogy ott mozognak 
valakik, és mindkét oldalról ellenségnek néztek bennünket. Kellemetlen érzés 
volt. Időnként hasonló kellemetlen érzés fog el most is, és attól tartok, hogy még 
igen sok vajdasági embert.

A vajdasági magyar sajtót sokan szidták és szidják, és kevesen dicsérik/dicsér-
ték. Én inkább dicsérném most. Véleményem szerint jobbára tisztességes profik 
művelik a tájékoztatást. Az újvidéki rádió magyar nyelvű szerkesztősége is jó 

15 Kép: Szenttamás.
16 Az írás a fenti címmel, Gion	Nándor	 és	Grendel	 Lajos	 gyulai	 nyilatkozata alcímmel jelent meg itt: 
Népszabadság, 1991. március 19., 3. Mi csak a szöveg Gion által mondott részletét közöljük.
17 Az írás Nyelvhasználati	 törvény,	 identitástudat	 címmel, Megnyirbálták	 jogainkat	 címmel, Újvidéki	
beszélgetés	Gion	Nándorral alcímmel jelent meg itt: Népszabadság, 1991. augusztus 12., 6. A szöveg 
ívének épségéért az interjút készítő újságíró, Kisimre Ferenc bevezetőjét és – egy kivétellel a kérdéseit 
is – elhagytuk. 



170

szerkesztőség. Igyekszünk jó műsorokat csinálni, és igyekszünk igazat mondani.  
A visszajelzések szerint a hallgatók hisznek nekünk. Már akik hallgatnak bennün-
ket. Ultrarövid hullámon napi huszonnégy órás műsort sugárzunk, öt órától éjfélig 
némi megszakításokkal középhullámon is hallhatók vagyunk. Nemrégen, tekin-
tettel a belháborús helyzetre, levettek bennünket az erős középhullámról, azon 
most más nyelvű műsort sugároznak, mi gyöngébb középhullámú adót kaptunk. 
Szerkesztőbizottságunk garanciát kért az alapítótól, hogy mindez csak ideiglenes 
intézkedés, amely a válság megszűntével érvényét veszíti. Persze nem garantál 
senki semmit. Azt sem, hogy a vajdasági magyar tájékoztatás ilyen marad, amilyen. 

Megnyirbálták eddigi jogainkat, pedig én azokat sem sokalltam. Igen szo-
morúan néztem a képviselőház ülését, amikor a[z új nyelvhasználati] törvényt 
meghozták, és szomorúan hallgattam egyik-másik képviselő felszólalását. Néha 
az volt az érzésem, hogy egyesek mintha félnének tőlünk. Talán még legyezgetné 
a hiúságunkat, hogy valakik félnek tőlünk, de én nem vagyok kimondottan hiú 
ember, és arra gondoltam, hogy esetleg baj lehet az önbizalommal ott, ahol félnek 
a kisebbségektől.

– Mennyire erős a vajdasági magyarok identitástudata?
– Nem erős. Viszont az anyaországi magyarok identitástudatáról sem tudnék 

sok szépet mondani. Évekkel ezelőtt, azt hiszem, a kecskeméti Forrásban egy 
tanulmányt olvastam, miszerint Európában a magyarok nemzeti tudata áll a 
legalacsonyabb szinten. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. Én mindenesetre 
hajlamos vagyok elhinni, hogy igaz. A behozatali szocializmus és mindaz, ami 
ezzel járt, megtette a magáét. Persze nem ez az egyetlen ok, de azt hiszem, hogy 
a vajdasági magyarok identitástudata kicsit az anyaországi fásultság árnyékában 
is halványodott. 

Jelenleg novellákat írok, nem annyit, amennyit szeretnék. Úgy tervezem, 
hogy őszre egy regényt kezdek írni, még ha nem is tudom, hogy kinek. Az itteni 
könyvkiadónkon a haldoklás jelei mutatkoznak, és úgy hallom, hogy másfelé 
sem virágzik a magyar könyvkiadás. Kevés szabadidőm van. Ilyenkor olvasok, és 
irigylem azokat, akik többet írnak, mint én, és várom, hogy behívnak a munkahe-
lyemre, mert valahol már megint lövöldöznek, éles golyókkal. Európa túl lassan 
jön felénk, mi pedig még lassabban megyünk Európa felé. Fárasztó ez a lassúság, 
és félek, hogy nagyon sokan nagyon el fognak fáradni errefelé…

Miért boldog a Virágos katona?18

Egy egész könyvben megírtam már, hogy miért boldog a Virágos katona a 
kissé ügyetlenül megfestett falusi stációkon, és miért volt boldog Gallai István, 
aki elleste a Virágos katona titkát, de akit nem festett meg senki, viszont nagyon 

18 Az írás interjúvá szerkesztett és rövidített változata ezzel a címmel jelent meg 1992. február 8-án 
a Népszabadság 25. oldalán. Az újvidéki szerkesztőségi szobában készült beszélgetésről Dormán 
László fotósorozatot készített, a fotókból nyolc megjelent itt: Kurucz Ádám István, Gion	Nándor	művei	
és	műhelytitkai,	Napkút, Bp., 2017, 349. A felvételeken látható, hogy hangrögzítő eszköz nem volt a 
helyiségben, az újságíró, Fábián Péter pedig nem jegyzetelt: húzásokkal, beszúrt kérdésekkel az alább 
közölt, gépiratból rögzített szöveget szerkesztette „beszélgetéssé”. 
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is élénk és élő ember volt, aki szeretett énekelni és élni, és akit én módfelett 
kedveltem tartása, kedélye és túlélési képessége miatt. Persze, tudom, hogy a 
kérdés nem csak, és elsősorban talán nem is a régen megírt könyvre vonatkozik, 
manapság errefelé hevesen politizálnak és lövöldöznek is időnként, válaszomban 
én sem kerülhetem meg a politizálást, bár ezt nem szeretem a maga tiszta, tehát 
némileg mindig piszkos formájában művelni, ha tehetem, inkább szépprózába 
ágyazom, lehet, hogy ezt is Gallai Istvántól tanultam, csakhogy az ő útmutatá-
sait sem lehet mindig maradéktalanul követni. Tehát valamelyest kiegészítem a 
könyvben már elmondottakat. A Virágos katona azért boldog, mert, amint ezt a 
könyvben megírtam, el tud menni azokról a helyekről, ahol csúnya dolgok tör-
ténnek: korbácsolja a keresztet cipelő Jézust, látja a bámész és boldogtalan töme-
get, még sincs ott közöttük, messze van a szenvedő Megváltótól is, mindenféle 
szép helyeken bolyong, megteheti ezt – és most politizáljunk és időveszítsünk 
egy kicsit –, mert a többségnek, az uralkodó, az államalkotó nemzetnek a tagja. 
Aki nem élt kisebbségben, az nem tudja, hogy ez mennyire rossz dolog, és hogy 
milyen helyzeti előnyt jelent többségben élni. Századunk elején Gallai István is a 
többségi nemzethez tartozott, nem volt kimondottan könnyű élete, szerényen élt, 
de már akkor is szeretett énekelni és élni, szépen játszott a citerán, és megfejtette a 
Virágos katona titkát. Aztán egy szép nyári napon csöndesen elment a háborúba, 
és ha már elment, meg akarta nyerni az első világháborút. A végén alig akarta 
elhinni, hogy nem nyerte meg a háborút. Vele együtt sokan hitetlenkedtek még, 
pedig a Virágos katona is elfordult fölül a Kálvárián. Jött még egy vesztes háború, 
ezt követően a bosszúállás és a vérengzés, akkor a Nagy Háború katonái halkabb-
ra fogták hangjukat, de még halkan is azt mondogatták, hogy ha rajtuk múlott 
volna, nem vesztik el az első világháborút. Biztos, hogy túltengett bennük a büsz-
keség, hiszen még mindig mindent a lövészárokból néztek, de én őket hallgattam 
gyerekkoromban, és később is őket faggattam, amikor könyvet készültem írni 
róluk, és az volt az érzésem, hogy ennyi maradék büszkeségre, immár kisebbségi 
sorsban, mindenképpen szükség van. A második világháborús történeteket már 
nem szerettem hallgatni: távolról, de mégis igen hangosan, a túlsó melldöngetés 
és hencegés hallatszott, közelről meg az ellene vereségbe indult emberek kedvet-
len beszéde. És most ismét háborús idők jöttek. 

Amióta az Újvidéki Rádió magyar nyelvű szerkesztőségének fő- és felelős 
szerkesztője vagyok – immár hatodik éve –, minden új esztendő első reggelén 
én köszöntöm a kedves hallgatókat, és valamilyen alkalmi szöveggel boldog új 
évet kívánok nekik. Az idén ez nehezen ment. Végül is megint a régi katonákról 
beszéltem, akik még önérzetesen meséltek helytállásukról, és a legújabb kato-
nákról, akik üveges szemekkel meredtek a semmibe, és megcsonkított hullákat, 
esztelen és felesleges pusztítást láttak. Beszédemnek nem volt osztatlan sikere, 
bár néhányan megdicsértek, azt mondták, hogy igen meghatóan fogalmaztam.  
A korábbi években azonban tudtam én ezt jobban is csinálni. A még korábbi 
években pedig még jobban. Hiszen akkor írtam a Virágos katonát is. 

Akkor, a hetvenes évek elején, voltak még illúzióim, bár megfogyatkoztak már, 
de ha kellett, teremtettem magamnak újra. Sohasem éreztem túlságosan jól maga-
mat a kisebbségi bőrben, az egyenrangúságban sem hittem, de legalább lehetett 
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hangoztatni az egyenrangúságot, meg aztán bejártam már Erdélyt és Szlovákiát, 
tudtam, hogy ott rosszabbul élnek a magyarok, mint mi, anyaországunk meg sze-
gény volt, és mintha nem szeretett volna bennünket. Nekem meg könyvem jelent 
meg minden évben, egyik könyvem kisebb botrányt kavart, névlegesen azért, 
mert kényes külpolitikai ügyeket bolygattam, ezt a vádat írótársaim kivédték, a 
Pártközpontban azonban másról szóltak rosszallóan, egy félmondatomat emle-
gették, amelyben azt sejtettem, hogy a háború után több magyart végeztek ki, 
mint amennyi szerbet a magyar hadsereg a háború alatt. Emiatt később nyilvános 
önkritikát kellett volna gyakorolnom, akkor úgy tettem, mint a Virágos katona, 
elmentem az olyan helyekről, ahol csúnya dolgok történtek, ültem a pártértekez-
leteken, nem gyakoroltam önkritikát, és végül valahogyan megúsztam a dolgot. 
Könyvkiadásunk közben fejlődött, egyre több címszó jelent meg magyarul, 
jóformán minden évben kiírtak irodalmi pályázatot, én, aki egykor szenvedélyes 
kártyás voltam, szenvedélyes versenyző lettem, jelentkeztem a pályázatokra, és 
díjakat nyertem. A Virágos	 katonát a történelmi regényre kiírt pályázatra írtam, 
itt nem nyertem díjat, mert azt hiszem, én voltam az egyetlen pályázó, így hát 
nem lett volna ildomos díjakat kiosztani, a könyvet azonban megjelentették, 
és ettől kezdve az anyaországom is mintha megbékélt volna velem – korábban 
egy-két könyvemet nem engedték át a határon, sőt egy időben engem sem –, én 
is megbékéltem az anyaországommal, akármilyen szegénynek is látszott, bár 
szerintem szegényebbnek, elesettebbnek és erőtlenebbnek mutatta magát, mint 
amilyen volt, és most is ezt teszi, ami nem használt és nem használ kimondottan 
az anyaországi és a határokon túli magyaroknak. Néhány évvel ezelőtt, valahol a 
Balaton partján tüzet gyújtottunk, kellemes társaság gyűlt a tűz köré, szegediek 
is voltak közöttünk, abban az időben olyan hírek terjengtek, hogy az egycsaládi 
diktatúrás Románia esetleg megtámadhatja Magyarországot, és a szegediek azt 
latolgatták, hogy ez esetben hova is menekülhetnének. Felháborított, de kissé el 
is bátortalanított ez a gyáva beszéd, pedig egy erdélyi magyar református lelkész 
akkor már elindított egy folyamatot, amely megbuktatta a hírhedt családot. 

Előreszaladtam az időben. A könyvkiadás fejlődésének éveiről beszéltem. 
Nemcsak a könyvkiadás fejlődött, hanem a tudományos munka, a sajtó, a rádió 
és a televízió, sőt még a magyar színjátszás is. Sokan forgolódtunk ezeken a terü-
leteken, és örültünk a fejlődésnek, hátunk mögött meg lassan leépült a magyar 
iskoláztatás, és fogyatkozni kezdtünk. A többségi nemzet tudta, hogy mit csinál. 
Megint megpróbáltam elmenni azokról a helyekről, ahol csúnya dolgok történ-
nek. Kiagyaltam magamnak egy elméletet, miszerint ez a fogyatkozás csak ideig-
lenes, a gyatra emberek lemorzsolódása után kialakul a jugoszláviai magyarság-
nak a kemény magva, amely ismét képes lesz gyarapodni és megerősödni. Ezt 
többször, több helyen elmondtam magam és mások vigasztalására. Egy napon 
hatalmon lévő barátaim és ismerőseim baráti beszélgetésre hívtak meg. Barátian 
beszélgettünk egy ideig, akkor elébem tettek egy német nyelvű írást, mondván, 
hogy egy nagy, talán a legnagyobb élő magyar író elítélően nyilatkozott a jugo-
szláviai magyar értelmiségről egy német újságnak, azt állítja, hogy elhanyagoltuk 
nemzetünk gondjait, ha nem is árulással, de majdnem bűnös közömbösséggel 
vádol bennünket, és hogy ezt nem hagyhatjuk válasz nélkül magunk miatt sem, 
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és a gyönyörű ország miatt sem, amelyben élünk, és tekintettel eléggé jól csengő 
írói nevemre, nekem kell válaszolni, a cikket majd gyorsan lefordítják számom-
ra is érthető nyelvre. Elgondolkoztam egy kicsit, természetesen nem tartottam 
magam nemzetárulónak, főleg eddig megírt könyveimre gondoltam, de a pil-
lanatnyi helyzetre is, és azt mondtam, hogy nem válaszolok a nagy magyar író 
nyilatkozatára, akár le se fordítsák számomra érthető nyelvre. Barátaimnak nem 
tetszett a hozzáállásom a dologhoz, de azért egy-két napig békében hagytak. 
Aztán ismét beszélgetésre hívtak, és ezen a beszélgetésen már nem csak barátaim 
vettek részt, az újságcikk pedig le volt fordítva. Elolvastam a cikket, semmit sem 
szóltam a vádakról, de ismét kijelentettem, hogy nem vagyok hajlandó válaszolni 
rájuk. Ennyit legalább megtanultam a régi katonáktól, akik egy vesztes háború 
után sem akarták elismerni, hogy ők veszítették el a háborút. A kínos beszélge-
tés után ismert irodalomtörténészünkkel mentem haza, útközben csöndesen és 
bánatosan megjegyezte, hogy makacsságommal őt hoztam kellemetlen helyzet-
be, mert most majd neki kell válaszcikket írni. Meg is írta, nem tudom, miért, de 
azt tudom, hogy nem jókedvvel csinálta.

Persze én sem keménykedtem minden alkalommal. Arra természetesen mindig 
vigyáztam, hogy csak azt írjam le, ami miatt később nem kell szégyenkeznem, 
könyveimmel nagyjából elégedett vagyok, legalábbis erkölcsi szempontból, szét-
szórt írásaimat sem tagadom meg, bár azok között van kettő-három, melyeket 
jobb lett volna nem megírni, de szerencsére nem sok az ilyen. Ha megmaradtam, 
megmaradhattam volna kizárólag az írói pályánál, ma, ötvenéves korom után is 
teljesen nyugodtan aludnék, kevesebbet virrasztanék, és nem lennének időnként 
véresek a szemeim. De újságíró is voltam és vagyok, itt megpróbáltam a fal mellett 
osonni, vagyis olyan témákról és úgy írni, hogy ne bántsak meg senkit, és a min-
denkori hatalmat se tömjénezzem. Aztán elért engem is a kisebbségi értelmiségiek 
átka, hogy kezdtem mindenes lenni, többféle dologgal kellett foglalkoznom, mert 
úgy látszott, hogy kevesen vagyunk, a kisebbségiek mindig kevesen vannak; más 
szóval belesodródtam a közéletbe, és kicsit a napi politikába. Ártatlanul kezdődött 
az egész, azzal, hogy megválasztottak a Vajdasági Íróegyesület élére, azzal együtt 
a Jugoszláv Írószövetség elnökségébe. Az efféle posztokért már akkor sem kapko-
dott senki, én sem, de engem nem kérdeztek, megválasztottak enélkül. Ha már ott 
voltam, megpróbáltam csinálni valamit, ami általános feltűnést keltett, mert előttem 
itt igen keveset csináltak. Ekkor még nem kellett semmilyen gyanús kompromisz-
szumokat kötnöm, ingyen dolgoztam, bármikor mondhattam, és mondtam is néha, 
hogy ha valakinek nem tetszik valami, én bármikor elmehetek. Sajnos a hatalom 
is méltányolta serény munkámat, és én nem vettem észre a csapdát. Mások is 
dicsértek, ami hízelgett a hiúságomnak. Egyszer fiatal magyar írók csoportja jött 
hozzánk – a Magyar Írószövetséggel sikerült igen szoros kapcsolatot teremtenem –, 
egy magányos erdei szállodába vittük el őket, ott a világtól távol okos beszélgetést 
folytattunk mindenféléről, a fiatal magyar írók érdeklődtek felőle, hogy mi is az az 
önigazgatás, mire mi, vendéglátók unottan vonogattuk a vállunkat, az egyik vendég 
ezek után Budapesten megírta, hogy a vajdasági magyar írók nem tudják, hogy mi 
az önigazgatás, és nem is érdekli őket a jugoszláv nacionalizmusnak [így!] ez a vív-
mánya, amivel meglehetősen kínos helyzetbe hozott bennünket, különösen engem. 
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A fiatal írók egyébként nagyon rendesen viselkedtek, engem a lakásomon is meglá-
togattak, még egyszer okosan beszélgettünk, egyikük megjegyezte, hogy bár szereti 
a Virágos	katona című könyvemet, mégis az az érzése, hogy én energikusabb és cél-
ratörőbb egyéniség vagyok, mint a regény főhőse, akitől ugyanilyen erőteljességet 
várna el. Ez a megállapítás is legyezgette hiúságomat, de egyben meg is ijesztett. 
Talán nem vagyok igazán jó tanítványa a Virágos katonának és Gallai Istvánnak?

Nem voltam. Hagytam magam berángatni mindenféle párt- és egyéb bizott-
ságokba, tanácsokba és más testületekbe, ahol a tömény ideológiától elfásulva 
üldögéltem legtöbbször, az irodalmat azonban egyre inkább elhanyagoltam, 
nem írtam már meg évenként egy könyvet, holott lett volna miről írni. Aztán 
még színházigazgató is lettem. Ettől sokáig vonakodtam, állítólagos rámenőssé-
gemnek és célratörésemnek most fizettem meg az árát, azt mondták, az újvidéki 
magyar színháznak épületet kell szerezni, és ezt csak én tudom véghezvinni. 
Szereztem két épületet, kimeszeltettem és berendeztettem azokat, csakhogy ez 
már politikai bokázásokkal járt. Ekkor már néha mellébeszéltem olykor, ami-
kor egyenes beszéd szükségeltetett volna, de hát valamit valamiért, próbáltam 
vigasztalni magam, de nem tudtam egyértelműen megvigasztalódni. Régi példá-
kon okulva, ha tehettem, elmentem az olyan helyekről, ahol csúnya dolgok tör-
ténnek, megírtam egy könyvet és egy filmnek a forgatókönyvét. A könyvemmel 
majdnem elégedett voltam, a film is elég jól sikerült, a színház épületei frissen 
festve, tisztán ragyogtak kívül-belül, azóta a színház kívülről már megkopott egy 
kicsit, belül meg kevés a közönség. Kevés volt már az én időmben is. 

Otthagytam a takarosra meszelt épületeket, visszamentem az Újvidéki 
Rádióba, ahol korábban újságíróskodtam, de a hatalom hordozói még mindig 
ügybuzgó embernek tartottak, azt mondták, hogy csak akkor térhetek vissza, ha 
vállalom a magyar nyelvű szerkesztőség főszerkesztői helyét. Ismét szabódtam, 
végül mégis vállaltam ezt is, mert jó szerkesztőségbe mentem, meg aztán itt is 
ki volt tűzve a nemes cél: megteremteni a napi huszonnégy órás magyar nyelvű 
műsort az Újvidéki Rádióban. A kisebbségi embereknek az efféle célok, mint egy 
színházépület vagy egy huszonnégy órás anyanyelvi műsor, mindig fontosabb, 
mint a többségi nemzeteknek, a többségi nemzet ezt magától értetődőnek tartja. 
Meglett a huszonnégy órás műsor, és a szerkesztőségnek már 103 tagja volt, 
ami nem lebecsülendő létszám. A politikai bokázás persze itt is folytatódott. 
Nem állítom, hogy a hatalom sokat akadékoskodott volna a műsoraink miatt. 
Ügyeletes és megbízott hallgatók időnként följelentettek bennünket, az ilyesmit 
eddig többé-kevésbé sikerült kivédeni, továbbra is legjobb tudásunkkal és tisztes-
séges igyekezettel csináljuk a műsorokat. Igaz, az erős középhullámról gyöngébb 
középhullámra tettek át bennünket – talán ideiglenesen –, a napi huszonnégy 
órás műsor azonban még megmaradt. Valamit valamiért. Nem biztos, hogy jól 
jártunk az alkuval, és az sem biztos, hogy én mindig jól alkudtam, bár tulajdon-
képpen nemigen kérdeztek. Ennél azonban sajnálatosabb, hogy ma már csak 
nyolcvanketten vagyunk a szerkesztőségben. Mert a múlt nyáron kitört a háború. 
Ki elment gyorsan nyugdíjba, ki elment a frontra – ez később visszajött –, legtöb-
ben elmentek a határon túlra, és nem jöttek vissza, mert nem akarnak részt venni 
egy értelmetlen háborúban, nekik ugyanúgy igazuk van, mint azoknak, akik a 



175

frontra mentek és visszajöttek, vagy sohasem jönnek vissza, vagy mint azoknak, 
akik itthon bujdokolnak a katonai behívó elől, vagy azoknak, akik a helyükön 
maradva csinálják a dolgukat, és számolnak azzal, hogy egyszer esetleg ők is 
elmennek egy háborúba, amiről sohasem lehet majd büszkén mesélni. 

Nem csak a rádió szerkesztősége fogyatkozott meg. Megfogyatkozott a 
televízió magyar szerkesztősége, és a magyar nyelvű lapok szerkesztőségei is 
létszámcsökkenést jelentenek. Elmentek az írók is. Időnként bejön hozzám egy 
hosszú szakállú, mélabús költő, a szakálla őszül már, ő elmúlt negyvenéves, 
és kissé kedvetlenül azt mondja, hogy ha minden így folytatódik, lassanként ő 
lesz a legfiatalabb vajdasági magyar költő. És elment még a határon túlra vagy 
huszonötezer vajdasági magyar. Nem tudom, hogy hányan vannak a háborúban. 

Rosszkedvű vagyok mostanában. Az év legelején, egy szép téli estén össze-
jöttek a vajdasági magyar sajtószervek főszerkesztői és szerkesztői. Egyesek azt 
állították, hogy ez történelmi jelentőségű összejövetel, aztán elmondták bajaikat, 
amiből kiderült, hogy mindenki bajban van, a lapok, folyóiratok egyre kevesebb 
pénzt kapnak, és egyre kevesebb az olvasójuk, a rádió és televízió központi 
irányítás alá került, nem tudni pontosan, hogy mi lesz a kisebbségi szerkesztősé-
gekkel. Szóba került az új iskolatörvény is, amely a nemzetiségi oktatás további 
megnyirbálását sejteti. Én nem akartam beszélni, de aztán felszólítottak. Annyit 
mondtam, hogy összejövetelünk nem lesz történelmi jelentőségű, viszont mégis 
fontos, hogy mi még itt vagyunk, és itt ülünk együtt annyian, ahányan vagyunk. 

Most egy bagószagú irodában beszélgetünk. E beszélgetés előtt a szerbiai 
rádió-televízió alapszabályzatát olvasgattam. Ez év január elsejétől érvényes. 
Az egyik cikkelyben azt írja, hogy a nemzetiségi műsoroknak rendszeresen át 
kell venniük a szerb nyelvű műsorok válogatását. Körülöttem megriadtak az 
emberek, nem szeretnék, ha a kisebbségi szerkesztőségek fordítószolgálattá 
süllyednének. Én sem szeretném, és próbálom megnyugtatni az idegeskedőket, 
holott magam is sokat idegeskedem az utóbbi időben. Ilyenkor arra gondolok, 
hogy újabb könyvet kellene írni. És a régi katonákra gondolok, akik önérzete-
sen meséltek harctéri élményeikről, és nem akarták elhinni, hogy elvesztették a 
háborút. Váltig bizonygatták, hogy ők nem vesztették el a háborút. Ha nagyon 
sokáig élnek, talán még igazuk is lett volna, de hát a régi katonák is halandók.  
A Virágos katona meg tanuljon meg kisebbségi sorsban élni, más választása úgy-
sincs, időnként keressen fel gyönyörű tájakat, aztán jöjjön vissza, és próbáljon 
meg minél tovább élni. 

Kiderült, hogy kissé elragadtattam magam19

– Milyen volt Újvidékről Budapest? 
– Először nagy várakozással érkeztem Budapestre, és természetesen csalódtam. 

Származásomnál és ifjúkori helyzetemnél fogva mindig hajlamos voltam a magyar-

19 Ezzel a címmel jelent meg a Népszabadság 1994. május 17-ei Budapest-melléklete VIII. oldalán. A 
kéziraton zárójelben olvasható, hogy „A	cím	tetszés	szerint	megváltoztatható,	a	kérdéseket	természetesen	
át	kell	fogalmazni” ami arra mutat, hogy a kérdéseket is Gion Nándor fogalmazta meg saját megának, 
ezért megtartottuk őket. A szövegek eltérése esetén a gépiratot követtük. 
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kodásra, Budapestet messziről-délről gyönyörűnek láttam, aztán begördültem 
vonaton a Soroksári útra, egy hosszú kőfal mellett vonszolta magát a szerelvény, 
a kőfalon nagy fehér betűkkel agyonkoptatott szocialista jelmondat szomorkodott, 
ettől még nem kedvetlenedtem el, szükségszerűnek, és majdnem törvényszerűnek 
tartottam, aztán megérkeztünk a Keleti pályaudvarra, a pályaudvar koszos volt, 
a szemközti épületek csúnyák és májfoltosak, hámlott róluk a vakolat, golyónyo-
mok is látszottak, azonnal elhatároztam, hogy ha egyszer megfelelő magasságra 
kapaszkodom fel a közéleti ranglétrán, és ha befolyásos magyar ügyintézők szóba 
állnak velem, javasolni fogom, hogy a pályaudvarok környékét, ahová nemzetközi 
vonatok is befutnak, szépítsék meg, ne szégyenkezzünk magyar rongyosságunk 
miatt. Felkapaszkodásom elég sokáig eltartott, addigra javaslataim nélkül is beva-
kolták és bemeszelték a házakat, de ezt első látogatásomkor még nem tudhattam. 
Csalódottan szálltam ki a vonatból, lehorgasztott fejjel járkáltam az utcákon sok 
hallgatag ember között, eközben beesteledett, és én arra is rádöbbentem, hogy 
Budapest elképesztően sötét város. Ettől valahogy hirtelen összezsugorodott, 
kicsinek látszott, és az emberek is kicsinyek és kicsinyesek lettek. Megpróbáltam 
előkelő külföldiként viselkedni. Leintettem egy taxit, megkértem a sofőrt, hogy 
vigyen el egy előkelő étterembe. Elvitt valahová a Rózsadomb tövébe. Az étterem 
nem tetszett, megittam néhány korsó sört, és kissé elbambulva visszavonatoz-
tam a Délvidékre. Csalódottságomról senkinek sem beszéltem, megírtam három 
könyvet, melyekben a körülményekhez képest továbbra is elszántan magyarkod-
tam, a rendszeres havi fizetésemért cikkeket írtam az Újvidéki Rádiónak, és néha 
sajnálkoztam elsorvadt illúzióim miatt. Akkor valamilyen ismeretlen országos 
intézmény ismeretlen alkalmazottai felkerestek, és felajánlották, hogy menjek el 
Budapestre továbbképzésre. Azokban a napokban éppen nem volt semmi fontos 
dolgom, úgy döntöttem, megpróbálom még egyszer. És akkor váratlanul szép lett 
a város. Elkeveredtem a Szilágyi Erzsébet fasorba, a Budapest körszálló közelé-
be, és ott szerelmes lettem. Illúzióim felszaporodtak, fiatalos lélekkel hittem egy 
szebb világban, igazam volt, mert gyönyörű tél köszöntött ránk, tiszta és fehér lett 
a város, aki ismeri a Szilágyi Erzsébet fasort, és aki még emlékszik az 1970–71-es 
télre, biztosan megért, és igazat ad nekem; tiszta fehér hótakaró borította be az 
utakat, én egy régimódi nagy villa kis lakásából szemléltem egy magányos, de 
reménykedő lányt, aki feszes csizmában lépkedett a térdig érő hóban, és ettől egy-
szerre még éjjel is kivilágosodott, és nagy lett ez a világváros. 

– Mely részek szövődtek még életébe? 
– A visszafogott, de tartós szépségű budai második kerületből a későbbiekben 

évtizedekre, és mindig csak időlegesen átköltöztem a pesti hatodik kerületbe, egy 
vendégházba, különféle nagykövetségek épületei közé. Itt még jobban megsze-
rettem Budapestet. Errefelé nyüzsögtek a rendőrök, és sokakkal ellentétben én 
mindig kedveltem a magyar rendőröket, mert magyarul beszéltek, és önérzetesen 
viselkedtek, ezenkívül a vendégházba vajdasági magyar írókat hoztam, őket több-
kevesebb sikerrel bemutattam az anyaországi olvasóknak, de vendégül láttam egy 
kiváló kolozsvári magyar írót is, aki bátor ember, és ismeri a kínai horoszkópot, 
órákon át beszélgettem egy jó képességű pozsonyi magyar íróval, átvitatkoztam 
egy egész éjszakát egy nagy tudású budapesti zsidó publicistával, természetesen a 
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kisebbségek, és ezzel együtt a zsidóság sorsáról, hajnalban tökéletes egyetértésben 
váltunk el, és igen fontos eseményként jegyzem még, hogy meglátogatott egy szép 
és elegáns színésznő is, akivel csupán tartalmas beszélgetést folytattam, a kívül-
állók ezt persze nem tudták, ezért hirtelen megnőtt a tekintélyem a személyzet 
előtt. És ami a legfontosabb, innen indultam Budapest meghódítására: elmentem 
minisztériumokba, ahol miniszterek és államtitkárok fogtak velem kezet, elmen-
tem könyvkiadókba, ahol könyveimet jelentették meg, elmentem a rádióba, a 
televízióba, a filmgyárba, hangjátékok, filmek készültek írásaim nyomán, az 
Írószövetségben mindig örömmel fogadtak, más szóval megvalósult az, amire 
mindig is vágytam, otthon éreztem magam Magyarország fővárosában. 

– És most? 
– Kiderült, hogy kissé elragadtattam magam, mint már annyiszor nemzeti-

színű rajongásaimban, ez hitemben nem rendített meg, legfeljebb lehangolt egy 
kicsit, és óvatosságra intett. Először az annyira kedvelt hatodik kerületben ért a 
hidegzuhany. Benyújtottam bevándorlási kérelmemet az illetékeseknek, leírtam, 
hogy magyar vagyok, és magyar író vagyok, szeretnék hazajönni, egy szigorú 
fellépésű hölgy keményen legorombított csúnya kézírásom miatt, kijelentette, 
hogy nem hajlandó a szemét rongálni eddigi életutam kibetűzésével, burkoltan 
azt is a tudtomra adta, hogy egyáltalán nem örül jelenlétemnek. Attól tartok, 
hogy valahová az idegen nyelvű kábítószercsempészek és bérgyilkosok közé 
helyezett el. Ezek után egykori barátaim közül is többen elkedvetlenedtek, ami-
kor megtudták, hogy honfitársuk akarok lenni. Budapest mintha megint össze-
zsugorodott volna. A hatodik kerületből gyorsan átköltöztem a tizedik kerületbe, 
itt csöndesen letáboroztam, csúnya kézírással írom azt, amit érdemesnek tartok 
leírni, és várom, hogy Budapest ismét nagyra nőjön és szép legyen. Egyszer már 
megtörtént, megtörténhet még egyszer.

Naplórészlet a költözködésről és a maradásról20

Megkértek, hogy írjak rövid előszófélét a „De	azért	 itthon	 is	maradni…” című 
gyűjteményes kötetbe, a határon túli magyar írok, költők kiválasztott műveihez. 
E téma kapcsán mindig egy régi kellemetlen emlékem szoktam felidézni. 

Jó húsz évvel ezelőtt, a hetvenes évek elején meghívtak Vajdaságból egy magyar-
országi, Tisza menti nagyközségbe író-olvasó találkozóra. Ígéretes fiatal írónak 
számítottam akkoriban, annyira ígéretesnek, hogy Magyarországról egy egész esz-
tendőre kitiltottak, ami eléggé lehangolt, de némi büszkeséggel is töltött el, hiszen 
immár felsőbb politikai körökben is jegyezték a nevemet. Aztán mégis megbékélt 
velem anyaországom, ismét átléphettem az országhatárt, és elmehettem a vendég-
szerető nagyközségbe. Sokan összejöttek, hogy lássanak és meghallgassanak, én 
meg lelkesen és kissé terjengősen beszéltem magamról és a vajdasági magyar iro-
dalom értékeiről. Történelmi eligazítást nem tartottam, és ez komoly hiba volt. Az 
első szokványos kérdésekre még a kezdeti lelkesedéssel válaszolgattam, de később 

20 Rövidített változata e kötet előszavaként jelent meg: Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván, De	azért	itthon	
is	maradni…	15	beszélgetés	határon	túli	alkotókkal	verseikről,	novelláikról, Tárogató, Budapest, 1995, 5–6.
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felállt egy rokonszenves diáklány, és megkérdezte tőlem, hogy ha tényleg magyar 
vagyok és magyarul írok, akkor miért nem maradtam Magyarországon, miért 
mentem el idegenbe, vagyis Jugoszláviába. Itt elakadt a szavam, dadogva magya-
rázkodtam, hogy én Vajdaságban születtem magyarnak, az apám is ott született, 
a nagyapáim, sőt a szépapáim is. Ezzel gyorsan be is fejeztem a beszélgetést, még 
jobban elbúsultam, mint amikor az anyaország elzárta előttem határait, mert ezút-
tal még büszke sem lehettem semmire. És akkor még visszamentem a Vajdaságba.

Nem tudom, hogy az elkövetkező években megváltozott-e a történelemoktatás 
Magyarországon, a mi helyzetünk azonban valamelyest javult: könyveink beszi-
várogtak, majd előbb a kiskapun, azután a nagykapun is átjöttek a határon, itteni 
újságokban, folyóiratokban megjelentek írásaim, a magyarországi kritikusok 
kezdetben elnéző jóindulattal, később nagyon helyesen már szigorúbb mércék 
alapján írtak rólunk, a magyar irodalomtörténet egyre komolyabban számolt a 
határokon túli magyar irodalmakkal, és azt hiszem, a kilencvenes évek elején a 
szakmabeliek közül már senki sem berzenkedik – vagy csak nagyon kevesen – az 
egységes magyar irodalom elnevezés ellen, ebbe egyaránt beletartoznak azok, 
akik Magyarországon születtek, és írnak, azok is, akik elmentek a nagyvilágba, és 
azok is, akik Erdélyben, a Felvidéken, a Vajdaságban vagy Kárpátalján születtek 
és írnak magyarul. Azt már kissé bizonytalanabbul ítélném meg, hogy mindez 
mennyire származott át az irodalmi köztudatba. Író-olvasó találkozókra még 
mindig szorongással megyek, félek a meghökkentő kérdésektől, melyekre esetleg 
csak dadogva tudok válaszolni.

Ezért tartom fontos hézagpótló könyvnek ezt a gyűjteményt, a második ilyen 
jellegűt ebben a sorban. Persze csak pillanatnyi, ha úgy tetszik, átmeneti segítség-
ként és tájékoztatóként. A könyvben jó írók sorakoznak fel, vallanak magukról, 
valamit alkotásaikból is megmutatnak, olyan írók, akiknek már nincs szükségük 
műítészi jóindulatra, írásaik kibírják az egységes szakmai megmérettetést a 
magyar irodalomban. Azt természetesen nem árt tudni, hogy ki hol gyökerezik, 
ki honnan jött, hol áll, vagy éppen merre bolyong, a jövőben azonban a legjob-
ban szeretnék újabb önálló kötetekben találkozni velük mindenütt, ahol még 
beszélnek és olvasnak magyarul, akárcsak a magyarországi írókkal is. Most már 
nyilván a történelmet is másképpen tanítják, mint évekkel ezelőtt, többet beszél-
nek maradásról és költözésről, olyan tényekről, melyekről régebben nem illett 
beszélni, így aztán az íróknak kellett magyarázkodni, ahelyett, hogy többet írtak 
volna, mert végeredményben mégis ez a dolguk, és ehhez értenek a legjobban. 
Mindez vonatkozik az itt bemutatásra kerülő tizenöt íróra is.

Gion Nándor igaz történetei21

Gion Nándornak, az Ezen	az	oldalon, a Rózsaméz, az Angyali	vigasság és még szá-
mos kötet szerzőjének újabb műve jelent meg a könyvhéten Mint	a	 felszabadítók 
címmel. A tizenöt elbeszélés akár regény is lehetne, hiszen a történetek nagyon is 

21 A	Vajdaságból	 elszármazott	 író	 régi	 élményeiről	 és	 új	 novelláskötetéről	mesél alcímmel jelent meg itt: 
Népszava, 1996. július 6., 11. Az írást jegyző újságíró: Gáspár Ferenc.



179

összefüggnek egymással… Közös bennük, hogy az író távolságtartással, iróniá-
val szemléli a világot, amelyről ír, s ezt a fantasztikus humort mi itt az óhazában 
szinte már elfelejtettük.

– Hogyan született meg ez a könyv?
– Jól ismert közhely, hogy az ember legélesebben a gyerekkorára emlékszik, 

és hogyha írói vállalkozásba kezd, nagyon gyakran visszanyúl ehhez a korai 
időszakhoz. Ez esetben ugyan nem a gyerekkoromról van szó, de egy olyan 
térségről, amelyet elhagytam. Ha elhagyunk egy környezetet, úgy tapasztaltam, 
bizonyos idő után nagyobb meggyőződéssel tudunk írni róla, mint amikor még 
benne éltünk. Életemben először a szülővárosomat, Szenttamást hagytam el, s 
az első sikeres könyveim valójában úgy születtek, hogy nem túlságosan távolról, 
de távolabbról néztem vissza erre a kedves vajdasági városkára. Hasonlóképpen 
történt ennél a könyvnél is, amelyben tizenöt novella, vagy ha jobban tetszik, 
regényfejezet található. Ezekből hármat még Vajdaságban írtam meg, de a 
többit már innen Budapestről – visszanézvén Vajdaságra, és a mai, széthullott 
Jugoszláviára.

– A könyvben elhangzik egy mondat a „déli gezemicékről”. Mit jelent ez tulaj-
donképpen?

– Az egykori Jugoszláviában nyilvánvaló volt az ellentét (még akkor is, ha 
ezt évtizedekig megpróbálták eltitkolni) a civilizáltabb észak és a primitívebb, 
agresszívabb dél között. A különbségek nemcsak a kultúrák között, hanem 
mentalitásbeli és nemzeti szinten is jelentkeztek. Én mint vajdasági magyar ezt 
a saját bőrömön éreztem, amikor az elűzött németek helyére tömegesen telepí-
tették be a hegyi lakókat, akik egészen másképp viselkedtek, mint mi, őslakók. 
Meglehetősen nagyképűek voltak, és ebből kifolyólag gyakran nem a legrokon-
szenvesebbek. Ilyennek ábrázolom őket a regényben is.

– A könyvben szereplő Till Sándor nem szereti a színházat, pedig ő az igazga-
tó… Ez Gion Nándor véleménye is?

– Körülbelül három évig voltam az Újvidéki Magyar Színház igazgatója. 
Kedvem ellenére raktak oda. Az akkori magyar politikusok úgy látták, elég ráme-
nős vagyok ahhoz, hogy az egyébként albérletben kínlódó magyar színháznak 
saját épületet szerezzek. Bevallom, igazából sohasem szerettem a színházat, túl 
mesterkéltnek éreztem azt a légkört, amely a színházakban uralkodik, és azzal 
együtt, hogy nagyra becsültem azt, amit napról napra megteremtettek, nem 
éreztem túlságosan jól magam igazgatóként. Ez azt jelenti, hogy nem féltettem a 
pozíciómat, tehát szemtelenül követelhettem, és végül ez be is jött. Az Újvidéki 
Magyar Színháznak nem is egy, hanem két épületet sikerült szereznem. Közben 
nem kedveltem meg jobban a színházi világot, és bár nagyon jó barátságban 
éltem mindenkivel a teátrumban, amint sikerült elérni, amit akartam, abban a 
pillanatban kértem, hogy helyezzenek vissza a rádióba dolgozni. Így a 120 kilós-
ra hízott volt balett-táncos, Till Sándor véleménye egy kicsit az én véleményem 
is. Egész figuráját azonban egy másik színházigazgatóról mintáztam, akivel 
Belgrádban ismerkedtem meg, és aki nekem nagyon érdekes dolgokat mondott a 
balett-táncosnőkről, és általában a nőkről. Olyan ember volt, aki képes volt a nők 
szeméből kiolvasni, hogy jó éjszakájuk volt-e vagy sem.
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– Megint forgatókönyvet ír…
– Nos, a legutóbbi elég nehéz feladat elé állított. A történet ugyanis a hábo-

rú végén játszódik, amikor is orosz katonák magyar nőket erőszakolnak meg. 
Valahogy nem tudtam elképzelni, mit is érezhet egy nő ilyenkor. Biztosan nagyon 
megalázó dolog, de hát mégis… Felhívtam egy hölgyismerősömet, mit szólna, 
ha megerőszakolnám. Azt mondta, nem bánja. Hát akkor ez nem is erőszak… 
Végül kitaláltam egy jelenetet, mégpedig azt, hogy egy hatéves kisfiú végignézi, 
mit csinálnak az anyjával, és az anya azon igyekszik az aktus alatt, hogy a gyer-
meket valahogy elzavarja a helyszínről, megkímélje a látványtól. Ez a kis epizód 
az én képzeletem szüleménye volt. Ám a bemutató vetítés után odajött hozzám 
egy zokogó ember, és elmondta, ő ez a kisfiú, honnan tudtam meg a történetét?! 
Jellemző, hogy gyakran a kritikusok is azt gondolják a kitalált sztorijaimról, hogy 
igazak. A valódira viszont legyintenek: ó, ilyen nem is létezik!

Akit mindenütt utolérnek a szülőföld témái22 
Ötvenkét éves volt Gion Nándor, amikor családjával áttelepült a Vajdaságból 

Magyarországra. […] A számos pályázati és nívódíj, majd a nyolcvanas években 
kapott Déry Tibor- és József Attila-díj után tegnap a magyar kultúra napja alkal-
mából – Krasznahorkai Lászlóval közösen – Márai Sándor-díjjal tüntették ki.

– Már öt éve Budapesten él, mégis többnyire a hazulról hozott témák foglal-
koztatják. Vajon miért? Nem sikerült még gyökeret eresztenie Magyarországon? 

– Annyi mindent hoztam magammal, amit még nem írtam meg, hogy előbb 
a bennem élő témákat kell földolgoznom. Ahhoz, hogy az ember otthonosan 
tekintsen szét maga körül, és írni tudjon, előbb be kell épülnie az új közegbe. 
Nem voltam új fiú Pesten öt évvel ezelőtt sem, de egészen más látogatóba jönni, 
illetve nap mint nap itt élni. A régi barátaim megmaradtak, de új emberekkel 
is megismerkedtem, akik szorgalmasan szállítják számomra a témákat. Itteni 
élményeimből is születtek már novellák. Szerencsém van: nem kell keresnem, 
miről írjak, mert mindenütt megtalálnak a történetek. Mondják is a barátaim: 
„Te vonzod a különleges embereket.” És valóban: sokszor csak azért keresnek föl 
vadidegenek, hogy elmeséljék mindazt, amiről hallottak, vagy amit átéltek.

– Milyen történetet hallott utoljára?
– Egy boszniai ember a polgárháború idején megpróbált átszökni a határon, 

mert ki akarták végezni. Ötezer márkát fizetett az embercsempészeknek, de 
útközben elfogták. Levetkőztették meztelenre, megásatták vele saját sírját, s le 
akarták lőni, de az utolsó pillanatban közbejött valami, és a fegyveresek, úgy, 
ahogy volt, meztelenül, útjára engedték. Átjutott Magyarországra, s azóta meg 
van győződve arról, hogy a mennyországban van, hiszen itt nem tör senki az 
életére. Ilyen történetek jönnek utánam még ma is.

– Mióta találják meg a témák?

22 Gion	Nándor	a	Márai	Sándor-díj	után	tovább	írja	befejezettnek	vélt	regénytrilógiáját alcímmel jelent meg 
itt: Népszava, 1998. január 22., 19. Az írást jegyző újságíró: Valachi Anna.



181

– Már gyerekkorom óta. A családomban nagyon jó mesélők voltak, akik reme-
kül elő tudták adni a történeteiket. Ilyen volt anyai nagyapám, a szép szavú 
citerás, Rojtos Gallai István, akit órákon át tátott szájjal hallgattunk, amikor 
mozgalmas élete élményeit sorolta. Ő három regényemnek is a főszereplője.  
A Latroknak is játszott című kötetben közölt családregények folytatása – a triló-
gia befejező része – Ez a nap a miénk címmel tavaly jelent meg Budapesten, az 
Osiris kiadásában.

– Tehát nem írói fogás, hogy a nagyapjával beszélteti el a soknemzetiségű 
jugoszláviai térségben élők történelmi viszályait, emberi konfliktusait ábrázoló 
regények cselekményét? Egy az egyben őt idézi, amikor leírja mindazt, amit 
gyermekkorában tőle hallott?

– Részben igen. Persze egy csomó dolgot nem mondhattam el, mert a valóság 
minden képzeletet felülmúl, és néha olyan hihetetlen dolgokról kellene beszá-
molnom, hogy az olvasók azt gondolnák, mindez egy beteg írói fantázia szüle-
ménye. Sokkal szörnyűbb, véresebb történeteket produkált az élet, mint amit az 
olvasók hajlandók elhinni vagy elviselni. Így hát szelektálni kell az írónak.

– Ha már a Márai-díj átvétele kapcsán beszélgetünk, hadd kérdezzem meg: 
hogyan viszonyul a nagy előd életművéhez?

– Az ő írói világa egészen más, mint az enyém – hiszen az ő alapélményei a 
polgári, az enyémek viszont a paraszti-iparos világból származtak. Azért viszont 
mindig becsültem Márai Sándort – s büszke vagyok rá, hogy az ő nevével fémjel-
zett díjat kaptam –, hogy önérzetes ember és igényes író volt, aki mindig etikusan 
viselkedett: szigorúan és következetesen tartotta magát az elveihez.

– Milyen írói tervek foglalkoztatják most, a háromrészes regény közreadása 
után?

– Tavaly, amikor a nagyapámmal elmeséltetett történet harmadik része meg-
jelent, mely a második világháború végéig követte az eseményeket, azt hittem, 
hogy befejeztem a trilógiát. Most viszont úgy látom, hogy folytatni kell, mert 
kimaradt egy nagyon fontos és izgalmas időszak: a világháború befejezését 
követő néhány esztendő, ami Közép-Európában a sztálinizmust jelentette, 
Jugoszláviában viszont a titoizmust. Ezeknek az éveknek a krónikáját egy negye-
dik regényben szeretném összefoglalni. Közben rendszeresen írom a novelláimat 
különböző folyóiratok felkérésére, az idei ünnepi könyvhétre pedig az Osiris, 
állandó kiadóm, megjelenteti válogatott elbeszéléseimet. Egyébként nemrég 
vázoltam fel három tévéjáték ötletét – hogy lesz-e belőlük film, majd meglátjuk. 
Azért említem mégis, mert érdekes módon azt kérték tőlem: a filmek legyenek 
rövidek, olcsón kivitelezhetők, és a szálak vezessenek Jugoszláviába. Ha akarnék, 
sem tudnék tehát szabadulni a szülőföld kínálta témáktól. 
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Fekete	J.	József
Az idegenség határai 

Nem igazán földrajzi, politikai vagy gazdasági értelemben gondolkodom a 
határról, hanem a nyelvi, etnikai, vallási, kulturális, nemi identitás és alakváltás 
jelenségeiről, nem a genderelmélet nyomán, amelyek irodalmunkban akár a tér-
ségi, areális nyelvföldrajz kutatási terepén is megmutatkoznak, de akár identitás-
képző, vagy az önazonosságot erodáló folyamatban is tapasztalhatók.

Bárki kisebbséghez – idegennek minősülő csoporthoz – tartozónak tekinthető, 
csupán meg kell találni hozzá a megfelelő látószöget. Miként egyik írótársam 
fogalmaz, meg kell találni hozzá az elméletet. A rendszert, mondjuk, ami mögül 
kipislogva nyilvánvalónak tűnik az, amit látni szeretnénk. Az egyik ilyen elmé-
leti elképzelés az elmúlt században „híd”-ként tételezte a nemzeti kisebbségeket, 
amelyek sajátos közvetítő szerepet töltenek be az egy térségben élő nemzetek 
között, megteremtik és működésben tartják a különböző nyelvi közösségek 
kultúrjavainak vérkeringését, lehetővé teszik a közös történelmi múltnak az 
együttes értelmezését, értékelését, harmonizálását. Csakhogy a kapcsolattartás 
rendszerbeli támogatása inkább az elvárás, mint a juttatás szintjén artikulálódott, 
természetesnek tüntetvén föl, hogy a bizonyos, sokak hátán nyugvó „híd” eleve 
ott van, ahol, és ebben van logika. Viszont ebben a logikában nem vetődik föl, 
hogy miként is érzi magát ez az eleve adott „híd”, vagyis a valamilyen tekintet-
ben kisebbségként kezelt csoport. Ívének tűrnie kell a feszültséget, a terhelést, 
a nyomást, kopást, és alkalmakként fölötte, a hidat nem is érintve haladnak át 
úgynevezett kultúraközvetítő „nagykövetek”, akiknek nincs szükségük átjá-
rókra, mert önmagukban hordozzák a megmutatkozáshoz szükséges, közösség 
által támogatott, elismert adottságokat. Egy-egy ilyen jelentős életművel a tarso-
lyában érkező „nagykövet” valóban megteremtheti a saját nemzete kultúrájáról 
az idegen nyelvi és kulturális közösségben formálódó képet, elhintheti az iránta 
képződő érdeklődés, az el- és befogadás magvait.

Az elfogadási rendszer által támogatott „nagykövetek” viszont jönnek, majd 
mennek, cserélődnek, és nincs olyan közöttük, aki a határokon, legyenek azok 
bármilyen jellegűek, magával cipelhetné saját kultúrájának teljes sokszínűségét, 
összetettségét, folyamatos alakulásának időszaki lenyomatát, alkalmi bemutat-
kozás helyett folyamatos jelenlétet biztosíthatnának, ehhez nemhogy egyetlen 
személy, hanem egy teljes, olajozottan működő intézményrendszer is kevés.  
A (kényszerből) vállalt (nemzeti) kisebbségihíd-szerep talán szépen hangzó 
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elképzelés, de elvárások mentén működik, ez a pozitív előjelű regionalizmus 
akár természetes jelenségnek is tekinthető, ám mégis inkább oktrojált feladat-
vállalásból lombosodik ki a múlt század során. A jeles művek és fontos alkotók 
földrajzi és egyéb, már említett határokon átléptetése alkalmi, a többség számá-
ra felejthető jelenség.

Ilyen és hasonló gondolatokat forgatva ültünk egy magunk által rendezett 
minimalista tivornya, lakoma, avagy symposion kellős közepén, a Belgrádi 
Nemzetközi Könyvvásár egyik szabadtéri teraszán, írók, szerkesztők, egyetemi 
professzorok. Került az asztalra tölgyfa hordóban érlelt szilvórium, ami észak-
bácskai közvetítéssel jutott a társasághoz, volt ott Zlatiboron termett növénnyel 
ízesített rakija, magyarországi bikavér, szerbiai sűrűbab sült kolbásszal, uzsicei 
kajmak, a Budapestről érkezett költővendég pedig semmi egyebet nem volt 
hajlandó elfogadni, mint hagymás pljeszkavicát lepényben, rosszabb esetben 
lepénnyel, és már kitervezte, hogy a következő étkezésnél majd csevapcsicsát 
rendel. A beszélgetés során a magyar anyanyelvűek zömmel szerbül fordultak a 
társaság szerb anyanyelvű tagjaihoz, ugyanakkor ők meg mindannyian magyarul 
válaszoltak, illetve a másik nyelvén kezdeményeztek párbeszédet.

A balkáni és közép-európai ízek, illatok, nyelvek üdítően tarka alkonyi kaval-
kádjában egyszerre lőn világosság!

Mindvégig itt volt az orrunk előtt: a kulturális egymáshoz illeszkedés azo-
kon a vidékeken, ahonnét a szerb fővárosba érkeztünk, olyan természetes 
folyamat, mint az ozmózis, és olyan kézenfekvő, mint ahogy villanykapcsoló 
fölpöccentése nyomán fénybe borítja a szobát az izzó, vagy hogy víz folyik a 
csapból. A kultúrák egymásba hatolása feszített gerincű híd, és nagy puttonyú 
„nagykövetek” nélkül is már régtől működik az úgynevezett areális térsé-
gekben. Olyan területen, ahol különböző nyelvi közösségek élnek együtt, és 
átveszik egymás szavait, szokásait, hanghordozását, viseletét, ismerik egymás 
dalait és táncait, maguk is éneklik, járják azokat. Megtisztelik a másikat, mert 
annak anyanyelvén szólnak hozzá, maguk is elkészítik a másik nemzet jelleg-
zetes eledelét, eljárnak egymás ünnepeire, elsajátítják díszítőmotívumaikat, 
olykor lekevernek egymásnak néhány pofont, ugyanakkor tisztelettel járják 
egymás temetőit, ünnepkor fölköszöntik egymást. Napról napra átlépik azokat 
a képzelt határokat, amelyek idővel kishatárrá minősültek át a térségi közös-
ségek között, de nem határsértőként, hanem a térség határolta közösséghez 
tartozóként.

Magam is arról a vajdasági, erdélyi, magyarországi areális nyelvi kódról 
beszéltem a könyvvásár egyik kísérőrendezvényén a belgrádi közönség előtt, 
ami a jelen lévő és nem jelen lévő írók műveiben folyományává váltak a folyama-
tos, nem kényszerű, hanem természetes „határátlépéseknek”. Arról az irodalmi 
képződményről, amelyben visszatükröződik a saját és a másik megbecsülése, 
és aminek köze sincs lobogólengetéshez, szerepjátszáshoz, vállalt küldetéshez.  
A térségi író – és a művét fordító – nem „nagykövet” és nem „híd”, hanem 
csupán teszi a dolgát, mert arról ír, úgy fordít, ahogy ő látja a világot és 
önmagát.
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Mikola Gyöngyi témába vágó tanulmányai szerint ez a folyamatos határát-
lépés, a hagyománytöréssel párhuzamosan működő hagyományérvényesítő 
kísérlet egyfajta areális térségpoétika, vagy korpoétika önszerveződésének 
felismerése, tudati-alkotói koincidenciák révén megnyilvánuló egybehangzá-
sok műveken belüli elkülönböződésének megragadása. Ebbe a korra, a (még 
mindig nemzeti) kisebbségi létállapotra, a szellemi irányzatok befogadására, 
az alkotások határsértő esztétikumára is visszautaló, lényegében nomád poé-
tikára utaló, lényegi, alkati jellemzők egy sor vajdasági szerző művében tetten 
érhetők, korábban Herceg Jánosnál, vagy a magyarul kiválóan beszélő Veljko 
Petrovićnál, később Tolnai Ottónál, Domonkos Istvánnál, Koncz Istvánnál, 
majd a múlt század kilencvenes éveiben Magyarországra költözött alkotóknál, 
a Magyarországon tanult fiatal vajdasági értelmiségieknél, természetesen a 
korpoétika változásait hordozván a művekben. Róluk majd a továbbiakban 
ejtek szót. 

A határsáv a bizonytalanság tere
Drótsövény,	 Mélyrepülés,	 Határsáv. A vajdasági születésű, zentai Sinkovits 

Péter első három verskötetének címei. Közülük kettő egyértelműen a bezártság/
kizártság létélményére utal, a harmadik se különösebben optimista. Az általuk 
sugallt léttapasztalat hosszú ideje, Sinkovits előtt és utána, vagy inkább mellette 
is meghatározónak tekinthető a vajdasági magyar költészetben, amit Vajda Gábor 
irodalomtörténész találó kifejezéssel „lefojtottság”-nak minősített. Az oldódás 
azt követően kezdődött, hogy az országok közti szellemi határok légiesebbé 
váltak. A folyamat még a múlt század hatvanas éveiben indult meg, amikor 
a Symposion folyóirat munkatársai szerb, horvát és szlovén közvetítő nyelvek 
segítségével nem csupán az egykori Jugoszlávia tagköztársaságainak irodalmi 
diskurzusára csatlakozhattak rá, hanem az ottani fordítások révén a magyarul 
hozzáférhetetlen nyugati irodalmat is olvashatták. Óriási lehetőség tárult elébük 
az ország megengedő művészetpolitikája és saját nyelvtudásuk révén, noha a 
kultúrpolitika éppen rájuk és a későbbi nemzedékekre ütött vissza, mert mégis-
csak látszatszabadság volt a háttérben. Ahhoz, hogy élő, működő, vérkeringésbe 
kapcsolódó határátjárás alakulhasson ki Magyarország irányába, még évtizede-
ket kellett várni.

Még Kontra Ferenc is Határsár címmel írt drámát 1991-ben, nem csoda, ekkor 
kezdődött a hajdani Jugoszlávia szétrombolása vagy lerombolása. A dráma a 
Nagy	a	sátán	birodalma című kötetében jelent meg. A későbbi, Gyilkosság	a	joghurt	
miatt elbeszélésében, alig négy évre rá egy olyan, a polgárháború során Újvidékre 
került férfiről írt, aki kulturális-kulináris hagyományaiból a töltött marhafejet 
szerette volna fölkínálni családjának. A történetnek talán nem is a lényege, ám 
hozadéka biztosan, hogy Kontra nyomban reagált a nem túl távoli, de mégis 
idegen kultúra beékelődésére a többségi szerb és a kisebbségi magyar újvidéki 
közösség életvitelébe. Félreértés ne essen, a novella nem a gasztronómiai iroda-
lom népszerű műfaját gazdagítja, hanem éppen az etnikai, felekezeti, kulturális 
határok mibenlétét feszegeti.
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Egyetlen példát említettem, ezzel szemben a Magyarországon is ismert, 
a Vajdaságban népszerű és kedvelt Kontra Ferenc műveiben folyamatosan 
a régiónkhoz kötődő tapasztalatait jeleníti meg. A Drávaszögből indul, és 
számos, ausztráliai, nyugat-európai kitérő közben oda is tér vissza, folyton 
az idegenség és az otthonosság mezsgyéjén jár kiváló tollú határsértőként, 
miközben a hallomásból ismert, a családi legendáriumban megőrzött törté-
netek közé szövi saját történetét, az otthon emlékét és az idegenben megélt 
megpróbáltatásokat. Ez a kettősség végigkíséri pályáját, két kicsúcsosodása 
mindenképpen a szülőföld irodalmát a Horvátország	 magyar	 irodalma című 
kötetbe foglaló eltökéltsége, illetve a kultúrtörténeti és szellemi kalandok 
nyomán keletkezett, Angyalok	könyve című műve között ívelő feszültség men-
tén érzékelhető. Írásművészete a balladaszerű értékmentéstől a kíméletlen 
realizmusán át a mélyen intellektuális prózáig terjed, amit a nyelv és a stílus 
felismerhetően, fegyelemmel ural.

Még egy falbontó
Brasnyó István regényeinek tulajdonképpeni tétje: megragadhatatlansá-

gában megragadni korunk embere és korunk regényhőse személyiségének 
dezintegrálódását, ami kukoricagránát repeszeiként röppenti szét az érzelmeket, 
gondolatokat, személyiségjegyeket, nem hagyatkozván idő- és térbeli fogódzók-
ra, sem korszakjellemző pillanatokra, hősei a létezést csupán vetülő homályként, 
szél által sodort nyúlárnyékként tapasztalják, saját mivoltukról is kétes informá-
ciókkal rendelkeznek. 

Regényművészetének középpontja a Família, amely az areális, a nyelvtől, fele-
kezettől, etnikumtól független, területi jellegű irodalom magyar reprezentánsa, 
ami periférikusságában és minor jellegében a kultúrák közöttiséget mutatja fel 
léttérként.

A vajdasági magyar irodalom interkulturális diskurzusát Csányi Erzsébet az 
egymást átható kulturális kódok deltájának metaforájával írja le, olyan helyként 
tételezvén azt, ahol találkozik a kezdet és a vég, a Nyugat és a Balkán, és egy-
más felé áramolnak az impulzusok, „ahol	eleve	a	születés	és	elhalás,	a	létrejövés	és	
megszűnés	minduntalan	kiújuló	drámája	zajlik”, „ahol	érintkezik	a	vég	és	a	kezdet”. 
A nemzeti kisebbségi kultúrát a sok, vagy legalábbis több irányba gyökerező 
identitás jellemzi, ami esetünkben a volt jugoszláviai kulturális kontextusban 
magyar identitásként képződött meg, alkotóművészeink látszólag természe-
tesen élték meg ezt a „plurális	kódrendszer” (Virág Zoltán) által meghatározott 
önazonosságot, viszont fel kellett vállalniuk a kódrendszerek közti átlépések 
traumáit is. Erre vonatkozóan szögezi le Csányi, hogy: „A	határ	maga	is	deltaszi-
tuáció:	 felbomlás,	 identitásvesztés,	 önmegkérdőjelezés,	 önmegszüntetés,	 szinte	 a	halál	
átlépése	és	valami	többlettudással	való	újjászületés.	A	delta	gyűjtőmedencéje	az	Én	és	a	
Másik,	az	otthon	és	az	idegen,	a	kicsi	és	a	nagy,	a	forrás	és	a	cél,	a	periféria	és	a	centrum,	
a	marginalitás-minoritás	és	a	dominancia	közötti	ingalétnek.” 
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Földrajzi elhatárolódás
Majoros Sándor joggal tarthatja magát pesti írónak, ugyanígy olvasói is úgy 

tekinthetnek rá. Az	eperfa	nyolcadik	gyökere című regényének helyszíne, története 
és nyelvezete viszont vajdasági. Akkor vajdasági? Nem, rossz a kérdés, a helyes 
válasz pedig: attól vajdasági. Vegyünk egy ellenpéldát: ha Rejtő Jenő vadnyugati 
tárgyú regényt írt, attól szerzőként még nem lett amerikai, ha az idegenlégióban 
játszódó történetet, nem lett se francia, se afrikai, ha pedig kabarétréfát, akkor 
viszont budapesti volt, miként mindvégig. Amennyiben Majoros Sándor magya-
rul írna egy brazil történetet, az nem kerülne be se a brazil, se a portugál nemzeti 
irodalomba, a magyar irodalom része maradna. Mint például Balázs Attila Pokol	
mélyén	 rózsakert című műve sem bolíviai, hanem magyar. A „nagy” nyelvek 
irodalmával szemben, amelyek elkülönülnek a nyelvi térségeken belül, például 
németre és osztrákra, angolra és amerikaira, spanyolra és gyarmati spanyolra stb., 
a magyar irodalomról egyre többen állítják, hogy egységes. Mára ez a meglátás 
erősen megkérdőjelezett, például a Magyarországon kívüli magyar irodalmak-
kal értő alapossággal foglalkozó Elek Tibor szerint a kortárs magyar irodalom 
minden egyéb, csak éppen nem egységes. Az anyanyelvi környezetben és idegen 
nyelvi közösségben születő magyar irodalmi alkotások egymáshoz szálazódását, 
illetve eltérő voltát, másságát, alteritását, differencia-specificáját a posztkoloniális 
irodalomelmélet, az areális nyelvészet és a nemzetkép megképződését nyomon 
követő imagológia tükrében lehet vizsgálni. Ha pedig a feladathoz az összeha-
sonlító irodalomtudományt kell segítségül hívni, aligha beszélhetünk egységes 
magyar irodalomról. „A	vajdasági	magyar	irodalom	hangja	más,	mint	a	magyarországi	
irodalomé.	(És	akkor	itt	most	elkezdhetnek	puffogni	azok,	akik	azt	vallják,	hogy	kizárólag	
egyetemes	magyar	irodalom	létezik.)	Amikor	leveszek	a	polcomról	egy	könyvet,	nem	az	a	
szándék	vezérel,	hogy	vajdasági,	magyarországi,	 orosz,	német,	 cseh	 irodalmat	olvassak,	
de	miközben	olvasok,	egyszerűen	érzem	a	szöveg	»mélyrétegeiben«	azt,	hogy	vajdasági,	
magyarországi	etc.	irodalmat	olvasok.	Azt	azonban	nem	hinném,	hogy	az	olvasónak	fel-
tétlenül	vajdaságinak	kell	lennie	ahhoz,	hogy	értse	a	Via Sandgasse-t.	Sőt,	ez	a	szöveg	
Budapest-szöveg,	 (fokozatosan	 elhalkuló)	 vajdasági	 narrációval.	 Mintha	 éppen	 arról	
szólna,	hogy	idegen	felségvizeken	szükségszerűen	máshogy	kell	megszólalni.	Új	tenger,	
új	hajózási	szabályok.” – olvashatjuk Barlog Károly válaszában Orcsik Roland kér-
désére, hogy „Mi	a	vajdasági	magyar	irodalom	mássága	a	magyarországi	magyar	iro-
dalomhoz	képest?”,	a	Kultúraváltáson	innen,	tubusos	pástétomon	túl	című interjúban.

 Szerintem is talán pontosabban fogalmazunk, ha egyetemesnek mondjuk, 
még közelebbről: különvált, de összeforrt képződményként tételezzük irodal-
munkat. Az egyetemes magyar irodalmon belül ezek az újra összeforrt, egyebek 
közt az egészséges regionalizmus jellegjegyeit magukon viselő beszédmódok 
fölismerhetők. Karakterük a fölismerhetőségen távolabb nem mutat, nincs 
értékmegkülönböztető jellegük. Azt pedig, hogy az adott mű – és itt a Külső-
Magyarország (Szabó Pál Csaba) területére gondolok – felvidéki, erdélyi vagy 
délvidéki karakterű, jószerével abból ismerhető föl, hogy a szerzője mit hordoz 
magában és mit képes sajátként, nem pedig megtanultként átvinni művébe az 
adott tájegység létmódjából, történeteiből, nyelvezetéből. Úgy teremteni meg 
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a imaginárisban a genius loci spiritualizált térségét és temporalitását, hogy 
egyben hangsúlyozza a megragadásra váró alteritást. Ennek tükrében tartom 
vajdasági vagy bácskai regénynek Majoros Sándor munkáját, annak ellenében, 
hogy a szerző immár két évtizede Budapesten él, és a művei kétségkívül az 
egyetemes magyar irodalmat gazdagítják. A vajdaságiság, és vele együtt a tér-
ség irodalma is eleve megkérdőjelezett fogalom, vagy legalábbis egy areálisan 
elgondolt hibrid képződmény, miként Ilia Mihály fogalmazott. A regionális 
magyar irodalmak esetében reprezentált határköziség, a folytonos határátlépés 
kényszere és hozadéka, a nyelvi logikai-lexikai elkülönböződés hangsúlyozása 
nem ritkán akadályozza a művek megértését, recepcióját – a gyakran idézett Paul 
Riceour is leszögezte, hogy az irodalmi szöveg csupán az adott kultúra elemei-
nek otthonos ismerete mentén érthető meg. A Vajdaságból elszármazott íróink 
a fönnálló recepciós akadály ellenére zömmel vajdaságiként gondolkodnak és 
írnak, nem menekülnek a többnyelvű és többkultúrájú közeg bennük lerakódott, 
fölhalmozott terhétől, még akkor se, ha tapasztalataik között gyakori a frusztrált-
ság, a félelem, a megaláztatás, a lefojtás, ami a határátlépések következménye. 
Feltételezhetően úgy érzik, hiteltelenné válnának, amennyiben föladnák írói 
habitusuk regionális tartalmait. A különbözőség, amit az emberek zömmel trau-
matikusnak, szégyellnivalónak, leplezendőnek tartanak, mert különbözni annyit 
jelent, mint kisebbségben lenni, peremre szorulni, íróinknál éppen ellenkezőleg, 
kiemelt hangsúlyt nyer. 

Ezen túlmenően Csányi szögezi le, hogy „A	vajdasági	léttapasztalatban	lecsapó-
dó	 sokféle	 idegenség-élmény	 egy	 fokozott	 intellektualizmust,	 önreflexiós	 tudatműködési	
készséget,	a	plurális	nyelvhasználat	párhuzamos	tükörjátékait	fejlesztette	ki.	Ez	az	atti-
tűd	eleve	 ignorálta	a	kisebbségi	 író	 frusztrált	missziós	szerepeit,	mert	becsvágya	sokkal	
nagyobb	volt:	a	teljesség,	a	szabadság,	a	»modernség	luxusa«”.

Kétségtelen, hogy a Vajdaságból Magyarországra telepedett, illetve az ottani 
életbe hosszabb-rövidebb időre belekóstolt szerzők önnön idegenségük tapaszta-
latát igyekeztek megfogalmazni műveikben. Csupán az utóbbiak közül említek 
néhányat: Kontra Ferenc az Idegen című regénytrilógiájában, Szabó Palócz Attila 
a Köd, a VERSeny(v), a Legvidámabb	tárhely	című vers- és prózaköteteiben, T. Kiss 
Tamás A	 tükörtestvér, drMáriás Nem	 élhetek	Milošević	 nélkül, Szakmány György 
Apu	nem	megy	sehová regényében, Terék Anna Duna	utca	című verskötetében, de 
Lovas Ildikó és Bence Erika műveiben egyaránt a saját bőrükön megélt idegen-
ség kőkemény alakzatait foglalták az érzelmi feldolgozhatatlanság narratívájába. 
Merőben más a helyzet Majoros Sándor említett regényében. A szerző nem az új 
környezetének számító Magyarországon megélt idegenségélményének ad han-
got, hanem ezzel mintegy szembeállítva, foncsor nélküli tükörben az elhagyott 
otthon belakható világát igyekszik minél pontosabban fölidézni. 

Miért gondolom, hogy Majoros regénye sajátos válasz az idegenség létformá-
jának megtapasztalására? Azért, mert Az	 eperfa	 nyolcadik	 gyökere elbeszélője ott 
keresi a múlt otthonosságának pihetollakkal tömött párnák közti biztonságát, 
ahol az sohasem létezett. Olyasmi iránt érez nosztalgiát, amit soha nem tapasz-
talt. Mert mindaz, amit az 1938-tól az 1960-as évek derekáig terjedő regényidőben 
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fölvonultatott, benne a kis, családi és nagy, társadalmi mozgásokkal, fordulatok-
kal, inkább sorolható a kozmikus nemlét fogalomkörébe, amit nem pihetollak 
bélelnek, hanem traumák, félelmek, bukások töltenek ki. És mindez mégis valami 
módon otthonossá fényezhető. De természetesen csupán valamivel szemben. 
Mondjuk az elbeszélő életének további, a tizenharmadik életévét követő életsza-
kaszának tapasztalatával szemben.

Miből is áll az a bizonyos gyűlölve szeretett „vajdaságiság”? Szombathy Bálint 
szépségkutató, maga is a Vajdaságból áttelepült képzőművész és elméletíró ad rá 
egy lehetséges, tájmetaforaként értelmezhető szintézist a drMáriás című, Máriás 
Béla (hangsúlyozni se kell: áttelepült) alkotó képzőművészeti munkásságáról 
írott monográfiájában: „benne	van	a	síkvidék	kultusza,	ezzel	együtt	a	por	és	a	sár	tisz-
telete	és	egyidejű	fátuma.	Benne	van	a	 földhözragadtság	metaforája	és	a	bezárkózottság	
érzése	[…]	Benne	van	a	mozdulatlanság	és	az	örökös	elvágyódás	a	változatos	tájakra	[…]	
a	fekete	humusz	ősi	íze	és	a	bódító	akácillat,	a	kopár	szikes	és	a	réti	mocsár,	a	porfelhő	és	
a	nyári	zivatar	hűse.”

A nyelv határfelülete
Természetesen a vajdaságiság fogalmába beletartozik a nyelvhasználat sajátos-

sága, ami az idegen nyelvi közegben szerzett lexikai egységeket sajátként kezeli, 
és elszármazott íróink új környezetükben ezeket a kifejezéseket szinte tüntetőleg 
használják műveikben idegenségérzetük kifejezésének szándékával, mintegy 
hangsúlyozva kulturális és nyelvi önazonosságuk megőrzésének fontosságát, a 
befogadó identitásba történő belesimulással szemben tanúsított ellenállásukat. 
Van, aki lábjegyzetben, vagy magában a szövegben értelmezi az általa használt, 
nyelvébe beépült környezet- és tájnyelvi elemeket, van, aki nem könnyíti meg az 
értelmezést, így tartja autentikusnak a szövegét, hiszen odahaza ezeket a szava-
kat használva beszélt. 

Rendkívül fontosak ezek az irodalmi alkotásokban az identitástudatot lecö-
vekelő apró, leginkább a lexémák szintjén megjelenő, de akár folyamatos szö-
vegrészként is beépülő elemek, hiszen olyan határátlépésnek a dokumentumai, 
amely egy korábbi és a későbbi anyanyelvi létmód közti átjárhatóság lehetőségé-
nek keresésére utal. 

Korosztályokat elválasztó peremvidék
A jeans-próza sajátos narratív világa a magyar irodalomban a Vajdaságban 

hódított igazán teret. Magyarországon is jelentős hatása volt az angolból fordí-
tott Üvöltés beat-antológiának és Kerouac Úton című regényének, de a társadal-
mi renddel szembehelyezkedő, vagy éppen a konfrontáció elől módszeresen 
kitérő, a létben sodródó, peremvidékre szorult, felnőni képtelen vagy nem 
akaró, tengő-lengő, a társadalom szempontjából fölösleges hőstípus és az őt 
megjelenítő nyelvi világ nem volt szimpatikus a magyarországi irodalompo-
litika számára, így az alkotók néhány kísérlet után jószerével letértek erről az 
irányvonalról. Az egykori jugoszláv államalakulat határai közé ékelt vajdasági 
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alkotókat erősebb impulzusok érték. Délszláv alkotótársaik fordításai révén 
gyorsan és folyamatosan szívhatták magukba nyugati filozófusok gondolatait, 
ismerhettek meg idegen nyelven született műveket, fedezhettek fel poétikai 
eljárásokat. A fiatal délszláv művészeti műhelyekkel tartott lazább-szorosabb 
kapcsolataik során magukévá tették a neoavantgárd és a konceptuális művészet 
eredményeit, ami kétségkívül hozzájárult a jeans-narratíva gyors gyökérveré-
séhez, valamint az is, hogy a vajdasági magyar írók ezáltal találtak adekvát 
formát, nyelvet, hangütést saját peremlétük megfogalmazásának artikulálására, 
végső soron megértésére. „A	farmernadrágos	elbeszélő	megszólalása	első	pillanatától	
sugallja	a	világba	vetettségnek	azt	az	állapotát,	amely	az	ellentétezésnek	nem	a	hagyo-
mányos-konfliktusos,	 hanem	 kitérésre	 épülő	 változatát	 jelenti:	 kilépést-kimenekülést	
a	 szigetlét,	 buroklét	 felé” – írja Csányi erről a regénymodellről, amely poétikai 
törést hozott magával a beat-kultúrából, a modern és a posztmodern közötti 
időszakban, szakított a valóságviszonyok mimetikus ábrázolásával, erősen 
figyelt a nyelvre mint médiumra, nyomatékosan jelezte nyelvimmanens mivol-
tát, s fölhagyott a szimulatív, metonimikus jelhasználattal, nyitott a zeneiség és 
a vizualitás szövegbe vonzása, beleszövése irányába, illetve egyéb, heterogén 
elemek műbe építése felé. Ezek a narráción kívüli metaelemek könnyedén 
integrálódnak a műbe, ugyanis a jeans-próza poétikája zaklatott ritmust diktál, 
szentesíti a montázst és a fragmentumot. Annak ellenére, hogy ez a prózatípus 
a konceptualizmus önértelmező diskurzusa mentén helyezhető el, az elbeszélő 
szólama mégsem intellektuális, hanem spontán, hőse pedig álmodozó, és oly-
kor patetikus, ezért is menekül az intézményes világból az emberi szabadság 
megtestesüléseként értelmezett robinsoni „szigetre”, legyen az ténylegesen 
csupán egy nyaralás, vagy akár egy buli.

Megtöbbszöröződött idegenség
Az idegenség címkéje roppant ragadós, származásra, nemi identitásra, társa-

dalmi pozícióra, egészségi állapotra, anyagi helyzetre, életkorra, beilleszkedési 
alkalmasságra és alkalmatlanságra egyaránt rátapad a megkülönböztetés hát-
terében fortyogó rasszizmus, szexizmus és xenofóbia katyvasza által. Valami 
módon mindenkire rásüthető az idegenség, ami nyomán egyik oldalra sorolják 
magukat a dominánsok, a másikra az alávetetteket, de nyugodtan írhatom: 
megvetetteket. Sara Ahmed, a női tanulmányok tudósa az előbbieket az „otthon	
lévő	 test”, az utóbbiakat az „oda	 nem	 illő	 test”	 elnevezéssel	 illeti.	 Tréfásan	mond-
hatnám,	hogy	ő	már	csak	tudhatja,	hiszen	apja pakisztáni, anyja angol, és a család 
Ausztráliába költözött, de az így szerzett tapasztalata nem tréfadolog. Ahmed 
szerint egyik állapot, a kirekesztőé és a kirekesztetté se egyértelmű és örök-
re adott, tehát átjárható a köztük lévő határ, előfordul, hogy az oda nem illő 
test már azelőtt belép az otthon lévő test biztonságosnak hitt zónájába, hogy 
az fölismerte volna ezt a határsértést, és ennek a lehetőségnek a fölismerése 
rettegéssel tölti el. Ezen a nyomvonalon haladva elemzi Bakos Petra Melinda 
Nadj Abonji Galambok	röppennek	föl, és Kati Hiekkapelto Kolibri című regényét. 
Az előbbi hőse Kocsis Ildikó, az utóbbié Fekete Anna. Mindketten vajdasági 
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magyar család gyermekei Svájcban, illetve Finnországban születtek, másfél 
generációsnak számítanak, a befogadó ország nyelvét a helyi tájszólás mélyéig 
ismerik és beszélik, mégis „balkáninak”, majdhogynem civilizálatlan barbárnak 
tekintik őket környezetükben, jól illusztrálva a Sara Ahmed által alaposan tag-
lalt posztkoloniális elméletek révén föltárt idegenképet. A vajdasági és magyar 
családi gyökerekkel rendelkező lányok regénybeli megjelenítése azt mutatja 
meg, hogy a fejlett nyugati társadalomban is tudni való, „hol egy nő helye”. És 
nem csupán szexista előítéletből, hanem miként Bakos Petra írja, „az	otthon	lévő	
test	bármely	helyzetben	előhúzhat	egy	kellően	iszonytató	idegenképet,	amellyel	megiga-
zolhatja	saját	agresszív	viszonyulását.” Amit az én határainak megvonása indukál 
a nem én határaival szemben.

Minderről érdemes lenne többet is beszélni, de a téma interdiszciplináris kuta-
tásának áttekintése túl széles medret követelne ebben az esszében.

A kocsmai beszéd határbirodalma
Az irodalomtól már régtől fogva nem várjuk el az emelkedettséget, nem igé-

nyeljük a műben beszélő fennkölt szólamát, annál inkább elfogadjuk a köznyelv 
területhódítását. Sőt, az alantas beszéd is kiterjesztette igényét az irodalomban 
szereplésre. Egyetlen példa: a közelmúltban olvastam Milbacher Róbert Szűz	
Mária	 jegyese című novellafüzérét. A kötetben falun élőkkel megesett törté-
netek sorozata szerepel, amelyek valamikor a múlt század második felében 
történhettek meg, vagy csak úgy beszélik, mintha megtörténtek volna. A falu 
valójában nem játszik szerepet az elbeszélésekben, van temploma, tanácsirodá-
ja, pártbizottsága, kocsmája, kiutalt fürdőszobás kis háza, az emberek laknak 
valahol, parasztházban vagy putriban, de olyan színes figurák népesítik be, 
mint amilyenek idősebb Pieter Brueghel vásznain láthatók – és ők a fontosak 
történeteikkel egyetemben.

Tele vannak történetek emlékeivel, amelyeket az újra és újra mesélés, a folya-
matos ismétlés anekdotákká kerekített, az alapélményt földuzzasztotta, karikí-
rozta, a falusi humor ismérveihez igazította a hagyományos-régies elbeszélés 
vágányán, keményen megfűszerezve trágárságokkal, mindez együttesen teremti 
meg a mindvégig kitartott elbeszélői hangot. A könyv udvariasan, de határo-
zottan olvastatja magát. Olykor elképeszt abszurd és kíméletlen történeteivel, 
máskor megkacagtat, még akkor is, ha nem igazán lenne ildomos nevetnünk. De 
minden tragédián és badarságon átvezet az elbeszélő lendületes, obszcenitással 
dúsított nyelvezete, előadásának kiegyensúlyozott stílusa.

Mindenütt szól a pletyka, a postai kézbesítő által terjesztett, majd a kocsmában 
az újramondás során a kollektív emlékezetbe ülepedő szóbeszéd. A folytonos 
ismétlés, a közösségi földolgozás a legsúlyosabb traumákat amortizálja, kezdve 
a csecsemőelcsinálástól, a pártemberek tivornyája láttán meghasonlott és magát 
fölkötő cigánybőgősön keresztül a németség deportálásának kollektív tragédiájá-
ig. A pletyka teszi elviselhetővé a legrémségesebb dolgok elfogadását. 

A mulatságosan előadott történetek sora mögül átsüt a település leépülésé-
nek képe. A közösség életfilozófiáját az egyik szereplő, Zeller Lali a követke-
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zőkben foglalja össze: „Az	ember	szeresse	a	pinát,	a	rántott	csirkét	meg	a	pálinkát.” 
Hétköznap a kocsma, ünnepnap a templom, közte semmi egyéb, csak a pletyka 
meg a vita. A periférián élő emberek közt nincsen tényleges kommunikáció, 
csak basztatják egymást, érveik és szókincsük sincs a párbeszédhez, ezért 
vastagon trágárkodnak. Ami Milbacher jóvoltából jól is áll nekik. Az elbeszé-
lő ugyanis ügyesen elkerüli a műparaszti beszédet, válogatott káromkodásai 
önálló nyelvként működnek, hiszen a káromkodás a szereplők szabadságának 
megnyilvánulási terepe. 

Milbacher teremtett nyelvi világa a Mihail Bahtyinnak a népi nevetéskultúrá-
ra, a groteszk realizmusra vonatkoztatott fogalmai által határolható be – vagyis 
egyáltalán nem újdonság az irodalomban, csak egy ideig nem kapott helyet, 
nyilvánosságot benne –, így a keretet és a tartalmat az orosz esztéta által leírt 
familiáris és vásári beszéd, a káromkodás, a trágárság, az obszcenitás, az eskü-
dözés, a hetvenkedés, a jópofáskodás adja. A történetek szereplői egymás közti 
kommunikációjuk során mintha valami állandó karnevál közepén élnének, 
amikor minden normalitás a visszájára fordítható, és minden megengedett, 
aminek ellenére néhány figura mégis retorzióval szembesül. A kocsma és a 
falu embere, cigány, paraszt nem rendelkezik eleve saját kisebbségképpel, ám a 
tanácsházas, pártbizottságos Kádár-korszak előbb-utóbb szembesíti kisebbségi 
mivoltával. 

Szabadszájúságuk ékes példája a trágárságba ágyazott istenkáromlás. Ha az 
olvasót nem zavarja az obszcenitás, mert a köznyelvben és a sajtóban is hozzá-
edződhetett, az istenkáromlásra talán fölkapja a fejét. Fölöslegesen, hiszen az is 
a familiáris beszédhez sorolható, sőt – Milbacher egy interjúban kifejtett teóriája 
szerint –, fontos tartalommal bír: „…a	templomba	járók	gyakran	látogathatják	a	jóso-
kat	is,	egy	kis	mágia	is	vegyülhet	a	hitükbe.	Az	ember	ugyanis	vágyik	a	transzcendensre,	
ennek	vannak	különböző	kulturális	formái,	amelyeket	gyakran	összemosnak.	Ami	viszont	
zavaró	lehet	so	kaknak,	hogy	sokszor	nagyon	csúnyán	beszélnek	a	novellákban.	Ezt	szán-
dékosan	alkalmaztam,	mert	a	káromkodás	autonómia	beszéd,	az	istenkáromlás	pedig	éppen	
a	 hit	 fontos	 bizonyítéka,	 hiszen	 feltételezi	 a	 transzcendens	 létezését.	 Emellett	 pedig	 az	
emberi	szabadságnak	a	kifejezője,	egy	fordított	ima,	szembe	megy	a	mindenkori	hatalom-
mal,	megőriz	a	középkor	karneváli	hangulatából	valamit.”

Alakváltás és nemi identitáscsere 
A határpozíció szerzői alakváltás révén is megtapasztalható. Számos író-

előd nyomán magam is eljátszom ezen lehetőséggel. Polgári nevemen jegyzett 
köteteim mellett három néven publikáltam szépirodalmi szövegeket, de szerzői 
entitásaim száma ettől jelentősen nagyobb, ugyanis az Ephemeria Silver névvel 
jegyzett, legutóbbi, Haláltanfolyam című összeállításban számos egyéb név szere-
pel szerzőként. Nem is számoltam össze őket.

Ephemeria Silver nem kitalált személy, hanem autonóm szerzői entitás, amely 
ugyanabban a biológiai lényben, vagyis bennem lakozik, mint Nettitia K. Froese 
és Mihályi Czobor, akik korábban nyertek nyilvánosságot. Az egymástól külön-
böző nyelvi identitások az őket kihordó biológiai lény önazonossága megszünte-
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tésének következményei. Nem álnévről, álnevekről van szó, nem is alteregókról, 
hanem nevesített nyelvi határátlépőkről, akik arra kíváncsiak, mi történik, mi 
történhetik velük, milyenek a lehetőségek egy másik világban, amit egyedül ők 
képesek érzékelni és igyekeznek megfogalmazni. Szellemi alaköltésük a kíváncsi 
identitás következménye, az alkotói entitás megtöbbszöröződése, egyben pedig 
az egynél több élet lehetőségének megkísértése. Ezt igyekszem elmagyarázni a 
továbbiakban.

A teremtés első DNS molekulájának őselődjébe, az RNS nukleotidjaiba már 
bele lehetett kódolva a sokszínűség, a pazar elkülönböződés logikus vágya, a 
milliárd lehetőséget felcsillantó színészi hajlam horgonytalanságának ideája, ami 
már a biodiverzitás karneváli tobzódásában is eme őstörekvést mutatja fel.

A teremtés rászabadította a világra az önmegvalósítás pánspermiumát, 
aminek minden egyes fickándozó farkú egyede más akar lenni, mint ami, mert 
nem jó mindig ugyanabban a bőrben, ami eleve unalmas, mert a miénk, mert 
nem bújhatunk ki belőle, ráadásul sokszor előnytelen képet mutat rólunk a 
világ felé, ami, valljuk be, senkinek se konveniál különösebben. Ha pedig a 
saját bőrünkből nem léphetünk ki, miért ne bújhatnánk bele máséba, ami elő-
nyösebb, szebb, színesebb, szeretetre méltóbb, miért ne vállalnánk a játékos 
kedvű természet színpompás ősideájának, a színészi princípiumnak magunkba 
ojtását? Az élet alapjaiban álarcokra épül, ennélfogva csupán álarcokban visel-
hető el. Az álarc létünk s alkotói identitásunk elemi összetevője. Az álarc nem 
rejtőzködés, hanem éppen ellenkezőleg, kiemelés, hangsúlyozás, értelmezés. 
A maszk eltakar, ugyanakkor hangsúlyoz, csigázza az érdeklődést, felkelti a 
figyelmet. A maszk mássá tesz egy időre, kvázi azonossá tesz valakivel. Sőt, 
a rituális maszk, amihez legközelebb állnak az irodalomban felöltött szerzői 
álarcok, az istenhez való közeledés jelképe is. Persze nem olyan módon, hogy 
az írót vagy a munkáját az idea szférájába emelje, hanem csupán hangsúlyozza 
az irodalmi alkotás ősi „másságát”, a beleélést, az empátiát, az átalakulást, a 
megújulást. Ezzel egyetemben pedig kiemeli az írói munka játék-, illetve szín-
játékszerű jellegét. Mi adhat nagyobb biztonságot, mint annak a kételynek az 
elültetése, hogy aki éppen bennünket néz, valós mivoltunkat szemléli-e, vagy 
csak egy álarcot lát.

Az ember nem csak alakoskodik, hanem természeténél fogva alakváltó lény, a 
művész pedig hatványozottan az. Éppen ennélfogva nem tudom, miért azt a leg-
nehezebb megértetnem a legtöbb érdeklődővel, hogy a különböző alkotói nevek 
egy-egy szerző, így a magam esetében is miért nem az egyszerű rejtőzködés gesz-
tusai, hanem voltaképpen pecsétek az alakváltás dokumentumain. Amikor írok, 
mindig más vagyok. Különböző műfajok esetében különösen éles az elkülönülés, 
és megtörténik, hogy a fizikai testtől elkülönböződő alkotói entitás hosszabb 
ideig lehorgonyoz a biológiai szervezetben. Ilyenkor úgy ülök a billentyűzet 
elé, mint Ephemeria Silver vagy Nettitia K. Froese, Mihályi Czobor, Mortitia 
Schaegbecourt, vagy valaki más, máskor viszont egy ötlet kibontása hív a szá-
mítógéphez, és miközben nyomogatom egymás után az alfanumerikus kódokat 
előhívó billentyűket, a virtuális papíron megjelenő szöveggel párhuzamosan 
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megképződik a szöveget létrehozó alkotói entitás is, a személy, aki majd végül 
aláírja a textust. Könnyebben érthetővé válik a művészi álnevek mögött rejtőző 
álneves művészeknek a biológiailag azonos, szellemileg, érzelmileg, intellektuá-
lisan viszont egymástól eltérő entitásként értelmezése, amennyiben gondolatme-
netünkben felfüggesztjük a szerző neve és a mű (szöveg)teste elkülönülésének 
filozófiai koncepcióját, vegyük csak egyszerűen úgy, hogy az alkotás és az alkotó 
neve egymásra utaló egészet képez. Az álnév lehet valamivel szembeni vagy 
valami mellett tett gesztus, mint a képzőművész Anna Banana esetében; lehet az 
eredeti identitást felülíró entitás megnevezése, mint Fernando Pessoánál (Ricardo 
Reis, Alberto Caero, Alvaro Campos); lehet elrejtő lepel, mint Eva Parusel eseté-
ben, aki azért vette fel a Gwendolin Muschelman művésznevet, mert művészi 
tevékenysége kompromittálhatta volna munkahelyén; és lehet kosztüm, mint a 
múlt század hetvenes éveiben Amerikában, a „híres művészek” megtelt listájáról 
kiszorult alkotók esetében, akik az ún. magas művészet felől a szórakoztatás 
felé fordultak. Az álnév ezzel szemben nem egy esetben mélyen gyökerezik a 
személyiségben. Marcel Duchamp például arról vallott, hogy amikor katolikus-
ként valami jól hangzó zsidó álnevet kívánt felvenni, az számára annyit jelentett, 
mintha a név mellett vallást is cserélt volna. Színészek, popsztárok esetében az 
álnév a befutást segítő mechanizmus része, a művészeti alkotók esetében pedig 
másik énjük belső tartalmát vetítik ki.

Hozzám azok állnak legközelebb, akik képesek a biológiai azonosságban 
elkülönülő alkotói személyiségek, a másik ének életben tartására, akik szá-
mára az álnév nem póz, hanem az alkotás során létrejövő külön entitás és 
identitás. All Fry például ezt írja idevonatkozóan: „Ha	 erkölcsileg	 és	 anyagilag	
sikeres	művészi	munkát	kívánok	készíteni,	olyan	nevet	találok	ki,	melynek	rezgésszáma	
segíti	 ezeknek	 a	 céloknak	 az	 elérését.” Vele szemben John M. Bennett nem kita-
lálásról, hanem az identitás minden előző identitást törlő megképződéséről 
vall: „Az	álnév	az	ál-énem,	vagyis	nevemben	valaki	mássá	válok,	hogy	más	embereket	
felszabadítsak	magamban,	hogy	megszabaduljak	minden	»identitástól«,	amely	hozzám	
tapadhatott.” A harmincöt nevet elhasználó dr. Al Ackerman szerint:	 „minden	
felvett	új	név	felfedezési	kísérlet:	átlépek	egy	másik	valóságba,	hogy	megtapasztaljam,	
mi	folyik	ott,	mik	a	lehetőségek.	Vagyis	a	sok	különböző	név	használata	módot	ad	arra,	
hogy	 egynél	 több	 életet	 élhessek.” Ackerman vall arról, hogy az identitásváltás, 
ha csak álnév szintjén is, lehetséges, az egyén elemi szükséglete: „Már	felnőtté	
válásom	 kezdetén	 sem	 voltam	 képes	megérteni,	 épeszű	 ember	 hogyan	 elégedhet	meg	
azzal,	 hogy	 egész	 életében	 ugyanazt	 a	 munkát	 végzi,	 ugyanazt	 a	 szerepet	 játssza,	
ugyanazokat	az	unalmas	dolgokat	mondja	 és	 teszi,	végtelenül,	nap	mint	nap,	 s	nem	
érzi	az	egészet	reménytelennek.	Ezt	a	rendszert	csak	egy	kicsivel	éreztem	jobbnak,	mint	
egy	életfogytiglani	börtönbüntetést.” Ami az én olvasatomban Szentkuthy Miklóst 
idézi: „…van-e	emberibb	ösztön	a	színészkedésnél?	Miért?	Mert	mi	a	színészkedés?	
Törekvés	valami	másra,	mint	ami	éppen	véletlenül	vagyunk,	valami	másra	és	valami	
többre;	 érezzük,	 hogy	 örökké	 hiányzik	 belőlünk	 valami,	 egyek	 vagyunk,	 pedig	 ezer	
lehetőség	csírái	csiklandozzák	belsőnket,	a	nagy	akármi,	egy	állat	is,	egy	virág	is,	egy	
isten	is	és	egy	félisten	is	–	nevetséges	hiba,	hogy	mégiscsak	egy	darab	ember	vagyunk,	
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egyetlen	arccal:	sokkal	több	lehetnénk,	ezer	változat,	az	csak	a	természet	hervatagságá-
ra	jellemző,	hogy	egy	anyának	csak	egy-egy	alakot	sikerül	szülnie	magából!	Évmilliók	
előtt	 bizonyára	 ezret	 és	 ezret	 szórt	 ki	 a	 testéből,	 millió	mag	millió	 különféle	 színes	
életet	élt,	ma	azonban	ez	a	millió	változat	csak	csökevény	ösztönök,	ingerlő	lehetőségek	
alakjában	van	meg	bennünk,	és	a	színészkedés	nem	más,	mint	nyomorúságos	pótlása	
az	 elveszett	 ezerféle	 életnek.	A	 színész	 így	 visszamerül	 az	 őstermészet	 legősibb	 ter-
mékenységi	állapotába,	s	aki	az	őstermészetbe	merül	vissza,	az	istenekhez	tér	vissza.” 
Ehhez fűzhetjük hozzá David Winchester megállapítását, miszerint: „Az	átvál-
tozás	+	 a	dolgok	 feletti	uralom	a	művészet	 részét	 képezi	már	 azóta,	 hogy	 a	 barlangi	
művészek	étrendjüket	felfestették	a	falra.”

Természetesen nem árt óvatosnak lenni a bennünk burjánzó szerzői entitá-
sokkal. Egyre gyakrabban tapasztalom, hogy az ujjaimat használó szerzői alak 
válla fölött valamelyik másik bámul a képernyőre, és később látom, gátlástalanul 
lopott a másiktól. Mintha a senki földjén táboroznának. Bennragadtak az idő és 
a tér kíméletlen csapdájába.
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Muszatics	Péter
Álomvilágok

Végre befejeztem ennek a harmadrangú Pierre Loti-imitátornak a könyvét. 
Dühített, ahogyan hősnőjét ábrázolta. Dühített, ahogyan hősnője hazáját ábrá-
zolta. Dühített buta kedélyessége. És – ha nem is dühít, mert miközben leírtam 
mindezt, nagyjából lecsillapodtam – zavar, hogy német nyelvű olvasók százezrei 
részben ennek a könyvnek az alapján gondolnak Magyarországra. 

Hugo Hartung számára nem a távoli tengerek jelentették az egzotikumot, mint 
Pierre Lotinak, az egykor népszerű, mára elfeledett írónak és életművésznek, 
hanem a puszta. A német író a Bécstől két-háromszáz kilométerre lévő magyar 
Alföldet népesítette be regényében bárgyú és egysíkú alakokkal, jóindulatú és 
együgyű bennszülöttekkel, szerelmével, Piroskával az élen, akit igazából nem 
ismert, de akire aztán, már Németországban, gyakran gondolt. Az Ich	denke	oft	
an	Piroschka az álmokról és az elvágyódásról szól, és a német nyelvű közönség 
számára, nem kis részben e könyv és a belőle készült film miatt, Magyarország 
régóta a (meglehetősen késői és kilúgozott) romantika kliséországa, pörkölttel, 
Piroskával és pusztával.

A puszta pedig valóság: rögtön Budapest mellett kezdődik. Sőt, már Budapest 
keleti kerületei is a pusztából nőttek ki. A 20. kerület, Pesterzsébet, amely 1950-ig 
önálló város volt, homokbuckák között alakult ki a 19. század végén, a kiegyezés 
után, amikor Ausztria többé-kevésbé egyenrangú társaként a Magyar Királyság 
néhány évtizedig amerikai mértékben fejlődött. A bécsi Sina család ekkor adta 
el sokhektárnyi földjét egy brüsszeli banknak, akik aztán jó áron kiparcellázták 
a főváros határában lévő földeket. A milliós Budapest mellett utcák és villák, 
gyárak és malmok nőttek ki a homokból. Első telepesei Ferenc József feleségéről 
Erzsébetfalvának nevezték el a községet – a szomszédos Kossuthfalva pedig a 
száműzött forradalmárra emlékeztetett. A Habsburg-ellenes lázadó és a Habsburg 
császár- és királyné kultusza már a 19. században sem zárta ki egymást. Kossuth 
Lajost egy híve a „nemzet istenének”, míg Sisit a hű Jókai Mór, a Hugo Hartungnál 
gazdagabb fantáziájú mesemondó (aki maga is helyi birtokos volt) a „nemzet 
védőszentjének” nevezte – és ellentmondást kevesen fedeztek föl e feloldhatatlan 
ellentétpárban. Erzsébetfalva gyorsan város lett, szabályos utcákkal, átkeresztel-
ték Pesterzsébetre, és nem a főváros üdülőövezete lett, mint tervezték, hanem 
főleg a közeli hatalmas malmok és gyárak kispénzű munkásai költöztek ide.
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Kossuth és a királyné ma is jól megférnek egymással a magyarok gondolat-
világában, akár a szobraik a szecessziós Városháza előtt, amelynek régi fotókon 
láthatók díszes tornyai – ezeket a II. világháború pusztítása után nem építették 
újjá. És láthatók a képeken a kis, földszintes házak is, amik körülvették az alföldi 
mezővárosokat idéző épületet. Az egyik cégtáblája Horowitz Izidor „Hazám” 
kávéházát hirdeti, ahol „naponta czigány-zene” szól. A Városháza körül már 
csak jellegtelen magas kockaházak állnak, de a piac felé vezető utcákban még 
mindig sok billegő kéményű, natúrtéglás vagy szecessziós díszekkel vakolt csa-
ládi ház van. Némelyiket cirádás bádogvirágok választják el az utcától, mégis, 
a legtöbb kerítést, mint az Alföldön, téglából emelték. A magánszférát szinte 
mindig óvni kellett az éppen hatalmon lévőktől, a családi élet Magyarországon 
többnyire falak mögött és a zárt udvarokban zajlott. 

„Kápolnási Károly tüzelőanyag kereskedő”, olvasom az egyik kapun.  
A Topánka utcában a közjegyző Deli Betty hirdeti szolgáltatásait. A Jókai utcában 
egy házon még ott a büszke „Tiszta udvar, rendes ház” felirat. A mozgalomnak 
annak idején a nagyobb rendre való nevelés volt a célja – de, bármit állít az 
alumíniumtábla, a zárt magyar udvarok többsége azóta is reménytelenül ren-
detlen. A „Szivacs espresso” „nagy italválasztékot és kulturált kiszolgálást” ígér. 
Miután iszunk egy Ferenc József keserűlikőrt, a Tátra téri piacon a zöldségeket, 
a savanyúságokat, a hentesek gazdag kínálatát nézegetjük. Van itt első köröm és 
húsos porc, nyelv, tüdő, velő és szív, hátsó láb és slusszcsont, a bejáratnál pedig 
szigorú felirat figyelmeztet: „Kutyát és kerékpárt behozni tilos!” A pesterzsé-
beti piac feliratai dallamosak, akárcsak az utcanevek. A Kende Kanuth utcában 
például, miközben egy nagy adag illatos rántott borjúmájat eszünk fokhagymás 
uborkasalátával, a névadó regényes kalandjainak képzetei kavarognak a fejem-
ben. Utána az Igló utcában, egy régi üzletben „cipőkellékek és szabókellékek” 
között válogatunk. Van itt minden: sámfa és hímzőcérna, gurtni és válltömés, egy 
százéves mérleg és egy még régebbi kopott fiókos szekrény az ezernyi áruval, 
meg egy barna köpenyes, udvarias kereskedő. Néhány méterrel odébb egy ötvös 
esőmosta cégérén hirdeti, hogy ékszert készít „hozott anyagból”, de „egyes javí-
tásokat azonnal is vállal”, aztán egy még régebbi „Fordász kisszövetkezet” várja 
a kuncsaftokat, ahol nagyjából negyven éve megállt az idő – profiljuk a „klasz-
szikus és modern hajvágás”. A szomszédban Lonszky Vencel férfiruhákat szab 
és javít. A félhosszú sötét hajú, nagy szemüveget viselő szabó morcosan pillant 
föl öreg Singer varrógépe mögül – talán sejti, hogy csak a kíváncsiság és nevének 
ellenállhatatlan csengése vonzott a boltjába.

 
Aztán villamosra szállunk. Nagy kanyarokat tesz, széles ívben kerülgeti 

az egymáshoz tapadó földszintes házakat. Néhány utcával odébb, az egykori 
Világosság mozi épületében, Rátkay Endre festményei között elfog a kétkedés: 
egy dilettáns vagy egy zseni festette ezeket az óriási képeket? Az Alchemia, a 
Kabbala, az Apocryph,	a Binominalis lenyűgöző víziói között kapkodom a fejem. 
Az évtizedekig festett, gigantikus, tízméteres Calendáriumon tizenöt tételben, 
százötven táblán több mint négyszáz kisebb-nagyobb kép zúdul a nézőre. Éppen 
itt, Pesterzsébeten, az álmos családi házak között?
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Rátkay Endre itt élt, fekete ruhában, oroszlánfejű ébenfa bottal rótta 
Pesterzsébet utcáit, Budapestre ritkán járt, de ha bement, állítólag gyalog tette 
meg az utat a messzi belváros és Átlós utcai háza között. Ő volt a tökéletes 
kívülálló – arcképeit elnézve mégsem egy megkeseredett művészt látni, hanem 
egy délceg, derűs, ősz hajú, nagyszakállú férfit, aki, egészen a novemberi fagyo-
kig, naponta megfürdött a Dunában, figyelmesen bánt a nőkkel, és szemláto-
mást boldog volt saját világában. Egy elhagyott, fűtetlen tejboltban rendezte be 
műtermét, ahol a redőnyök mögött a bolondok és a szentek magabiztosságával 
festett évtizedekig.

A világ körülötte sokáig a szocialista realizmus bűvöletében élt – ő, álomvilága 
biztonságában élve, nem fogadta el sem a szocializmus realitását, sem a „hivata-
los” festészet szabályait. Tanárai nagyra becsülték a Képzőművészeti Főiskolán, 
de szertelenségeit nehezen viselték. Csontváry Kosztka Tivadar volt nagy hatás-
sal rá – állítólag órákat töltött megbabonázva óriási vásznai előtt, amelyek szinte 
a véletlennek köszönhetően menekültek meg attól, hogy szemétdombra kerülje-
nek vagy teherautó-ponyvának használják őket. Rátkay másik bálványa Dante 
volt – szótárral a kezében, olaszul olvasta hetekig az Isteni	színjátékot. 

Aztán maga is megalkotta univerzumát. Gyanakodva néztem a képeit, mert 
kevesen képesek arra, hogy a szétesett kozmikus világkép helyett saját művé-
szi univerzumot hozzanak létre. Ahogy maga Rátkay írta, a hagyományos és 
a modern művészet személyes összebékítése volt a célja – bátor, sőt istenkí-
sértő vállalkozás. Motívumok ezreit alkotta meg. Nem félt a giccstől, a nagy 
témáktól, képein felbukkannak politikusok és papok, művészek és hadvezé-
rek, geometrikus ábrák, képletek és alkímiai jelek bomlanak ki egymásból, 
rétegződnek szinte átláthatatlanul egymásra. Megfejtésük (amennyiben meg-
fejthetők) heteket venne igénybe. „Hozott anyagból” dolgozott, sokat idéz, 
más festmények részleteit, mások által megalkotott jeleket, készen kapott 
propagandaképeket, abszurd és szürreális jeleneteket, ősi szimbólumokat. 
Hiszen már mindent megcsináltak, csak az a kérdés, hogyan csoportosítunk. 
Neki mindenesetre volt érzéke a csoportosításhoz – kerek világot alkotott a 
periférián. 

A Dante kozmikus rendjét és Hieronymus Bosch képi rendjét idéző álfreskóin 
és álikonjain Hitler, Sztálin és Mussolini mellett ott vannak a magyar történelem 
emblematikus alakjai is: Horthy Miklós, a kormányzó – nem fehér lovon, hanem 
ló-emberként, kis fehér lótesttel és nagy emberfejjel, játékkoronával, fülbevaló-
val, borvirágos orral, fölemelt első patákkal. És az álomszerű, apokaliptikus 20. 
századi történelmi kavalkádban ott van Kádár János is, egyszerű fekete ruhában, 
felemelt mutatóujjal – ujja hegyén pedig imbolygó kis vörös csillaggal. És fel-
bukkan rengeteg nő, ruhában és ruhátlanul, mindenféle pózokban – néhányuk 
modellje Rátkay valamelyik felesége volt. Első kiállítását Weöres Sándor nyitotta 
meg. „Alattad	a	föld,	fölötted	az	ég,	benned	a	létra” – A teljesség felé szerzőjének szavai 
mintha illenének a pesterzsébeti mesterre.
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A képekről ránk zúduló, nehezen feldolgozható ingerhalmaz után kedvet 
kapunk egy kávéhoz – de a galéria melletti „Sün espressóban” éppen elromlott 
a kávéfőző. Marad a pálinkázás – a pult mögött a nyolcvanéves, bölcs mosolyú 
Mária néni közben arról mesél, hogy Rejtő Jenő is gyakran járt errefelé, és néhány 
emlékezetes hősét pesterzsébeti kocsmatöltelékekről és különcökről mintázta. 
Közben folyamatosan Rátkay képein rágódom, meg azon, milyen nehéz meg-
ítélni egy művész helyét és értékét. Helyi értékét és emberi értékét. A peremen 
alkotók – és majdnem minden magyar művész itt alkotott – híre és elismerése 
mindig hajszálon függött. Csontváryé éppúgy, mint a nemes ponyvát író Rejtő 
Jenőé, Rátkayé éppúgy, mint mondjuk Márai Sándoré. Mennyiféle hang, mennyi 
kép, mennyi vízió! A siker sokszor nem a tehetség fokmérője, és, mint Márai szin-
te prófétikusan írja, „kissé félreértés is”. Némelyikük világhírű lett – évtizedekkel 
életműve megalkotása után, szinte „véletlenül”. Némelyiküket csak hazájuk 
ismerte el, és némelyikük továbbra is ismeretlen. 

Billegő életművek a Nyugat peremén billegő országban, amely egyszerre pro-
vinciális és vidékies, dilettáns és zseniális. Mindez – az utcák, a szavak, a nevek, 
az ízek, a képek, és a mögöttük lévő történetek – felfedezetlen, éppúgy, mint 
Magyarország – az igazi Magyarország, amely egyelőre nagyjából ismeretlen a 
világ számára, bezárva történelmébe és az azt megnevező szavakba. Talán ez 
az ország hibája is. Lehet, hogy egyelőre nem tudja úgy kifejezni magát, olyan 
tisztán és egyértelműen, ahogy szeretné. Álmos, zárt udvarokban, mozdulatlanul 
éli mindennapjait, a felszínen, a napi hírekben pedig, éppúgy, mint a Piroskáról 
szóló regényben, többnyire egy másik ország szerepel. 

A földszintes házak szabályos, távolba vesző kockái és háromszögei között, a 
girbe-gurba villamossínek mellett finom, barnás homok száll. Miközben az Átlós 
utca sarkán kezet mosok és iszom a kék nyomós kútnál, házőrző kutyák tucatjai 
ugatnak. Innen nehéz kitörni – és a kitörést nehezíti a káprázatosan hajlékony, de 
rokontalan magyar nyelv is. A nyelv, amely – jó esetben és ritkán – vertikálisan 
utat mutathat, de ha felülünk a rendre felbukkanó közösségi hisztériáknak, be is 
zárhat álomvilágába, és eltakarhatja a világ valóságát. Pesterzsébeten ez a való-
ság. A puszta végtelenjében minden lehetséges, de az álmok egyelőre a földhöz 
kötnek.
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Tarján	Tamás
A dubrovniki Szent Balázs-templom 
leírása

Egy órával ezelőtt még szeretett katedrális-kisvárosomba, Winchesterbe 
készültem, s most kezemben a last minute dubrovniki repülőjegy, bécsi és zágrá-
bi átszállással. Kedvelt utazási irodám mindentudó fiatal ügyintéző kisasszonya 
öt perc alatt meggyőzött: válasszam inkább a tél helyett a tavaszt. A ködös Albion 
vendégszeretőbb lesz köd nélkül, a horvát tengerparton pedig jelenleg is, amikor 
2016 után hamarosan 2017-be fordul a naptár, tartósan 10 fok felett van az átlag-
hőmérséklet. Hét szép nap, jutányosan. 

Miért is ne? „Tizenhét nap Raguza!” – adtuk ki a nagy kaland jelszavát bará-
tommal 1974-ben. Épp befejeztük az egyetemet, még diplománk személyes 
átvételéről is lemondtunk a jugoszláviai terv kedvéért. Nekem első külföldi 
utam ígérkezett. Nem pusztán Raguza (válltáskánkban a Sándor	Mátyással mint 
„turisztikai szakirodalommal”), hanem Mostar, Szarajevó, Split, Hvar. Több lett 
tizenhét napnál. Autóbusz, hajó, gyalogszer, váltogatva, négyesben. Legtöbb 
epizódjára emlékszem. Szarajevói haza- és visszafutásom alaposan megizzasz-
tott – az éttermi, második „molim, pol litra bijela vina, pol litra crvena vina” 
rendelésnél vettük észre: mindnyájan a szállodában felejtettük pénztárcánkat.  
A nudistastrand óvatos, egymás előtt is piruló becserkészése egy Dubrovnik köze-
li szigeten történt, ahol elsőként P. Zs. magyar színművésznővel találtuk magun-
kat szemben (azóta elmeséltem neki; kacagott). Az éjszakai Adria, az először kós-
tolt Stella Artois sör: a kiürült kis palackokat ugyanúgy nagy ívben a kékessötéten 
csillogó hullámokba hajítottuk – mit sem tudva még ökológiáról, szelektívről –, 
mint szinte valamennyi utastársunk. A Meštrović-múzeum torokszorító szobrait 
órákig jártuk körül. A cipővásárlás a „kapitalista” Jugoszlávia egy gazdag válasz-
tékú üzletében hat évre biztosította ünnepi lábbelim. A folyamatos visszaút sokkal 
hosszabbnak, barátságtalanabbnak érződött, mint a szakaszos, állomásonként 
megpihentető odaút. Éppen éjfélkor ért autóbuszunk Pest szívébe.

Tehát: miért ne? 
S mit érnek az emlékek…? Hiszen amint az a Mostar, az a Szarajevó, úgy az a 

Dubrovnik is eltűnt az ezerkilencszázkilencvenes évtizedben.

*
Az út mellett szól, hogy amikor 1992-ben egy kiadó felkérésére összeállítottam 

a „Névnap könyvek” népszerű sorozatának Balázs-kötetét, alig pár sor beszélt 
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Szent Balázsról mint Dubrovnik városának védőszentjéről. A könyvet az összes 
Balázsoknak és minden érdeklődőnek, elsősorban azonban Balázs nevű öcsém-
nek és édesanyánknak (az ajánlásban: Kismaminknak) szántam. A sorozat rég 
megszűnt, 2014 karácsonya óta az ajánlást is az égbe kellene címezni, azonban a 
Szent Balázs-, illetve Balázs-vonatkozásokat, a személynév honi és külhoni vise-
lőinek életét, munkásságát máig kutatom, adataikat gyűjtöm, hátha kialakul belő-
lük egy kéziratos, egypéldányos ajándékkönyv testvéremnek. Mivel Szent Balázs 
az arméniai Szebaszte (Sivas) püspökeként szolgált, és Kis-Örményországban 
hunyt el, negyedrészt örmény eredetű családunk megkülönböztetett tisztelettel 
respektálja kultuszát. 

Legyen utam fő tájolási pontja, célja a Szent Balázs-templom. Kétszer két-
három óra alatt nyilván alaposan feltérképezhető. Szeretem az idegen nyelvű 
szentmiséket, szeretem, amikor – belső hallásom már fordítja is magyarra – a 
Miatyánk után elhangzik a „Legyen békesség közöttünk mindenkor”, s követke-
zik az egymást ismerő és nem ismerő hívek kézfogása, ölelése, néhol arcössze-
érintése. 

Amint az Angliába összekészített ruhadarabokat, olvasnivalókat sebtében 
átcserélem mediterrán kollekcióra, bevillan: Déry Tibor A	 befejezetlen	 mondat 
című regényét vinnem kell. Bécsben kezdte írni, 1934 szentestéjén, ám jórészt 
Dubrovnikban folytatta, ahol vallomása szerint narancson élt, mert másra nem-
igen futotta. A főszereplő: Parcen-Nagy Lőrinc. Az én fiam: Lőrinc.

Rábízom magam Szent Balázsra és Szent Lőrincre. 

*
Napszállatkor már indul a reptéri busz az Óváros felé. Kiderül: emlé-

keim nem is oly élesek, igaz, annak idején egész másfelé, Lapad városrész 
fürdőövezetében laktunk. Most jobb lett volna már a városi végállomás szil-
veszterre feldíszített, forralt borral és sült gesztenyével hívogató tere előtt 
leszállni, mert így alapos visszafelé kutyagolásra kényszerülök. A Villa G.-t, 
szálláshelyemet keresem. Sajnos az ulica Frana Supila a józan észnek ellent-
mondó házszámozással ellátott, kivilágítatlan üzletei, nyaralói közt hiába 
kóválygok bőröndömet görgetve. A sarki kisboltban vásárolt sör és az eladó 
barátságos-tanácstalan szóáradata sem segít. Végül – nevét, plakátjait meg 
sem nézve – egy elegáns múzeumba nyitok be, amely 20 óráig látogatható, és 
a portán szolgálatot teljesítő művészeti munkatársai a maguk szívességéből 
belevágnak a telefonos tájékozódásba. Dombnak fel indítanak útba. A Hotel 
Argentina recepciósa udvariasan felvilágosít: a Villa G. az ő filiáléjuk, sajnos 
most (igaz, ami igaz, ezt a magyar partnercégnek nem hozták tudomására) 
zárva tart, de ők szeretettel látnak.

Az Argentina sokkal előkelőbb, szélesebb panorámájú, mint amire befizettem, 
a szoba is elsőrangú. Gyorsan a netre kattintok, ki volt Frano Supilo (1917-ben 
elhunyt politikus, újságíró). Percek múlva már indulok a Stari Gradba, hogy 
elsőül a védőszentnél jelentkezzem. Az egyik útikönyv azt írja: lépcsősor tetején 
áll a Szent Balázs-templom. Az Óváros hangulatára általánosságban emlékszem, 
látnivalóira külön-külön nem. Sebesen, szívdobogva megmászom az utamba 
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kerülő első komolyabb lépcsősort – ennek ormán viszont más templomot találok, 
mellette iskolát, könyvtárat. Aztán lecsalogat magához a régi kikötő, a holnaputá-
ni várható nagy forgalomra főpróbát tartó lacikonyhák esti sora. 

Másnap reggel, a napsütésben fürdő Adria fényjátékait csodálva fogyasztom 
az étterem teraszán a sonkás tojást, kecskesajtot, gyümölcsízzel leöntött fahéjas 
tekercset. Jólesik hátamon a kiskabát, bár lehetne nélküle üldögélni. Egy falat 
étel, egy korty tea – egy beleolvasó lapozás Déryben. Tudom, Dubrovnikba 
a második fejezet lapjain érkezik meg a történet (tegnap a YouTube-on meg-
néztem azt a keveset, ami ott a 141	perc A befejezetlen mondatból című Fábri 
Zoltán-filmet képviseli. Ezen a felvételen, előtérben Mensáros Lászlóval, a régi 
– 1974-ben zajlott a forgatás – várost, erődfalat láthattam). A regény plasztikus, 
cselekményes dubrovniki háttérrajzából szinte azonnal kiugrik az Argentina 
penzió említése, majd a fejezet végén (az öngyilkos apa nevezetes búcsúlevelét 
követően) a már budapesti bekezdés: Lőrinc „Többször	vacsorázott	a	budai	kioszk-
ban	is,	amelynek	üvegablakai	mögött	forró	napokon	csodálatosképpen	ugyanaz	a	szag	
volt,	mint	az	Argentina	ebédlőjében”. E részekre nem emlékeztem. 

Déry hőse, Lőrinc szállását az Argentinában jelöli ki. Feltételezhetően azért, 
mert ő is ott lakott, számára elfogadható összegért. Onnan nézem tehát az Adriát, 
ahonnan nap nap után a képzeletbeli Lőrinc és megformálója, Déry. Nem teljesen 
onnan: a különbség lehet húsz-harminc méter s egy-két szint. Az egykori penzió 
olaszos kőfalát és a modern, üvegtestű szállodát egybesimították, nem tüntetve 
el a kettő közötti építészeti varratot.

A teraszról vissza az étterembe. Szagolgatok.

*
Ma, december 30-án egy nappal elhalasztom Szent Balázs templomának felke-

resését, mert a szálloda röpke kirándulást szervez a környékre. Hajókázni még 
jobb lenne, de a vízen egyetlen jármű sem mutatja magát, se kisebb, se nagyobb. 
A hotel excursionje után épp belefér, hogy a leghosszabb autóbuszvonalon talá-
lomra, kényelmesen kétszer is bejárjam Dubrovnik sok zegzugát, érintve a drót-
kötél-cérnaszálakon függő, 2002-ben átadott Franjo Tudjman hidat, a tágasabb 
öblű új kikötőt, a magaslati, kertvárosias negyedek pompázó, termő narancsfás 
tájait.

Jobb is lesz holnap, az év utolsó napján lépni be a Balázs-templomba. Az 
orvos, torokgyógyító Szent Balázs, püspök és vértanú, a tizennégy segítő szent 
egyike – aki a magyar versolvasó számára főleg Babits Mihály Balázsolás című 
verséből jelenik meg – a hagyomány szerint 316-ban, február 3-án halt mártír-
halált. Ezerhétszáz esztendő múltán zajlott emlékévét bizonyára holnap zárják 
le ünnepélyesen (bár lehet, hogy majd csak februárban, emléknapján, Balázs-
napkor).

Kirándulásunkon sült apróhallal kínáltak, vacsorám vegyes tengeri tál. 
Általában félek a halszálkától, de mert hosszú évek óta lehetőleg nem mulasztom 
el a Balázs-áldást (legtöbbször a Ferenciek templomában), most nem szorongok. 
Kettős a védelem: Dubrovniknak Szent Balázs a patrónusa.

*
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Raguza lakosait nem halszálkától, torokgyíktól, félrenyeléstől óvta meg Sveti 
Vlaho. Velencei katonai támadásnak vetett gátat. Egy pap álmában jelent meg, 
s figyelmeztette a nem sejtett veszélyre. A pap idejében riasztotta a fegyvere-
seket, a támadást visszaverték. A püspöki ornátust viselő, egyik kezében pász-
torbotot fogó szentet ezért ábrázolják leggyakrabban a másik kezében tartott 
városmakettel.

Kis türelmet kérek Blažtól: a verőfényes órák hadd teljenek azzal, hogy a Déry 
Tibor és Parcen-Nagy Lőrinc élvezte kilátásban, a hotel ablakai alatt hat-hét eme-
let mélyen a vízpartra futó park itt-ott különös alakzatú örökzöldjeiben gyönyör-
ködöm magam is. Blaž templomának látogatása este legyen óévbúcsúztató, majd 
irány a szilveszterre hangolt óvárosi főutca, a Stradun (Placa). 

Nem nehéz megtalálni a Szent Balázs-templomot; ama lépcsősor alig pár 
fok. Ám sajnos kevéssel nyolc óra után a templomkapu már zárva. Sem az 
emlékév, sem az év utolsó napja nem hosszabbította meg a nyitvatartási időt.  
A Dubrovačke Ljetne Igre (a Dubrovniki Nyári Fesztivál) 2017-es rendezvénye-
iről már találtam előzetest (1974-ben épp elkaptuk egyik programját); a Balázs-
évről túl sokat nem lehet megtudni. 

A tömeg, a zsivaj nem bántaná az istenháza méltóságát. Nincs tömeg, se 
zsivaj. A dubrovniki polgárok az éjfél kondulásakor is békésen, vidám kis cso-
portokban korzóznak. Sokaságuk eloszlik a Placa kövezetén. A száz kunáért az 
utcán árusított vörösbor fogy, fogyogat a debreciner mellé (holnap már tizenöt 
kunáért viheti, aki erre szomjazik). A nép elegáns: büszke férfiak könnyű, ízléses 
dzsekiben, élre vasalt nadrágban vagy tengerkék farmerben, elegáns hölgyek 
szinte tavaszias, ötletes, pikáns öltözékben, gyerekek, fiatalok elsőrangú szer-
kókban. Csak nem Velencében vásárolják? Három nap múlva Dubrovnik híres 
áruházában, e kezdetlegesebb plázában járok, ott meglep a minden téren szolid 
választék, a pangás. Gondolom, a strandszezon nyitányától, amikor a negyvenöt-
ezer fős város az üdülővendégekkel együtt hirtelen vagy négyszeres népességűre 
duzzad, másképp lesz. (Engem, az úszni nem tudót, a strandtól idegenkedőt 
nyugalommal tölt el, hogy Dubrovnik télen ily levegős. Lent, a legszebb partsza-
kaszokon sehol egy lélek, kettesben lehetek az Adriával.)

Szent Balázs szobra a róla elnevezett templom homlokzatának tetejéről, a 
Hit és a Remény allegorikus alakjai közül tekint alá. A szobor ki van világítva, 
mégis csak sötét kontúrját látni az éji mennyboltra tapadva. A fényképfelvétel 
mindössze foltokat mutat. Az Argentinába szinte néptelen utcákon visz a hajnali 
hazatérés.

*
Az átlustálkodott, átszunyókált január elsején este két prospektust olvas-

gattam vágyott templomomról. Az Argentina előcsarnokában pedig gondosan 
szerkesztett kedvcsináló albumot lehet forgatni, amely sok fotóval és tömör szö-
veggel mutatja be a város nevezetességeit. Kijegyzeteltem számos adatot: mikor 
és hogyan égett le a háromszázötven évig álló, román stílusú elődtemplom, kik 
építették az 1715-re elkészült, reneszánsz stílű mai Sv. Vlahot. Másodika, hétfő 
lesz a templomnap. A holnapi, igazi évkezdet. 
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Azaz csak lenne, mert a verőfény, a tizenhat fokos meleg kiadós sétára csábít. 
A jugoszláviai polgárháborúban ezer és ezer dubrovniki épület, létesítmény 
mellett súlyosan megrongálódott (eredetileg 1969-ben üzembe helyezett) lanov-
kát pár éve hozták rendbe. Jól szabott erődítmény, már-már kies bunker a felső 
állomása a Srđ-hegyen. Százhúsz kunát kell leperkálni a retúrjegyért. Nem kevés. 
Összesen nyolc perc a felfelé-lefelé út. Egyetlen utas vagyok a kabinban. Ez 
nyáron elképzelhetetlen. Odafent, az amfiteátrumos kiképzésben sok néznivaló 
nincs. Kijátszva a szikrázó napsugarak csalfaságát, távcsővel keresgélhetem Sveti 
Vlaho alakját a templomon, amely így délben amúgy is zárva tart.

Visszatérve az alsó szintre, egy szál felhajtott ujjú ingben tekergek a roman-
tikus terepen. Kedvenc utcám az ulica Bernarda Shawa. George Bernard Shaw 
1929-ben járt itt. Földi paradicsomnak nevezte Dubrovnikot. Igaza volt, de – egy 
negyedórára kívül kerülve a reális időn, Shaw utcanévtáblája alatt heverészve, 
virágoktól, futónövényektől körülölelve – más közhelyek (a délszláv Athén; az 
Adria gyöngye) ellen sincs kifogásom.

*
A Stradun számomra távolabbi, túlsó végén kezdem a január 3-ai sétát.  

A ferences rendházra, múzeumra (és vendéglőre) több időt illene hagyni, a közeli 
Onofrio-szökőkútnál nem kellene rögtön elüldögélni. Továbbindulva (a Szent 
Balázs felé), hirtelen megcsap a mai Dubrovnik (az Óváros) felemelő és dermesz-
tő különössége. Évszázados templomok, paloták jobbra és balra – melyeket egy-
két évtizede építettek. Újjá. A napfény végigver a makulátlan fehér főutca fehér 
házain, a fehér tornyok, falak, kapuk fehér kövein. Ami ó, az új alól, a látvány 
rejtett mélyrétegeiből sejlik föl. Nem az elképzelt régi időkből, középkorból. 
A tudat közelesebben működik: egyszerre rekonstruálja és dekonstruálja azt a 
Dubrovnikot, melyet a páratlan nagyvonalúságú és áldozatú városrehabilitáció 
erőfeszítéseivel adtak vissza önmagának a közelmúltban. A világörökség-város-
rész 1991 nyara és 1992 januárja között fekete volt. Bombától, robbanástól, füsttől, 
jajtól. Mintegy hatszáz gránát söpörte el annak nem csekély részét, amit most 
tökélyében, teljességében látok. Festeni sem lehetne szebbet. Sehol semmi jele, 
hogy az egész urbs több mint tizenegyezer sebből vérzett, tizenhét évvel azután, 
hogy a Stari Grad utcáit róva baráti turistanégyesünk 1974-ben még a régit cso-
dálta a régiben. Akkor más színben tárult fel Raguza.

Ha a Stradunról egyik és másik irányba letérünk a sikátorokba, ott is az újra-
rendezettség biztonságát, céltudatosságát (és harmadik évezredi idegenforgalmi 
logisztikáját) tapasztalni. A város más részein, más környezetben ugyancsak. 
Mindenütt ugyanaz a nekifeszülés győzött romláson, romboláson. Néha tűnik 
fel csak a pusztítások nyoma. Talán mementónak hagytak meg egy-egy szétmart 
telket, megvakított lámpasort, kormos gerendázatot.

Mintha vízszintes faágon egyensúlyoznék: fel s le, nem hagyom ki a mellék-
utcák gallyait. Majd vissza a fő ágra, a főutcára. Enni, inni, kávézni, meditálni 
bőven akad hol. Estébe hajlik, mire közelítem az utca másik végét, illetve a Ploče-
kaput. Nem baj, a Rektori Palotát amúgy is csak kívülről csodálhatom: tatarozás 
miatt hónapokig zárva. 



204

Most a Balázs-templom is. Már szilveszterkor feltűnt: jóllehet az idegenforga-
lom télen csekély, sokfelé találkozom angolul beszélő, sudár, pazarul öltözött ifjú 
nők csapataival. Kettesével-négyesével vonulnak, vagy náluk is magasabb fiatal-
emberekbe karolnak. A templom lépcsői (is) bereflektorozva, művészi beállítású 
képek készülnek. Egyesek szerint szépségverseny, mások szerint fotómodell-
találkozó van. 

Nem kérdem; megyek az Argentinába Déryt olvasni. Előtte persze én sem 
mulasztom el tisztelegni a 16. századi horvát költő, drámaíró, Marin Držić közeli 
szobránál. Milyen hatalmas sikere volt a Nemzeti Színháznak a Dundo	Maroje 
1966-ban, a szlovén Bojan Stupica vendégrendezésében! A szobor Ivan Meštrović 
alkotása. (Másolat? 2008-ban állították fel, azaz ültették ide.) A babona szerint 
meg kell simogatni az orrát. Sokan a kezében, térdében, cipőjében is bíznak: ezek 
az aranysárgára koptatott pontok. Vajon mi lehet a szokáshoz, babonához fűződő 
remény?

Tollat tartó kézfejét választom.

*
Mivel azon a meredek oldalon jövök-megyek mindig – köszönetképp is, hiszen 

itt a porta, ahol eligazították szállodaügyemet –, még sosem láttam az ulicánkban 
található múzeum cégérét és hirdetéseit. Ezúttal a napsütötte túloldalon indulok 
az Óvárosba. Elég egy átpillantás az emeletnyi magasba, hogy meg is álljak: az 
Art Gallery Dubrovnik Francis Bacon nemrég, december 22-én nyílt reprezenta-
tív kiállításával büszkélkedhet.

Ezt látni kell. Azonnal. Francis Bacon, akiről véletlenül nemrég olvastam újra 
az Enigma művészetelméleti folyóirat vele foglalkozó, 2000/23-as számát. Az 
űzött, tépett, űző, tépő Bacon, kiről Tandori Dezső oly sokszor írt elismerően, 
megidézően, például T. S. Eliot Sweeney	Agonistesét Baconhoz hasonlóan reinkar-
nálva. FB, a „szétfestés” kegyetlen (piktúra)színházának gátlástalan mestere, a 
szürre-animalizmus 1992-ben, nyolcvanharmadik életévében tevékeny roncsként 
elhunyt nagyja. Megéri a lanovkányi belépődíjat.

Több szinten kifüggesztett, lenyűgöző anyag. Szűrt zajok, beszéd mindenfelől, 
noha rajtam kívül nincs egyetlen látogató sem. Nem egy helyiségben más-más 
riportfilm pereg ismételve, ezeknek a szava ér el a képekig. Cristiano Lovatelli 
Ravarino, Edward Lucie-Smith, mások emlékeznek. A világháló készségesen 
segít tájékozódni, ki milyen szerepet játszott Bacon magán- és művészi életében, 
melyiküknek mi a köze ehhez a kiállításhoz, mely a viszonylag kései periódust 
dokumentálja, s ki hogyan értékeli, elemzi a pályát.

A különféle további megrázó festői és grafikai munkáknál még impozán-
sabbnak az épület jellegéből adódóan fő helyre, a díszterembe csoportosított 
Pápa-sorozat darabjai, melyek a gúny hevenyészetten is súlyos ornátusát dobják 
a kifigurázott fiktív egyházfő(k)re. Az egymás variációiként ható, ám színben, 
térkezelésben különböző, gyilkos tragigroteszk portrékkal egyenrangúak az 
agónia keresztrefeszítés-változatai, melyek a szenvedőt megfosztják az egyedi 
és egyszeri áldozat kivételességétől. Az irgalmatlan arcképek és önarcképek 
egymásban is keresik önmagukat. Itt is, ott is beomlott, lebombázott arcok.  
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A szemvesztés, egyszeműség torzsága vagy rémülete. Matt tekintetek, kialvadt 
szemüregek néma kiáltása.

A dubrovniki Szent Balázsok – a gótikusan nyújtott Szent Balázs-ábrázolások 
– (temploma csúcsán, az erődfal mentén, a házak szoborfülkéiben, az Argentina 
halljának freskóján) mind egyarcúak. Sveti Vlaho jóságos, bölcs, nyugodt öreg. 
Bacon betegesen elkerekült fejű, kortalanul koravén, dúlt küklopszi modelljei 
homloktól állig kietlenek. Ezek az „egyforma”, valójában csupán látszólag egybe-
vágó sivatag-arcok mégis napszúrástól tüzesek, vagy az örök éjszaka abszurdu-
mától fagyosak. A Balázs által hajdanán megvédett, újkori megpróbáltatásai után 
halottaiból feltámadt város galériájában Bacon temetetlen arcaival szembesülünk.

A múzeum a horvát képzőművészet tegnapi és mai klasszikusainak ugyan-
csak otthona. Becsületből és érdeklődésből ezt a változatos világot is bejárom. 
De utána ismét: Bacon. A riportfilmek, háromszor is. A felismerhetetlenségükben 
eltéveszthetetlen személyek portréi. És a pápák. A sok-egy. A Pope.

*
Már csak a hazaindulás napjának délelőttje maradt a Balázs-templomra. 

Hajnalban furcsa zaj az utcafront felől. Mintha golyószóró hangja erősödne-gyen-
gülne. Lassan ráébredek: a felcsavart napellenző ponyva hengerét rázza a szél, 
sorozza a csapkodó, viharos eső. 

Reggel esik a hó. Tegnap óta legalább tíz fokot csökkent a hőmérséklet.
Irány vastag pulóverben, kabátban, leszegett fejjel, hajadonfőtt, hófúvásban a 

templom.
Nyitva.
Ugyanúgy minden ízében ragyog, mint a Stradun és épületei. A márvány 

hófehér, az orgona barokk aranyozása szinte felzeng, az ezüst örökmécsesek 
válaszolnak. A patrónus szobra szintén ezüstből, ötvös remekmű. A kezében 
tartott városmaketten még Dubrovnik utcái is megkülönböztethetők egyesével.  
A belső tér meglepően kicsi, tán csak az oldalhajók érdekes, elöl kiszögellő alakí-
tása miatt. A karácsonykor szokásos „betlehemet” a bal mellékoltár alatt: közvet-
lenül a keresztre feszített Krisztus korpusza alatt építették meg. Nem csupán a 
halott Megváltó ember nagyságú szobra és a tenyérnyi-piciny játékjézuska alant 
jászolba fektetett babácskája képez kontrasztot. A Kisded közelében nincs senki. 
Se Mária, se József, se más. A fehér kelmén, tisztes távolságban, mindössze négy 
arctalan apró bábu, pórias gúnyában. Meglehet, mindegyik pásztor. Az egyik 
furulyál. Igaz, egy másik vándorbotra vetett batyuval áll. Messziről érkezett? 
Csemetefenyő, vázában fehér virág, imalapocska, pénzgyűjtő kiskosár: ezek is a 
betlehem léckerítéséhez húzódnak, magára hagyják az újszülöttet.

A pár percre felkattintható villanyizzók mellett viaszgyertyák sorakoznak. 
Gyertyát gyújtok. Nem egyet. Öntudatlanul számolom, hányat s kikért illesszek 
a táncoló lángú gyertyák, mécsesek közé.

Húsz perc teltével harmadszor járnám körbe a templomot. Rajzolok, fényképe-
zek, jegyzetelek. Előbb a labora, s majd aztán az ora.

Rezgésével üzenetet jelez kabátzsebemben az elnémított mobiltelefon. Az uta-
zási iroda sms-e: taxival azonnal induljak a repülőtérre. A rossz időjárás miatt 
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hazafelé utam délutáni járatát, a Dubrovnik–Frankfurt járatot törölték, az utaso-
kat busszal Splitbe viszik, ott valószínűleg lesz csatlakozás.

Rohanás. A szállodában a recepciós és a szobaasszony segít, amiben tud. 
Két óra múlva a reptéren vagyok. Újabb négy óra múltán a havas esőt tem-
pósan átszelő busszal a spliti repülőtéren. Oszlik a felhőzet. Éjjel 1-kor érünk 
Frankfurtba. A városnyi légi pályaudvaron senki nem tud semmit. Sem rólunk, 
sem a teendőkről. A végül már voltaképp nem illetékes légitársaság egyik pult-
jánál a tisztviselő megszán, húsz euró értékű csekket nyom a kezembe, egy tran-
zitszálló nevét írja cetlire.

Belga sorstársammal együtt még egy órát állunk kint a dermesztő hidegben. 
Mint a hontalanok. A szolgálati járat végül elvisz pihenőhelyünkre, de szinte for-
dulhatunk is vissza: a reggeli budapesti repülőre 6-kor kell becsekkolni.

*
A gépen szendvicset, kis palack bort kérek. Kezemben Déry Tibor regénye,  

A	befejezetlen	mondat. Tudom, hol fog kinyílni. A magányosságra hajló főszereplő 
a hetedik fejezetben majd elmegy másik kedvenc – pesti – helyére. Fröccsöt ren-
del. Emlékezik:
„Visszaemlékezett	 rá,	hogy	amikor	utoljára	 járt	 itt,	dubrovniki	 emlékei	 teljesen	 lekö-

tötték;	úgy	rémlett	most	neki,	mintha	évek	múltak	volna	el	azóta.	A	megsűrűsödött	időn,	
mint	ködön	át,	halvány,	erőtlen	fénnyel	sütött	át	a	dubrovniki	nap”… 
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Ćurković-Major	Franciska
thalatta! thalatta!
A tenger megpillantásának élménye a magyar irodalomban

A történelem során az Adriai-tenger mindig különleges vonzóerővel hatott 
a magyarokra. Legyen szó katonai hadjárat résztvevőiről, zarándokokról vagy 
később olyan utazókról, akik új tájakat szerettek volna megismerni, pihenni, 
netalán csak szórakozni keltek útra, mindannyiuk számára rendkívüli pillanatot 
jelentett, amikor először látták meg a tengert. Erről az élményről egy magyar 
utazó tollából értesülünk először, aki a 16. század végén Triesztnél ereszkedett 
le az Adriai-tenger partjára. A 18. század végétől az utazók mind gyakrabban 
Horvátországon keresztül érkeznek az Adriára, és Fiuménál (Rijekánál) látják 
meg a tengert. Ettől az időtől kezdve útleírásokban, útinaplókban örökítik meg 
azt a pillanatot, amikor meglátták a tengert, majd e pillanat és a táj leírása a 20. 
században megtalálható az irodalmi művekben, különféle irodalmi műfajokban. 
Jelen tanulmány azt vizsgálja, hogyan írják le az írók és útleírók azt az élményt, 
amikor megpillantották a tengert és a környező tájat. A leírások érzelmi skálája 
igen nagy, a semleges hangnemű közléstől a megrendült író magas intenzitású 
élménybeszámolójáig terjed.

 A prózai elbeszélő műfajok, mint pl. az önéletrajz, az emlékirat, a napló, az 
útirajz vagy az útleírás, a közelmúltig nem álltak a hagyományos irodalom-
történet érdeklődésének középpontjában, annak a peremvidékére szorultak, s 
ha egyes irodalomtörténészek foglalkoztak is velük, azt szinte csak mellékesen 
tették. Az ilyen esetek általában akkor fordultak elő, ha írójuk valamely más, 
jelentősebb műfajban alkotott kiemelkedő művet. Az önéletrajz, az emlékirat, a 
napló, az útirajz vagy az útleírás csak akkor vált érdekessé, ha szerzője kiemelke-
dő költő, regény- vagy drámaíró volt, és rendszerint a történelmi vagy földrajzi 
körülmények, az alkotás folyamata, vagy maga a szerző egyénisége kapcsán. „Az	
értelmezés	 szempontjából	 egyjelentésűként,	 vagy	 éppen	 érdektelen	 anyagként	 felfogott,	
hagyományosan	 a	 rákényszerített	 emlékkönyvformába	 zárt,	 nem-fikcionális	 elbeszélő	
próza	az	irodalomtörténet	érdeklődésének	határán	foglal	helyet.”1 A posztmodern korá-
ban azonban megnőtt az érdeklődés ezek iránt az irodalmi érdeklődés peremére 
szorult műfajok iránt nemcsak az olvasók, hanem az irodalomtörténészek köré-

1 Dean Duda, Priča	 i	 putovanje: Hrvatski	 romantičarski	 putopis	 kao	 pripovjedni	 žanr. (Zagreb: Matica 
hrvatska, 1998), 8.
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ben is, akik erőteljesebben kezdték el tanulmányozni a nem-fikcionális irodalmi 
műfajokat. Különös figyelmet szenteltek az önéletrajznak, de a többi, a fikcionális 
és nem-fikcionális műfajok határán elhelyezkedő határműfaj, így az utazási iro-
dalom is felkeltette a kutatók figyelmét. Az útleírás valamely utazás élményeiről 
ír, és az utazás során nyert tapasztalatok tárgyszerű, tudományos hitelű és jelen-
tőségű rögzítését tűzi ki célul, míg az útirajz az írójának személyes benyomásait, 
hangulatait, gondolatait tárja elénk a számára addig ismeretlen környezetről, 
emberekről, kultúráról, ugyanakkor azonban saját kultúráját is képviseli az ide-
gen környezetben. Az útirajznak valamivel kötetlenebb változata az úti jegyzet, 
amely nélkülözi az átfogó, egységes kompozíciót. Mivel ezeket a műfajhatárokat 
nehéz teljes pontossággal meghúzni, dolgozatomban az általánosabb útleírás 
terminust használom. Dean Duda meghatározása szerint: „Az	 útleírás	 olyan,	 az	
útleíró	hiteles	utazása	által	tematikailag	meghatározott	irodalmi	műfaj,	amely	elbeszéli	az	
utazás	eseményeit,	leírja	az	utazás	tereit	és	azokat	a	helyeket,	ahol	az	útleíró	utazás	köz-
ben	tartózkodott,	elmondja	észrevételeit	az	emberekről,	akikkel	utazás	közben	találkozott,	
szokásaikról	és	életmódjukról,	továbbá	a	vidék	kulturális	és	művészeti	nevezetességeiről.”2

Az útleírásokban a leginkább irodalmi részek a tájleírások. Általában véve a 
tájleírás mind a világirodalomban, mind a magyar irodalomban állandósult motí-
vum. A természet az irodalmi művekben eleinte gyakran csak a cselekmény hát-
teréül szolgált, a szereplők belső világát: érzelmeiket, hangulataikat csak később 
kezdték a tájleírás segítségével ábrázolni.

Az irodalmi művekben a táj bizonyos elemei, így a földrajzi helyek (a róna, a 
puszta, a folyók, a hegyek, de a tenger és a szigetek is), egyes természeti jelensé-
gek (a szél, a vihar, a nap, a fény) állandó, általános többletjelentést hordoznak. 
A magyar utazási irodalomban rendkívül fontos motívum a tenger, amely a 
végtelen puszta megfelelője, és amely idővel a vágyakozás tárgya lett: a magya-
rok látókörében az alföld „tengersík vidéke”, a „rónák végtelenje” a tenger 
végtelenségébe vált át. Ugyancsak kiemelkedő helyet foglal el annak a benyo-
másnak a leírása is, amelyben az utazó megpillantja a tengert. Ezek a leírások 
az évszázadokon keresztül mind szebbek lettek, idővel pedig toposszá váltak.  
A magyar utazók mindegyike igen intenzíven élte át ezt a pillanatot. Akár egy-
szerű utasként, akár útleíróként vagy íróként érkezett az Adriához, legyen ez a 
hely a Porta Hungarica, ahonnan fenséges látvány tárul az utazó szeme elé, vagy 
a vonat ablaka, ahol türelmetlenül toporogva, eleinte csak időnként, és csak rövid 
időre pillanthatja meg a tengert, mindannyian türelmetlenül várták a nagy pilla-
natot, amikor megláthatták a nagy kékséget.

Az, hogy ez az élmény milyen mély benyomást tehetett a magyar utazóra, az 
Eddén született, majd Kaproncán (Koprivnica) élő Antun Nemčić Gostovinski 
(1813–1849) horvát költő szemével nézve is kiderül. Putositnice (1845) című útle-
írásában olvashatjuk a következőket: „annak,	aki	még	sohasem	látta	a	tengert,	annak,	
mondom,	a	tenger	a	csodálat	és	érdeklődés	tárgya,	egyáltalán	a	természet	legnagyszerűbb	
látványa!”3

2 Duda, Priča	i	putovanje, 48.
3 Antun Nemčić Gostovinski: Putositnice (Zagreb: Nart-trgovina, 1996), 64. 
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A magyar zarándokok emberemlékezet óta utaztak Rómába, vagy más észak-
olaszországi zarándokhelyekre, s ezen az úton Velence elkerülhetetlen és érde-
kes állomássá vált. A zarándokok útja a mai Ausztrián és Szlovénián keresztül 
vezetett Triesztig, ahonnan szárazföldön vagy hajón folytatták útjukat. Általában 
ugyanezen az úton mentek hazafelé is, de egyesek közülük már a 16. század 
végétől kezdve Horvátországon keresztül tértek haza.

Az első magyar útleírás, amelyben a tengerhez érkezés rég várt pillanatáról 
olvashatunk, a később nádorrá választott Thurzó György tollából származik. 
Velencébe utazva ő is az előtte utazó római vagy velencei zarándokok útvonalát 
követte, és így érkezett el Triesztig, majd onnan Velencébe. A pillanatot, amikor 
1597-ben meglátta az Adriát, Feljegyzések	velencei	útjáról című, naplóként írt latin 
nyelvű útleírásában így írta le:	„május	hó	1.	napján	ebédre	Trieszt	városba	érkeztünk.	
Uram	isten,	legyen	neked	tisztelet	és	dicsőség,	hogy	nekem	[…]	a	te	csodálatos	művedet,	a	
tengert	engedted	meglátnom”4. Thurzó leírása igen rövid és a tenger látványát nem 
is említi, mégis dokumentumjellegén kívül azért is fontos, mert érezhető benne 
a látvány kiváltotta megrendülés. Az utat hazafelé május 13. és 22. között tette 
meg, de nem azon az úton, amelyen érkezett, hanem Horvátországon át. Trieszt 
után több olyan várost említ, amelyek azt az útvonalat rajzolják meg, amelyet 
a későbbi utazók is követnek: Grobnik, Buccari (Bakar), Brod (Brod na Kupi), 
Ribnik, Ozaly (Ozalj), Károlyváros (Karlovac), Jastrebarsko, Zágráb (Zagreb), 
Szentilona (Sveta Helena), Varazsd (Varaždin), Csáktornya (Čakovec). Már 
Thurzó György is említi a „hallatlanul rossz utakat” Buccariból indultuk után. 
Az út hasonló állapotáról olvashatunk a 19. század végén és a 20. század elején 
megjelent Sziklay János és Borovszky Samu szerkesztette Magyarország	vármegyéi	
és	városai című nagyméretű monográfiában is, amely megkerülhetetlen alapmun-
kává vált: „Az	egész	középkoron	át	nem	volt	egyetlen	kocsival járható út,	mely	a	Karszt	
és	a	Dinári-Alpok	hegyrengetegén	keresztül	kapcsolatba	hozta	volna	a	Fiumétól	Cattaroig	
terjedő	tengerpartot	a	Duna	medenczéjével.	Ez	az	állapot	az	újkorban	is	fenmaradt	még	
egészen	a	múlt	századig.”5

A 18. század első felében kiépítették a Károly utat, a Via Carolinát, amely 
összekötötte Károlyvárost (Karlovac) Buccarival (Bakar) és Fiuméval (Rijeka)6, 
így a 18. század végén, 1796-ban Teleki Domokos ezen az úton jutott el a tenger-
hez. Egynehány	hazai	utazások	leírása	Tót-	és	Horvátországoknak	rövid	esmértetésével	
együtt című útleírásában Szlavónián és Horvátországon keresztül Fiuméig, majd 
Triesztig utazva, ő már magyarul írja le benyomásait. Teleki igen részletesen, a 
topográfiára jellemző aprólékossággal számol be a tájról és az útjába eső város-

4 Thurzó György: Feljegyzései	velencei	útjáról. Letöltve: 2015. jan. 9.
http://www.mek.oszk.hu/06100/06179/html/magyutaz0020003/magyutaz0020003.html
5 Fest Aladár: „A	magyar	tengerpart	közlekedési	viszonyai”, In: Magyarország	vármegyéi	és	városai, szerk. 
Sziklay János és Borovszky Samu (Budapest: „Apollo” Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság). 
Letöltve 2017. 1. 11.
 http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/27.html
6 Fest: „A	magyar	tengerpart	közlekedési	viszonyai”,
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/27.html
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okról. Fiuméba érve leírja a város földrajzi fekvését, nevezetességeit, iparát, 
közigazgatását, lakosságának összetételét, kereskedelmét. Ő is megörökíti azt 
a pillanatot, amikor a tengerhez érkezett, s ezen az általa megrajzolt képen már 
jórészt körvonalazódnak a későbbi leírások tulajdonságai. A tengert vagyis a 
szigetek bezárta Quarnerói-öblöt a hegy tetejéről, madárperspektívából látja, és 
megjelennek a táj oly jellemző elemei is, a hajók: „Amint	az	ember	a	Pécs	hegyén	
leereszkedik,	a	tengert	látja	maga	előtt;	nem	a	nagy	tengert	ugyan,	hanem	azt,	amely	a	
Magyar	Littorale	és	a	Velencei	Dalmácia	szigetjei	közt	vagyon.	De	már	csak	ezt	a	kis	ten-
gert	is,	olyannak,	aki	tengert	sohasem	látott,	látni	szép	tekintet;	az	egész	vidék	az	ember	
előtt	víz,	és	a	szigetek	csak	messze	vetnek	határt	a	szemnek.	Itt	is,	amott	is	egy-egy	hajót	
lát	a	zöldellő	tengeren.”7

Mike Crang az utazás kultúráját elemezve bizonyos hierarchiát állított fel az 
utazó emberek között, amit három kifejezéssel nevezett meg. Felfedezőnek azt, 
aki ismeretlen tájakat rajzol fel a térképre, utazónak azt, aki a kitaposott uta-
kat igyekszik kerülni, és így utazása során különféle jelenségekkel találkozhat, 
végül turistának azt, aki a kitaposott utakat járva a már ismertet reprodukálja. 
Crang ugyanakkor azt is hozzáfűzi, hogy ez a felosztás kissé nehezen tartható 
fenn.8 Ha ezt a hirerarchiát alkalmazni kívánnánk a magyar utazókra, akkor 
Thurzó György és Teleki Domokos útleírásait a felfedező kategóriájába sorolhat-
nánk, hiszen ők rajzolták meg a térképet a jövő utazóinak, ők jelölték ki az utat 
Horvátországon keresztül az Adriai-tenger felé. Leírásaik, amelyek feltérképezik 
az ismeretlen tájakat, magasfokú érzelemmel telítettek, egyúttal Crang tartózko-
dó álláspontját is igazolják.

A Károly út kiépítése után, a 19. század elején elkészült a Lujza út9 is, amely 
Károlyvárost összekötötte Fiuméval. Mivel a Károlyvárostól Magyarországra 
vezető út már jóval előbb kiépült, a magyarok számára ez az út lett akkor a 
legrövidebb és legmodernebb út az Adria felé. 1873-ban kiépült a Budapestet 
Fiuméval összekötő vasútvonal is. Az útirány, amelyet követve az utazók elérhet-
ték úti céljukat, azokon a városokon keresztül vezetett, amelyet Thurzó György, 
utána pedig Teleki Domokos kijelölt.

A magyarok utazása az Adriára folytatódott a 19. század első felében. 
Naplójában megörökíti utazási élményeit Wesselényi Miklós és Széchenyi István 
is. Följegyzéseik bővelkednek az események leírásában, ám a tenger megpillan-
tásának élménye náluk kevésbé érzelemben gazdag, politikai jelentőségük ennél 
összehasonlíthatatlanul fontosabb. A magyarok tengerre utazására a 19. század-
ban sokkal nagyobb jelentőséggel volt Kossuth Lajos. Szerinte Magyarország 
gazdasága számára életfontosságú az, hogy a magyar mezőgazdasági termékek 
közvetlenül, a legrövidebb úton jussanak el a tengerhez, onnan pedig a világpiac-

7 Teleki Domokos: Egynehány	hazai	utazások	leírása	Tót-	és	Horvátországoknak	rövid	esmértetésével	együtt 
(Budapest: Balassi, 1993), 126.
8 Mike Crang: „Putovanje/Turizam”. In: Kulturna	 geografija.	 Kritički	 riječnik	 ključnih	 pojmova, szerk. 
David Atkinson, Peter Jackson, David Sibley, Neil Washbourne (Zagreb, Disput, 2008), 65.
9 Fest: „A	magyar	tengerpart	közlekedési	viszonyai”,
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0007/27.html
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ra. Ezért szorgalmazta a vasút kiépítését Fiuméig. 1846-ban megjelent Tengerhez,	
magyar!	El	a	tengerhez! című cikkében az olvasóknak az útvonalak fejlesztésének 
fontosságáról ír, de a Fiume fölötti Porta Hungaricához érkezve kifejezésre jut 
az az érzés, amely eluralkodott rajta is, amikor ott járt: „(…)	hány	magyar	utazik	
évenkint	ide?	hány	magyar	borúl	le	a	Lujza	útnak	2936	lábnyi	tetőpontjánál,	midőn	elte-
rül	alatta	a	fiumei	öböl	mint	egy	roppant	kapu,	melyet	azért	tárt	fel	a	mindenható,	hogy	
(…).”10 A cikk címének első része a „Tengerhez,	magyar!”	kifejezés	idővel	szállóigévé	
vált.	Ennek	tudható	be,	hogy	a	19.	század	második	felében	elterjedt	az	a	felfogás,	miszerint	
a	magyaroknak	dicséretes	dolog	ellátogatniuk	Fiumébe,	meglátogatni	„a	magyar	korona	
gyöngyszemét”.

Mike Crang szerint azok a helyek, amelyeket a „szakralizáció” által a minden-
napok tereiből, mint ezektől különbözőeket kiemelnek, szent helyekké válhatnak. 
„A	szakralizáció	történhet	hivatalos	folyamat	révén	–	például	úgy,	hogy	»nemzeti	parkká«	
vagy	a	»világörökség	részévé«	nyilvánítják	–	vagy	kevésbé	formális	módon,	amikor	ehe-
lyett	tekintélyes	intézmények	által	fejlődik,	mint	ahogyan	az	Amerikai	Egyesült	Államok	
nyugati	részén	bizonyos	turisztikai	helyeket	úgy	népszerűsítenek	(…),	hogy	aki	ellátogat	
a	Grand	Canyonhoz	vagy	a	Yosemite	Nemzeti	Parkba,	az	ezzel	a	haza	 iránti	 szeretetét	
fejezi	ki.”11 Ilyesmi történt Fiume esetében is a 19. század végén és a 20. század 
elején.

Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor a 19. század közepe táján 
nem ilyen indokból járt az Adria partján, hanem katonaként, főleg gyalog. 
Benyomásait leírta és Adriai	képek címmel meg is jelentette a Vasárnapi	Ujságban 
1877-ben. Herman Ottó ugyan a természettudományokat művelte, tengeráb-
rázolása azonban vetekedhet egy költő leírásával is. Régen, amikor el akarta 
képzelni a tengert, a tó vizét próbálta kiterjeszteni tenger nagyságúra, vagy a 
rónát próbálta víznek tekinteni, sikertelenül. Eljutva a tengerhez először madár-
perspektívából láttatja, „mozgás közben”, hasonlatok és metaforák segítségé-
vel. „A	habok	 úgy	 emelkednek,	mint	 egy	 óriás	melle	 a	 lélekzettől	 (…)	A	 kereskedelmi	
hajó	vitorlája	 fehér	pontnak	 tűnik	 fel,	még	közelről	 is,	a	hajó	 teste	nem	is	 látszik,	mert	
a	 hullámok	 –	 a	 csendesek	 is	 –	 elfedik.	Az	 Indiákat	 járó	 gőzhajó	 gyufaszálnak	 látszik,	
s	 el	 kell	 hitetnünk	 magunkkal,	 hogy	 a	 fel-feltünedező	 mák	 szemek	 halászbárkák.”12  
A fiumei házakat olyan piciknek látja, hogy karácsonyfadíszre emlékeztetik. Az 
apró részletek ellentétben állnak a tenger nagyságával, s ez még csak fokozza a 
leírás dinamikusságát.

Kenedi Géza, író, újságíró, a Pesti	 Hírlap szerkesztője A	 Quarnero,	 Fiume	 és	
Abbázia (1884) című útleírásában Herman Ottóhoz hasonlóan madárperspektí-
vából mutatja be a Kvarner-öblöt, a vitorlások és hajók hasonlatai is Hermanéra 
emlékeztetnek. Ám míg Herman a tenger felületét a tüköréhez hasonlítja, addig 
Kenedinél olyan, mint „egy	kékkel	áttört	ezüst	fátyol”, metaforával pedig „hatalmas	

10 Kossuth Lajos: „Tengerhez	magyar!	El	a	tengerhez!” In: Kossuth	Lajos	munkáiból, Budapest: Franklin-
Társulat, 1902, 24–25.
11 Crang: „Putovanje/Turizam,” 68.
12 Herman Ottó: „Adriai	képek”. Vasárnapi	Ujság, br. 1 (1877): 7–8.
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vízabrosz”. Lelkesedését a „Thalatta!” felkiáltással fejezi ki.13 Ezt a szót kiáltozták 
Kürosz katonái Xenophón Anabászisz című művében gyors hazatérést remélve, 
amikor a kunaxai csatát követően hazafelé tartottak, és a szárazföldön megtette 
hosszú és viszontagságos útjukon a Madur hegyről meglátták a tengert. Ez az 
örömkiáltás később is elhangzik a magyar írók leírásaiban, amikor megpillantják 
a tengert. 

Solymossy Sándor néprajztudós az Adriai-tenger partvidékén tett utazását 
Úti	rajzok címmel jelentette meg 1901-ben. A tenger megpillantásának leírásakor 
belőle is kitör a „Thalatta,	Thalatta!” örömkiáltás, majd nagy lelkesedéssel szemléli 
„a	tengervíz	bűvös-csábos	színjátékát” amely több szín árnyalatából áll össze: előbb 
a „semmitmondó szürke”, majd a „smaragdzöld”, végül az „égkék”14 Mindezek 
a vizsgált útleírásokban megtalálható és említett motívumok: a tenger színe, a 
vitorlák mint lepkeszárnyak, a gőzhajó mint gyufaszál, majd a Thalatta felkiáltás 
később más írók, költők szövegeiben is föllelhetők.

A 20. század harmincas éveiben megjelent néhány irodalmi mű is, amelyekben 
a tenger megpillantásának másfajta élményéről is olvashatunk. Ezekben az előző 
szövegek jellemzői mellett, a romantikus tájleírás után megjelenik a szexualitás 
hangsúlyozása, előtérbe állítása. Újabb fontos elem ez, amely merőben megvál-
toztatja az eddigi leírások jellegét.

Kosztolányi Dezső Esti	 Kornél című novellefüzérében a tenger megpillantá-
sának élménye az előző szövegekhez hasonlóan indul. A már ismert „Thalatta,	
Thalatta!” felkiáltás pedig az antológiai leírás egyik fontos elemévé válik. 
Kosztolányi mesterien rendezi meg azt a jelenetet, amely megelőzi a tenger meg-
pillantását. Először csak a fák lombjának remegése, majd olfaktórikus elem, a sós 
pára áramlása utal a tenger közelségére. Az utasok türelmetlenségét a színházi 
közönség türelmetlenségéhez hasonlítja, a tengert pedig ünnepelt primadon-
nához, aki megérdemli a várakozást, ezért hosszasan várat magára. A csalódás 
leírása után fokozás következik metaforák segítségével. A sziklafalakon lefelé 
ereszkedő vasút az amfiteátrumhoz hasonló, az utasok az ablak mellett állva a 
„színpad” felé néznek, ahol a primadonnának, a tengernek kellene megjelennie. 
A türelmetlenség a mozdonyok megszemélyesítése által a tűrhetetlenség hatá-
ráig fokozódik, a sziklák közötti vonatzakatolás akusztikus elem, amely a leírás 
mozgalmasságát emeli ki. A bújócska közben a tenger hol megjelenik, hol eltűnik, 
majd a kinetikus leírás után a „mozgókép” utolsó filmkockája kimerevedik, s a 
tenger megjelenik teljes méltóságában. A hosszú várakozás után ez az állókép 
még inkább kiemeli a pillanat ünnepélyességét. Ezt egy egyszerű, tagolt, hiányos 
mondat váltja fel, amely miközben fokozza a drámaiságot, megelőzi a várako-
zás beteljesülését. Az első rácsodálkozás után következik a „bújócska”, amely 
gyermekkorába röpíti Estit. A gyermekkori játék tartozékai a „kék	végtelen,	rajta	a	
bárkák,	csorba	fél	dióhéjak	és	vitorlák,	fehér,	narancsszín,	fekete	vitorlák,	ferdén	rábillenve,	

13 Kenedi Géza: „A	Quarnero	és	Fiume.” In: Adriai	képek.	Magyar	útirajzok (Budapest: Palatinus, 2008), 
153.
14 Vö. Solymossy Sándor: „Úti	rajzok”. In: Adriai	képek.	Magyar	útirajzok (Budapest: Palatinus, 2008), 
283.
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mint	 pilleszárnyak,	 tikkadt	 lepkék,	melyek	 leröppennek	 a	 víztükörre,	 s	 isznak	 belőle”15 
olyanok, mint egy megelevenedett képeskönyv képei. Mindez és a valóság egy-
bemosódik, Esti most már szinte természetesnek veszi a tenger jelenlétét. Ekkor 
tör ki belőle a ditirambus, amelyet pár órája fogalmazott meg.

A közvetlen vasútvonal kiépítésével rövidebbé, kényelmesebbé és olcsóbbá 
vált az utazás Fiuméba. A huszadik század elejétől kezdve mind többen és töb-
ben utaztak a tengerhez, az eddigi, főrészt nemesi utazókat követték a polgári 
családok tagjai is, akik a gimnázium befejezése és az érettségi vizsga után útra 
keltek Fiume majd Velence felé. Ez az utazás a frissen érettségizett számára rész-
ben jutalom volt, részben alkalom, hogy újabb tapasztalatokat szerezzen. „(…)	
azt	mondhatnánk,	hogy	ennek	az	utazásnak	a	célja	az	egyén	metamorfózisa	–	önmagának	
és	másoknak	a	megismerése	a	különféle	kultúrákkal	történő	szembesülés	által	(…).	Ez	a	
folyamat	a	klasszikus	»felnőtté	avatási	szertartás«	folyamata,	vagyis	társadalmi	»szertar-
tás«,	amelyet	az	egyén	egy	meghatározott	életkorában	végeznek	el	a	társadalomban	elfog-
lalt	 helyének	megváltoztatása	 céljából.	 (…)	 az	 említett	 szertartásokat	 nem	 egyszerűen	
’otthon’	végzik	el,	hanem	a	mindennapok	rutinjától	eltérő	időben,	és	itt	hangsúlyozhatjuk	
a	 gyakran	 kiemelt	 időt	 és	 teret,	 mint	 az	 átalakulás	 meghatározott	 idejét	 és	 helyét”16.  
A fiatalok az érettségi vizsgával maguk mögött hagytak egy életkort, az élet mint 
idő előttük állt, és az Adriai-tengerhez érkezve a pillanat, amikor „kiszabadulva	
abból	 a	 börtönből,	 melybe	 születésétől	 fogva	 bezárták”17 megfelelő helyet is kapott, 
amely az otthon, az iskola, sőt a haza korlátozott teréből való szabadulást a határ 
nélküli térbe, a végtelenségbe lépés lehetőségét jelképezte. Kosztolányi hőse épp 
ezt a gondolatot fejezi ki, amikor azt mondja, hogy az „anyaméh	bíbor	barlangjából” 
indult „egy	bizonytalan	utazásra,	melynek	sem	rendeltetése,	sem	utolsó	állomása	nincs	
feltüntetve	az	útlevélben.”18 A magyar irodalomtörténészek az utóbbi néhány évti-
zedben gyakran vizsgálják az Esti	Kornélt, mindenekelőtt a Harmadik fejezetet, 
egyesek közülük épp ezt a részletét. Kiss Gy. Csaba szerint: „A	magyar	irodalom	
Fiume-szövegének	jellegzetes	toposza	a	megérkezésnek	ahhoz	a	pillanatához	kapcsolódik,	
amikor	az	utazó	a	vonat	ablakából	megpillantja	a	tengert.	A	fölismerésnek,	az	első	talál-
kozásnak	a	pillanata	ez.	Akár	valamiféle	beavatásnak	is	nevezhetjük,	a	véges	és	végtelen	
határvonalára	 való	 megérkezésről,	 az	 őselemmel	 való	 találkozásról	 van	 szó.	 Már-már	
egzisztenciális	 élménynek	 érzik	 a	 szereplők.”19 Virág Zoltán vizsgálva, Esti Kornél 
találkozását a tengerrel, azt állítja, hogy a „frissen	maturált	Esti	Kornél”	sóvárgá-
sát követő találkozása a tengerrel, majd alámerülése és Editke csókjának rituális 
lemosása által megtörténik szexuális beavatása, mi több, amikor „eggyé	 forr	 és	

15 Kosztolányi Dezső: Esti	Kornél (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981), 59–60.
16 Crang, „Putovanje/Turizam,” 67.
17 Kosztolányi: Esti	Kornél, 65.
18 Kosztolányi: Esti	Kornél, 66.
19 Kiss Gy. Csaba: „Egy	 fejezet	 a	magyar	 irodalom	 Fiume-kultuszából”. In: Fiume	 és	 a	magyar	 kultúra:	
Művelődéstörténeti	tanulmányok. (Budapest ELTE Művelődéstörténeti Tanszék – Kortárs Kiadó, 2004), 
136.
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összeszervesül	 impozáns	matériájával,	akkor	egyúttal	»új	életre	kelhet«	és	új	 illúziókba	
költözhet”.20

Szabó Lőrinc a tenger megpillantásának élményét az 1933-ban megjelent 
Trieszt	 előtt című költeményben írta meg. Ebben a versben is megtalálható az 
olyan elem, amely a szexuális beteljesülésre asszociál. A vers csaknem tíz évvel 
azután keletkezett, hogy a költő 1924-ben először meglátta a tengert. E tíz év alatt 
Szabó Lőrinc háromszor utazott Triesztbe és kétszer Fiuméba. Feltételezhetjük 
tehát, hogy a tenger megpillantásának élménye egységes képpé olvadt benne 
össze, annál is inkább, mert az utas Triesztbe vagy Fiuméba érkezve hasonló pers-
pektívából láthatta a tengert. Az évek múlásának ellenére az élmény meglepően 
frissnek tűnik. Az első két versszakban leírt helyzet, amikor a lírai én villamoson 
utazva egyszerre csak meglátja a Dunában az ég kékségét, a vonat ablakában álló 
utast juttatja eszünkbe, aki türelmetlenül várja, hogy szeme előtt megjelenjen a 
tenger. Ha föltesszük, hogy a Duna mint folyó a tengerhez vezet, akkor a kép-
zettársítás eszközül szolgálhat arra, hogy képzeletben az Adrián teremhessünk. 
Más szempontból is vizsgálhatjuk a versindítást. Ha a vonatot a térbeni haladás 
eszközének tekintjük, amelyet elnyel a távolság, akkor a villamos, mint cirkulális 
pályán haladó közlekedési eszköz, az urbánus circulus vitiosusból a kozmikus, 
az isteni, az örök térbe való kijáratot jelentheti a költő számára.21 Ily módon, ilyen 
közvetett, gondolati úton pedig eljuthat általa az őselemhez, a vízhez, esetünkben 
a tengerhez is. A költemény következő négy versszakában, amely egyben a vers 
központi része, az utazó ugyancsak a vonat ablakában ácsorogva várja a tenger 
megjelenését. Közben a tájleíró költészet egyik ábrázolási módja szerint le is írja 
a látottakat. A Karszt sziklafalai közt robogó vonat ablakából azonban eleinte a 
hegytetők sokaságán kívül nem látható semmi más. Az ég kéksége, ami eddig 
keskeny sávként jelent meg, az utolsó szirt hirtelen elhagyását követően szinte 
berobban a képbe, a két kékség: az égé és a tengeré egybefolyik, mintha az ég a 
földre költözött volna. A tenger megpillantásának ilyen leírása annak ellenére, 
hogy hosszú várakozás előzte meg, mégis meglepetésszerűnek, sőt drámainak 
mondható. A következő versszak, a tenger és a víz hullámzásának bemutatása 
először panorámaszerű: a hegyről, más leírásokhoz hasonlóan, itt is madárpers-
pektívából látjuk, majd mindinkább közeledünk hozzá, először a tenger hullá-
mait, majd közvetlen közelről a hullámok taréját látjuk, ezt követően tekintetünk 
ismét a látóhatár felé irányul, miközben a vitorlákat előbb valóságos nagyságuk-
ban, távolabbra nézve már csak lepkerajként észlelhetjük. Az utolsó két versszak 
a szépség megőrzésének kísérlete: a „behunyom	a	szemem,	hogy	emlékezetembe	vés-
sem	a	látványt” módszer leírása. Az utazó miután birtokába vette a tenger képét, 
bármikor maga előtt láthatja, ha behunyja a szemét. A költemény dinamikusságát 
a vonat zakatolásának nyugtalanító és a hullámok mozgásának megnyugtató 
ellentéte biztosítja. A hullámzás ezután nyugalmat vált ki, ami egyúttal a tenger-

20 Vö: Virág Zoltán: „Esti	 Kornél	 víztükrei”. Forrás 44. évf., 2012. 1. szám, 98–99. http://www.
forrasfolyoirat.hu/1201/virag.pdf, 
21 Vö: Aleksandar Flaker „O	globalizaciji	prostora	hrvatske	književnosti”, In: Čovjek	/	Prostor	/	Vrijeme.	
Književnoantropološke	 studije	 iz	 hrvatske	 književnosti, szerk. Živa Benčić i Dunja Fališevac. (Zagreb: 
Disput, 2006), 241.
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megpillantás vágyának beteljesülését is jelenti. A vers dinamikusságát az akuszti-
kai elemek is kísérik: a várakozás feszültségét a vonat zakatolása, a nagy pillanat 
bekövetkeztét az ég hangtalan, kék robbanása. A lassú hullámzást már nem kíséri 
akusztikus percepció, hiszen az izgalmat felváltotta a beteljesülés. Ismerve Szabó 
Lőrinc verszerkesztői és képalakító alkotásmódját ,akár egy szexuális beteljesülés 
rajzaként is értelmezhetjük.22

Fejtő Ferenc Érzelmes	 utazás című könyvében (1936) Kosztolányi és Szabó 
Lőrinc leírásához hasonlóan, ugyancsak megtaláljuk az ablak mellett álló, türel-
metlenül, feszülten várakozó írót, aki harmadosztályon, a Fiume környékbeliek 
között, ám magányosan utazva csodálkozik rá „a	klingsori	varázslatra,	az	őselemnek	
e	 tündöklő	 foszlányára”. A tenger megpillantásának élményét elbeszélve, eleinte 
röstellkedve foglalja össze: „Most	–	néhány	óra	múltával	–	már	gyermekesnek	tűnik,	
de	 lejegyzem:	megrendültem,	 amikor	megláttam	 vékonyka	 szegélyét!	 S	 ahogy	 eltűnt	 s	
ismét	 felkéklett,	már	 nagyobb	 darabja,	mint	 valami	 játék	 és	 ajándék,	 amelyet	 elkapnak	
s	mind	 közelébb	mutogatnak,	 hogy	nyúljunk	utána:	 az	 örömnek	 és	 az	 áhítatnak	 olyan	
érzése	 ébredt	 bennem,	 mintha	 valami	 isteni	 kegyelemben	 részesültem	 volna.	 Ha	 nem	
lettem	volna	olyan	 egyedül	 ezzel	 az	 örömmel	 és	 áhítattal,	 talán	kiáltottam	volna,	vagy	
sírtam	 volna,	 értelmetlen	 boldogságomban.”23. A tenger mint játék vagy ajándék 
Herman Ottó, majd Kosztolányi leírása után Fejtőnél is megjelenik. Amikor 
pedig benyomásait a következőképpen írja le: „oly	fáradt	boldogsággal	ültem	vissza	
a	helyemre,	mint	amikor	az	ember	az	erős	gyönyörűségtől	kimerülten	elpihen”24, abban 
Kosztolányihoz és Szabó Lőrinchez hasonlóan ugyancsak a szexuális betelje-
sülés leírásának körvonalait ismerhetjük fel. Szabó Lőrinchez hasonlóan Fejtő 
is a „becsuktam a szemem” módszerrel igyekszik megőrizni emlékezetében a 
látványt: a kis tengeröblöt, a sirályt, a fehér vitorlát, a „nedves	és	nyugodt	kékséget,	
amely	szélein	ezüstösen	csillog	a	naptól”. 

Szentkuthy Miklós tengerélményéről a Frivolitások	 és	 hitvallások című önélet-
rajzi vallomásában olvashatunk. Megemlít egy gyermekkori családi nyaralást 
Abbáziában, de igazi tengerélménye Raguzához kapcsolódik. Talán inkább vir-
tuális találkozásról beszélhetnénk, hisz valójában csak képen látta meg a raguzai 
tájat, amely így is elvarázsolta. Apja az első világháború idején járt ott, és mint 
más helyekről, onnan is vitt haza képeslapokat. „Még	ma	is	vitrinem	emléktárgyai” 
– állítja az író. – „Ez	nekem	akkor	bűvölet	volt,	és	állandó	bámulat	tárgya:	az	Adriai-
tengerbe	nyúló	város,	 fehér	 citadellák	karéja.	Ez	az	óriási	misztikum,	ami	Raguza	volt	
kisfiúkoromban,	 később	 valóságos	 bűvölet	 lett,	mikor	 ott	 jártam	 felnőttkoromban,	 1936	
táján.”25 Az író ábrázolásmódját egyébként is a különféle érzékterületekről szer-
zett intenzív benyomások jellemzik, így a tenger szépségét is az érzékek össze-

22 Lásd erről még: Ćurković-Major Franciska,	 Szabó	 Lőrinc	 kelet-adriai	 utazásai (Miskolc: Miskolci 
Egyetem BtK Szabó Lőrinc Kutatóhely, 2010), 38–39. és 130–131.
23 Fejtő Ferenc: Érzelmes	utazás (Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1989), 178.
24 Fejtő: Érzelmes	utazás, 179.
25 Szentkuthy Miklós: Frivolitások	és	hitvallások. Letöltve: 2017. 3. 28.
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000010861&secId=0000987681&mainContent
=true&mode=html



216

tettsége által idézi elénk. A képiség mellett kiemelkedő szerepet kap az akuszikai 
elem, a tenger zúgása. Szentkuthy is az erotikus hatás fontosságát hangsúlyozza, 
amikor a tenger élményéhez a következő fogalmakat társítja: „homokpart,	 nap,	
tenger,	fürdőruhás	nők:	erotika!”26

A fenti példákból láthattuk, hogy bizonyos motívumok a kezdetektől szinte 
napjainkig végigvonulnak a tenger megpillantásakor érzett rácsodálkozások 
leírásában. Amikor Fejtő öröméről és áhítatáról úgy beszél, „mintha	valami	isteni	
kegyelemben	részesültem	volna”, akkor rádöbbenünk arra, hogy Thurzó György is 
hasonlóan írta le érzéseit, miután meglátta a tengert. 

A második világháborút követő időkben a magyarok évtizedekig nem utaz-
hattak az Adriai-tenger keleti partjára, ezért ez a partvidék nem szolgálhatott a 
magyar írók műveinek témájául, és nem ihlette őket a táj leírására sem. A vajdasá-
gi magyar írók ezzel merőben ellenkező helyzetben voltak. Egyik legjelentősebb 
képviselőjük, Tolnai Ottó mondja a vajdasági magyar író és a tenger kapcsolatá-
ról: „New	Yorkban	hangzott	el	először	az	a	nevezetes,	 felénk	inkább	hírhedtnek	nyilvá-
nított	tézisem	a	tengert	illetően	(...),	hogy	abban	különbözik	a	jugoszláviai	magyar	költő	
a	magyarországi	magyar	költőtől,	hogy	van	tengere,	nekünk,	nekem	van	tengerem.”27 Ez 
a meghatározás egyrészt azt hangsúlyozza, hogy a vajdasági írók munkássága a 
magyar irodalom szerves része, másrészt hangsúlyozza azt a szoros kapcsot is, 
amely az Adriához fűzi őket. Műveikben a tenger meglátásának élménye nem 
úgy inspiratív, mint azelőtt volt. Nemcsak kivételes, mondhatnánk ünnepélyes 
alkalomként, magasztos élmények leírása által jelenik meg, hanem olyan táj, 
amellyel szinte naponta kerülnek kapcsolatba, és helyszín is, ahol a minden-
napok eseményei játszódnak le. Az Adriáról úgy írnak, mint ahol otthon érzik 
magukat, az ottani emberekről pedig, mintha szomszédaik, ismerőseik lennének. 
Láthatjuk tehát, hogy a huszadik század második felétől a tenger megpillantása 
már nem jelent olyan rendkívüli élményt, mint amilyent jelentett a magyar írók 
számára néhány évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt.

Visszatérve az utazó emberek közötti hierarchiához, amelyet Mike Crang 
állított fel, a magyar írókra vonatkoztatva megállapíthatjuk, hogy a magyar fölfe-
dező útleírók felrajzolták a térképre azokat az utakat, amelyeken a későbbi nem-
zedékek fognak utazni, néha-néha pedig, amikor megragadta őket a táj szépsége, 
nem titkolták el érzéseiket, hanem megörökítették az utókornak. Az útleíró és 
szépíró utazók talán igyekeztek a kitaposott utakat kerülni, bár azokat követve is 
találkoztak „különféle jelenségekkel”, amelyekről följegyezték benyomásaikat és 
élményeiket. Ily módon gyönyörűszép, nemritkán antológiai szépségű tájleíráso-
kat hagytak hátra jövendő olvasóiknak. Crang az utazók harmadik csoportjába 
azokat a turistákat sorolta, akik „az	 útikönyvben	 egymás	 után	 pipálják	 ki	 azokat	

26 Uo.
27 Tolnai Ottó: Költő	disznózsírból, 190. Letöltve: 2017. 3. 9. 
http://dia.jadox.pim.hu/jetspeed/displayXhtml?docId=0000000819&secId=0000076592&mainContent
=true&mode=html, 190. 
Erről többet Toldi Éva: „Reprezentacija	 Jadrana	 u	 vojvođanskoj	 mađarskoj	 književnosti:	 Od	 stranosti	 do	
prisvajanja.” Književna smotra 48, br. 182 (4), (2016) 117–124.
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a	 helyeket,	 amelyeket	 »meg	 kell	 nézni«	 (…).	Hasonlít	 ez	 az	 olyan	 szokásokra,	 mint	 a	
szuvenírok	gyűjtése	vagy	a	fényképezés,	és	ami	bizonyítékul	szolgál	arra,	hogy	jól	sikerült	
volt	az	üdülésük.”28 A kortárs magyar írók néhány évtizede ismét utazhatnak az 
Adriára, de műveikben csak ritkán akadunk adriai úti élményeik nyomára, leírá-
saik nem örökítik meg a tenger megpillantása kiváltotta rácsodálkozást. Ennek 
remélhetőleg nem az az oka, hogy a Mike Crang hierarchiája szerinti turistákhoz 
hasonlóan ők is csak kipipálják az úticélokat, vagy hogy kevésbé érdekli őket a táj 
szépsége. Talán inkább az, hogy más témák feldolgozását tartják fontosabbnak.
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A.	Gergely	András
Kimagyarázkodások
Kisebbségiség, humor és életfelfogás a zsidó viccekben

A	tanítvány	megkérdi	a	rabbitól:	 
–	Rabbi,	lehet-e	tóraolvasás	közben	szivarozni?	 

–	Pfuj	–	mondja	a	rabbi	–,	ez	botrány,	ez	szigorúan	tilos.	 
–	Akkor	máshogyan	kérdezem: 

lehet-e	még	szivarozás	közben	is	a	Tórát	olvasni? 
–	Az	mindjárt	más	–	mondja	a	rabbi	–,	 

az	nagyon	is	példás	cselekedet!

Példatár és relatív idő
Két kötet is lapul előttem az asztalon (a „lapul” egyébiránt nem állja meg, hisz 

könyvként kétszáz oldalon fölül éppenséggel egyik sem vékonyka…), melyek 
eltérő értelmezési keretbe ágyazva, de egyként is arra szolgálnak bizonyságul: 
miként kerül összhangba, világszemléleti harmóniába egy szinte örökkön kisebb-
ségi és űzöttségi státusba szorított közösségi kultúra azzal a világgal, melyben 
él(ni kényszerül). De vajon miként szolgálhat példatárral, ironikus és kritikus 
önképpel együttélő kommunikatív közösség, melynek tragikus sorsa gyakorta 
nem drámai tükröződést, hanem morális fenséget, tréfás kedvet, önironikus 
beállítódást sugall…?

Talán nem igazán sűrűn, mondhatni, inkább roppant ritkán jelenik meg könyv 
a hazai könyvpiacon a zsidó viccről… Nem vicckönyvre, szövegválogatásra 
utalok, mert abból többféle is elérhető1, hanem elemzően értékelő, helyre tevő, 
áttekintő vagy a zsidó folklóron (és ennek a magyar nyelvterület nyelvi korpu-
szán belüli változatain) túli társadalomtudományi szemlézésre alapuló munkára.  
E kivételek egyike Hernádi Miklós munkája: A	zsidó	vicc	világképe,2 melynek érté-
keléséhez messze nem elegendő „olvasottnak” lenni a hazai zsidóság szakirodal-
mában, vagy zsidó vicceket tudni, vagy ezek leleményes fölidézésében gyakor-
lottnak lenni. Lévén szó itt ténylegesen a vicc természetrajzát leíró, a társadalmi 
jelentéstartalmak széles körét (történeti, pszichológiai, irodalmi, szövegfolklo-
risztikai, sajtónyilvánossági, társadalomlélektani stb. szaktudásokat) is csatolni 
képes tudományos műről, engedtessék első körben az körülírnom, miképpen 
közelítek magához a műhöz, honnan látom és értékelem tartalmát, hogy azután 
talán érdemben közelíthessek a kötet lényegéhez, tartalmához, világképi üzene-
téhez… Ezzel a rövid bevezetővel tartozom már a kötet Bevezetőjének olvasata 

1 A Bombajó	zsidóviccek,	A	zsidó	humor	 legjobbjai,	Ahogy	azt	Móricka	 elképzeli, Radványi B. Tibor két-
kötetes viccgyűjtése, vagy épp a Hacsak	úgy	nem…	Zsidó	alapviccek	Dés	Mihály	válogatásában is példák 
ezekre.
2 Gondolat Kiadói Kör, Budapest, 2014, 282 oldal.
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előtt is, mely a három főbb részre tagolt kötet alaphangját megadó teorikus kér-
désfeltevések helye egyúttal…

Az olvasó már a címlapról érzékeli, hogy nem valami mosolyképes vonatútra 
való kiadvány ez. Sőt, mivel a szerző a hazai társadalomtudományi könyvkiadás 
sok évtizedes múltjának egyik közismert képviselője, mi több: szerkesztőként, 
fordítóként és szociológiai forrásművek szerzőjeként is ismert értelmiségi, az 
szinte föl sem merül, hogy elemző szó helyett inkább csak poénokat kapunk 
e kötetben. Hernádi, aki A	 közhely	 természetrajzától és a Közhelyszótáron át a 
Társadalmi	ünnepek, a Tárgyak	a	társadalomban, a családszociológia és a minden-
napi életvilág (Családbomlás	 az	 ezredfordulón,	Válni	veszélyes,	Kisbetűs	 történelem,	
Ünneplő	 társadalom) elemzésén túl a művészeti és irodalmi közgondolkodás 
megannyi problematikájáig seregnyi példás szaktudományi forrásmű létrehozó-
ja volt, művészeti íróként továbbá (számos tanulmányon és irodalmi művön túl) 
a Zsidó	írók	és	művészek	a	magyar	progresszióban	1860–1945 kötettel is jelezte, hogy 
megalapozott tájékozódási irányt vett a 20. századi gondolkodásban az emléke-
zet mélyrétegeinek föltárása felé. Az Olyan	amilyen… kultúra-kritikai kötetében 
reményt fogalmazott meg arról, hogy létezik a megértés és belátás, változtatás és 
konstruktivitás esélye, és megannyi tudástörténeti munkájával is igazolta, hogy 
van értelme a modernitás keretei között értelmiségi nemzedékek hagyatékát, 
egy kisebbségi kultúra örökségét és a fenomenológiai vagy episztemológiai fel-
tárás lehetőségét kihasználni. Emlékezetes, hogy az ÉS, a Valóság, a Kommentár, 
a Szombat, vagy a Magyar	Tudomány és a Társadalomtudományi	Könyvtár szerkesz-
tésének elméleti hátországával izgalmas szociológiai dimenziókat rejtett további 
műveibe. Ezek között is egyik kulcskérdés volt, miként lehetséges a Válni	veszé-
lyes állapot a párkapcsolati színtéren, vagy épp a kapcsolódás és találkozás, a 
Nemek	 és	 igenek ügye a feminizmus-kutatásban, a zsidó írók és a progresszió 
történeti öröksége mint folytonosság, s ugyanígy az Együtt	vagy	külön magyar-
zsidó együttélési problematikáját szociológiai hitelességgel bemutatni merész 
szaktudományi vállalás hasonlóképpen mutatta, hogy – mint arról 2013-as köte-
tében írta – a mai magyar zsidó identitás problematikáiban egyképpen elvethető 
a radikális asszimiláció elvárása, de a zsidó disszimiláció (a nemzetiségi kisebb-
ségi törekvések) elutasítása is. A kettős identitás vállalására, s az ezzel együttjáró 
konfliktusok belátására sarkall: „A	magyarság	két	elemének	mai	különállását	cseppet	
sem	érzem	kisebbnek,	mint	az	volt	a	harmincas	években	vagy	a	tízesekben,	pedig	akkor	
sokkal	több	zsidó	élt	Magyarországon.	Nem	azért,	mintha	Magyarország	antiszemitább	
vagy	éppen	zsidósabb	ország	lenne	bármelyik	más	kelet-közép-európai	országnál,	hanem	
azért,	 mert	 lelki	 szükségletet	 elégíti	 ki	 mindkét	 oldalon	 a	 különállás	 fenntartása…” 
(1997).

A megismeréstudományi és értelmezés-lélektani nézőpont mélyén mindvé-
gig ott van (a nyolcvanas évek végétől napjainkig konstans módon) a lételmé-
let filozófiai és szociológiai aspektusa, de úgy, hogy abból a mindennapi élet 
működésének átlátása, az életvilág egészének narratív felfogása világlik ki.  
S amikor mindezt tetézve A	 zsidó	 vicc	 világképében a „sohasem javulhatnak 
a dolgok” („Nie kommt ’was besseres nach”) véghelyzet elfogadtatásáig jut, 
közben a legkevésbé sem rejti el, hogy alighanem ennek a belenyugvó remény-
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telenségnek teljességértékű magyarázatához kiváló példatárat rejtenek a viccek 
(a Bevezetőn és Utószón túl a kötet középrészét mintegy kétszáz oldalnyi temati-
kus viccgyűjtemény tölti ki). Ezekben az „önsorsrontó”, önleleplező, önironikus 
tantörténetekben, a „kinevetéssel is tetézett tragikum” felmutatásával sokféle 
életútkanyar, megoldáskeresgélés, szakrális missziótudat, küldetésesség és 
programosság szükséges tükre is láttatható. Egyúttal annak jelzése is: aki nem 
látja át a tragikum súlyát abban, ahogyan a zsidó vicc magát a zsidóságot teszi 
cikizős helyzet foglyává, s folklórjában nem hősöket dicsőít, hanem talányos 
alakokat mosolyogtat meg, az e világkép megjelenítőinek horizontjait érdemben 
sohasem tudhatja belátni.

A referens vagy recenzens pozíciójában így hát magam is köztes pozícióban 
találom magam, minthogy középúton vagyok a be- és rálátás között, így mintegy 
„kritikai” véleményem is ezt a kívülálló bennfentességet tükrözi. Ehhez talán 
magából a kötetből engedtessék utalni a Bevezetésben épp Hernádi által idézett 
Komlós Aladár-i aspektusra, mely szerint „a	(messzemenően	önkritikus)	zsidóviccet	
csak	 olyan	 zsidók	 találhatják	 ki,	 akik	 félig	 az	 idegenek	 szemével	 nézik	magukat,	 olyan	
nép,	 amely	 állandó	 belső	 hullámzásban	 él,	 s	 elvesztette	 belső	 egyensúlyát” (35. old.). 
Nos, talán az én megközelítésemet is ez a pillantás jellemzi, amely „kritikájában	
mindig	 középutas,	 más	 szóval	 legalábbis	 ambivalens	 a	 zsidó	 ész	 és	 morál	 megítélésé-
ben” – s ekképpen talán a Szerző átfogó összegzésének felfogásmódját illetően is 
nehezen lehet más szempont képviselője. De merthogy itt nem viccek befogadói 
reflexiójáról van csupán szó (mellesleg a viccek többsége óriási, vagy világképi 
szempontból mélyen hangzó és magvas tanulság…!), hanem legalább ily mér-
tékig tudományos műről, a kihangzó tanulságokat így kétségtelenül inkább a 
„befogadásszociológia” felől tudom-próbálom tekinteni, semmint a mindennapi 
vicchallgató szemszögéből. Mentségemül szolgál talán, amit ehhez az önreflexi-
óhoz fűzhetnék – Hernáditól idézve – Komlós Aladár egy (1934-es) mondatával, 
amelyet mintegy konklúzióként citál a kötet utószavában: „Mikor	a	vicc	nevetsé-
gessé	tesz,	egyszersmind	szeretetet	is	ébreszt	hőse	iránt.” Hasonlóképpen látom azt is, 
hogy amikor a kritikus óhéberkedik egy-egy passzuson, egyúttal rokonszenvet 
és illő tiszteletet is elárul a Szerző iránt. Ezt tehát nem titkolom a továbbiakban 
sem, sőt azt sem, hogy Dés Mihály Zsidó	alapviccek kötetét és Papp Richárd mind-
két kötetét is ismerem, utóbbi Bezzeg	a	mi	rabbink kötetének bemutatójakor épp 
kettejük szeretetteljes öniróniáját is módom volt megtapasztalni. Ott is, s abban, 
amit Papp Richárd köteteiről írtam eddig, ugyancsak hasonló volt a magam szak-
avatottság nélküli konklúziója, mint abban, amivel Hernádi a saját kötetét nyitja. 
Ez a Heine-idézettel jellemezhető érzület (melyben arról panaszkodik, hogy 
kortársai kinevetik, amikor a tragikus nevetésről ír a kortárs zsidóságot illetően), 
s mindez végül is összefüggésben van talán Hernádi kérdésével, mely szerint 
„Kinevetéssel	is	tetézett	tragikum	–	ez	volna	az	az	érzület,	amely	évszázadok	óta	ontja	a	
kelet-	és	közép-európai	zsidóság	egyszerre	kacagtató	és	mélabús,	szállóigék	módjára	terje-
dő	és	fennmaradó	vicceit?” Erre ugyanitt választ is kínál megnyugtató képletében: 
„…a	szellem,	az	okoskodás,	a	vágyakozás	és	a	szándékok	többé-kevésbé	titkos,	félhomályos	
világát” (7–8. old.) mutatja föl a szóbeliség jelentőségét a vicckultúra színterén.  
A tragikus nevetés, a keserédes belenyugvás humortartaléka mélyén pedig talán 
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valóban ott rejlik a „Sohasem	 javulhatnak	 a	 dolgok” („Nie kommt ’was besseres 
nach”) szükségképpeni alapélménye. Meg ennek életteli cáfolata, érzelmi ellen-
tételezése, szellemes kontrasztja is.

Igen ám, de Hernádi rögtön a bevezető elején már Freudra és követőinek ref-
lexióira utal, midőn a „feszültséglevezető” funkciót igazítja a vicc mellé. Idézem: 
„A	 zsidó	 vicckultúrában	másfajta	 nevetéssel	 találkozunk:	 itt	 a	 tragikus	 sorsú	 zsidóság	
elsősorban	önmagán,	saját	gyengéin	derül.	A	nem	zsidók	gyakran	nem	is	értik	(vagy	csak	
nem	akarják	érteni?)	a	zsidó	viccek	humorát,	pedig	a	zsidóság	némely	gyengéjében	bízvást	
a	magukéra	ismerhetnének.	Bár	nem	hiányzik	a	zsidó	vicckultúrából	a	kívülállók	leleplező	
kipellengérezése,	 először	mégis	 az	 öngúny,	 az	 önirónia	 ötlik	 az	 elemzők	 szemébe.” (8. 
old.). Innen indít, a zsidó viccekben alaptónusként jelen lévő öniróniából, hogy a 
kötet végére (282. oldal) eljusson (Ted Cohenre utalva) odáig: „A	zsidó	vicc	tehát	
csak	»viccből«	sugallja,	hogy	ténylegesen	megtörtént,	és	hogy	figurái	ténylegesen	egzisz-
tálnak.	A	zsidó	viccek	valósága	az	irodalom	valósága;	igazsága	sem	mérhető	más	mércével,	
mint	az	irodaloméval…”

Azért indítok ezzel a két kontrasztos idézettel, a kötet elejéről és végkicsen-
géséből vett mintával, s bevezető molyolásom is azért fogalmazódott meg ilyen 
önkritikus tónusban, mert bár Hernádi egészen evidensen magabiztos kalauz tud 
lenni a fenomenológiai színtéren, de korántsem lehetek bizonyos abban, hogy 
meg is értettem intencióit. És ő is, mintha rögtön ebben a koordináló-eligazító 
előszóban már szinte „magyarázkodna” azért, mert a zsidó viccek mindennapi 
létezés logikája szerinti igazságait és más valóságok szerinti valóságait kell „men-
tegetnie”, értelmeznie. Holott nem kell. A zárófejezetben, Utószóban ez így hang-
zik: „De	akkor,	amikor	 felismerjük,	hogy	a	vicc	»nem	lehet	 igaz«,	 legalábbis	a	köznapi	
létezés	logikája	szerint,	akkor	voltaképpen	azt	ismerjük	fel,	hogy	a	zsidó	viccek	az	irodalom	
világában	 nagyon	 is	 »igazak«	 lehetnek,	 éppen	 ott	 lehetnek	 a	 legigazabbak.	 Itt	 ugyanis	
teljesen	 más	 valóságok	 és	 igazságok,	 teljesen	 más	 tudati	 készenlétek	 érvényesülnek,	
mint	a	mindennapi	praxis	»elsőleges	valóságában«”… (itt az Alfred Schütz-féle „zárt	
jelentéstartományok” koncepciójára utal, kiemelés az eredetiben)… „A	zsidó	viccek	
legjobbjai	 ízig-vérig	a	zsidó	mindennapi	 élet	dilemmáiból	 fakadnak,	 s	 életvezetési	 taná-
csai,	minden	ambivalenciájuk	ellenére,	épp	oda	 irányulnak.	Ez	könnyen	belátható	tény.	
Ám	a	nevetés	sajátos	átlendülést	hoz:	a	nevetés	megszakít	minden	addigi	jól	begyakorolt,	
köznapi	rutint,	hogy	a	viccmesélőt	 és	hallgatóját	rövid	úton	áttelepítse	a	nemvalódiság	
irodalmi	világába,	ahol	a	mégoly	szigorú	vagy	sürgető	tanácsokat	vagy	parancsokat	sem	
kell	komolyan	venni,	s	ahol	minden	múlt-	vagy	jövőbeli	lazaságunkra,	botlásunkra	komoly	
mentségünk	lehet:	az,	hogy	nevetünk.	Egyetlen	zsidó	vicc	sem	állítja,	hogy	a	benne	megfo-
galmazott,	csattanóval	ellátott	minitörténet	vagy	dramolett	bárhol,	bármikor	ténylegesen	
lejátszódott	 volna,	 vagyis	 hogy	 bemutatott	 magatartásmintáit,	 tanulságait,	 logikáját	
»készpénznek	 kéne	 venni«!	Bármilyen	mélyek	 is	 a	 zsidó	 viccek	 gyökerei	 a	mindennapi	
életben,	 a	 bennük	megjelenő	 figurák,	 kellékek,	 okfejtések	 valójában	 –	 mint	 más	 folklór	
műfajok	 esetében	 is	 –	 végső	 soron	 az	 irodalmi	 képzelet	 (sűrítés,	 kiemelés,	 összevonás,	
tipizálás	stb.)	szüleményei...” (282. old.).

A kulcskérdés a kötetben az írásom címébe emelt hármas tartalom. A viccek 
mindig a hétköznapi életvilág történéseiben és értékrendjében szólalnak meg és 
hatnak, mindig a megértés folyamatában érvényesülnek, s mindig a kisebbségen 
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belüli kisebbség (társadalmon belüli zsidóság, meg azon belüli diskurzus-kép-
viselők) önértelmezési játékterében érvényesülnek igazán. A lét díszletei, mint a 
szóbeli tudáshagyomány feltételei, olykor mégis díszletbontásra, a szín változá-
sára, a jelenetek és felvonások további elbeszélő módjainak, mintegy dramaturgi-
ájának reflexiójára hatnak inspirálóan. Mint fontos drámában, ahol a lét díszletei 
mindig jelentéshordozóak, s ezért korántsem mindig valóságosak. Itt is így: „a	
viccek	 hamis	 állításait	 cseppet	 sem	 észszerűbb	 kétségbe	 vonni,	 mint	 amilyen	 éssszerű	
lenne	kétségbe	vonni	a	Hamlet	igazságát	azon	a	címen,	hogy	sohasem	létezett	dán	királyfi,	
akinek	cimboráit	Rosencrantznak	és	Guildensternnek	hívták” (282. old.).

Az irodalom és/vagy életvilág-megjelenítés kérdéskörében Hernádi nemcsak 
intellektuális és narratív prózatudományi sejtetésekkel él, de (például Komlóst 
idézve) a zsidó viccek mintegy megkülönböztető kategóriájaként hagyja jóvá, 
hogy nem szimpla „poénkodásról”, ugratásról, bosszantásról-zrikálásról van 
itt szó, sőt, ugyancsak Komlósra építve: „Amilyen	könnyű	a	pesti	 kabaré	méltóság	
nélküli	tréfái	fölött	ítéletet	mondani,	oly	nehéz	a	hiteles	zsidó	viccel	szemben	határozott	
álláspontra	 jutni.” Vagyis mintha elismerné, hogy nem ismer tréfát a megisme-
rés-tudományi vagy értelmezéselméleti platformon, ahol a zsidó vicc világké-
péről van szó. Érdekes, hogy mintha a vicc (mint élő szereplő, társadalmi aktor) 
„világképéről” beszél, holott ennek mindenkori befogadó közege, maga a zsidó 
közösség sem mindig egyöntetű világképpel él együtt. De izgalmas ugyanakkor, 
hogy a kötetben mindössze három helyen (ebben az utóbbi Komlós-idézetben és 
két viccszövegben) fordul elő a tréfa fogalma, s ugyanakkor a kópéságok, a nyel-
vi-fogalmi csűrcsavarok, kibabrálások, csalafintaságok, hamiskodások, átverések, 
ironizálások, megvezetések, haszonleső turpisságok már egyáltalán nem szere-
pelnek. Sőt, ami számomra érdekesebb: a vicc természetrajzára fókuszált kötet 
szinte (konkrétan) csakis a legvégén, az összegző gondolatok között utal a humor-
ra. Ezt is Arthur Koestlerre támaszkodva teszi (268–271. old.), midőn a viccek-
ben rejlő életvezetési tanácsok, a látszatok és tapasztalati valóságok társadalmi 
világban „felcímkézhető” jellemzőit emeli ki: „De	a	viccek,	s	ebben	már	különböznek	
a	folklór	legtöbb	más	darabjától,	elmaradhatatlan	csattanójuk	folytán	humorosak	is,	amit	
nem	 lehet	másként	 látni,	mint	a	 szóban	 forgó	 tanulság,	 életvezetési	 tanács	 emlékezetbe	
vésésének	sajátos	eszközét.	Ez	a	végső	soron	poétikai	eszköz,	mely	sok	hasonlóságot	mutat	
a	rímmel,	s	még	többet	az	ún.	kancsal	rímmel,	végső	soron	a	csattanó	által	végrehajtott	
síkváltáson:	a	gondolkodási	szintek	vagy	síkok	hirtelen	átbillenésén,	egymásba	zökkenésén	
alapszik,	amint	ezt	a	legtöbb	viccelmélet	hangsúlyozza.	Ehhez	az	kell,	hogy	a	vicc	premisz-
szái,	illetve	csattanója	más-más	gondolkodási	szinteken	vagy	síkokon	helyezkedjék	el,	és	
épp	a	váratlan,	alig	plauzibilis	csattanó	szikráztassa	össze	ezeket	a	síkokat.” (269. old.)

Csupán akadékoskodóan kérdezem, mennyire akadna össze az Utószó szö-
vegében az értelmezés- vagy jelentéstudományi okfejtés a humor jelenségének 
tágasabb, a groteszk és a népi kultúra karneválelméleti továbbgondolásának 
elemzésével? Részben talán utal erre mint irányra, midőn kitér a lezáró abszur-
ditások tónusának, a logikai ugrásoknak és ugratásoknak viccek csattanóiban 
megjelenő humoros hatásaira (270–271. old.). De lehet, talán érdemes lett volna 
még tovább menni a viccek létértelmét részben adó, részben az interakció szint-
jén szinte meghatározó ok-okozatiság útján (ez persze nem tanítás tőlem, inkább 
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tépelődés…!), amiről Hernádi így ír: „Hangsúlyozandó,	hogy	sok	zsidó	vicc	csupán	
ebbe	a	mérsékelten	humoros,	mert	a	valóság	rendjét	és	a	vicchallgatók	várakozásait	csak	
minimálisan	felborító	kategóriába	vág.	Az	ideáltipikus	zsidó	viccben	azonban	ennél	sokkal	
brutálisabban	törnek	meg	a	várakozások,	és	rendre	sokkal	durvábban	szakad	szét	a	valóság	
kárpitja,	amely	mögül	már	egy	egészen	másfajta	valóság	sejlik	elő.	Ezek	legtöbbször	átütő	
erejű,	ellenállhatatlanul	originális	zsidó	viccek,	amelyeknek	humoros	hatása	évszázadok	
óta	 lankadatlan.	Ez	nem	a	 témaválasztásuk,	 a	 szereplőgárdájuk	vagy	a	 felsorakoztatott	
kelléktáruk	miatt	van	így.	Az	ok	ezeknek	a	vicceknek	a	meghökkentő,	képromboló	logikai-
nyelvi	 szerkezetében	 rejlik.	A	 zsidó	 viccek	 logikai-nyelvi	 szerkezete	 elválaszthatatlan	 a	
viccmesélők	és	a	vicchallgatók	sajátos	előfeltevéseitől.	Ezek	az	előfeltevések	–	híven	a	zsidó	
léthelyzet	alapvető	ambivalenciájához	–	 legtöbbször	ambivalensek,	és	persze	 legtöbbször	
egymásra	hasonlító	módokon	ambivalensek,	hiszen	a	zsidó	léthelyzetben,	s	annak	alapvető	
ambivalenciájában	minden	zsidó	osztozik.	Például	abban,	hogy	beletartozik	 is	a	zsidó	a	
szélesebb	társadalmi	világba,	meg	nem	is,	része	is	a	zsidó	közösségnek,	meg	nem	is,	bízik	
is	a	rabbijában,	a	feleségében…” (stb., kiemelés az eredetiben 271.).

Amiért ezt megnevezem, az épp (a 280. oldalon kifejtett) utalás, miszerint 
a zsidó vicckultúrában a paradoxonok megjelenése mintegy csak tünete a sok 
évszázados „feladványnak”, „az igazság megismerése” vállalásának, amely 
(idézem): „Ez	 a	 feladvány,	 persze,	 már	 a	 Talmud	 fogalomtisztázó,	 ellentmondásokat	
eloszlatni	igyekvő,	kérdve-kifejtő	szövegeiből	is	kirajzolódik,	ám	különös	lökést	adhatott	a	
zsidó	gondolkodás	feladványfejtő,	igazságkutató	szenvedélyének	a	zsidó	létezés	mindig	is	
tetemes,	ám	legújabban	az	asszimilációval	csak	fokozódó	ambivalenciája.	A	paradoxon	fog-
lalja	legpregnánsabban	össze	a	zsidó	viccekben	az	igazság	kinyerésének	vagy	kinyerhetet-
lenségének,	azaz	végső	ambivalenciájának	az	ismeretelméleti	problémáját.	»Ez	nem	lehet	
igaz!«	–	kiáltunk	 fel	hitetlenül,	amikor	minden	más	várakozásunk	ellenére,	a	csattanók	
jóvoltából,	 rendre	 elhatalmasodni	 érzünk	 valamilyen	mély	 értelmetlenséget,	 ellentmon-
dást” (281–281. old.). S bár épp itt tér át arra az érvre, hogy az irodalom világában 
mégiscsak lehet „igaz” e viccek világa, mely ha más is, mint „a	mindennapi	praxis	
elsődleges	valósága”, a köznapi létezés logikáját követve épp kifejezőértékük válik 
hatékonnyá – de az itt felhozott narratív „értelmezői” közhelyek mintha a régi 
Közhely	természetrajza lapjairól kacsintanának elő („ez nem lehet igaz”, „mindent 
lehet, csak akarni kell”, „ember tervez, isten végez” stb.), s mintegy megfosz-
tanak bennünket attól, hogy a humor természetrajzáról tudjunk meg többet 
– konkrétan ebben a társadalmi miliőben érvényesülő változatainak, a narratív 
kommunikációnak valamiféle „sűrűbb leírása” alapján. (Értve ezalatt a Clifford 
Geertz-i értelmező módot, mely a jelenséget aprólékosan leíró megjelenítéshez 
további narratívákat is kapcsol, élvezve a lehetséges dimenziók fölötti belátások 
örömét, (lásd Geertz 1994: 170–199.).

Talán sokféle kiemelés, kontextualizálás és idézgetés lehetősége kínálkozna 
még… – de senki sem számít arra, hogy itt egy nagydoktori értekezés nagybecsű 
opponensi véleményét alapos részleteiben vezessem elő… Amit (rövid összeg-
zésben) mégis kiemelnék, az némi hiányérzet, s ellenpólusán temérdek elismerés	
is. A hiányérzetek körébe sorolnám lakonikus könnyedséggel – vigyázat, csalok! 
magam sem tudnám talán komplexebben leírni, s kevesen is próbálták meg 
mindezt elvégezni –, hogy érdemi kitekintést vártam volna, nem csupán a folk-
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lór zsidósággal összefüggő dimenziói terén, nem csak a zsidó vicc és legkülönb 
társadalmi befogadó közegeinek állapotrajza, sőt a viccproblematika kommuni-
kációelméleti vagy szociálpszichológiai reflexív szintjeinek körvonalazása terén, 
hanem annak megfogalmazásában is: a folklór csupán mint narratív etnografikus 
kontextus van-e itt jelen (a zsidó kultúra mint etnikus kultúra, vagy a zsidó vic-
celődés mint szakrális kultúraspecifikum), vagy ellenkezőleg, mint társadalmi 
kisebbség létező életvilága. Ehhez viszont indokoltabb lenne azt a jelenséget (a 
viccek megszemélyesített világképét) antropológiai bennfentességgel ábrázolni, 
ami a közfelfogás többféle aspektusai szerint a „sem nem csupán vallás”, „sem 
nem csak világkép”, „sem nem szimplán kultúra” dimenziói között ezek belső 
összefüggéseiről további árnyalatokat láttathatna. Mintha nem tisztázná saját 
kutatói, értelmezői viszonyát a narratív folklór (magyar és európai, vagy euró-
pai és más földrészen élőket megjelenítő) kutatásához. Egy kissé adós marad 
a szakrális kommunikáció immáron jócskán pertraktált elméleteinek számos 
kísértésével is. (Ezt részben Dés Mihály is megteszi a spanyol nyelvi szcénával 
összefüggésben, részben Papp Richárd is a Bethlen tériek diskurzusainak fölidé-
zésével és szövegverziók verzióinak részletrajzával, eközben Hernádi a mintegy 
univerzálisnak tetsző „A” zsidó vicc sajátosan közösségidegen akadémizmusát 
mutatja föl. Pedig bizonyos vagyok abban, hogy közelebbről és belülről is ismeri 
ezt az életvilágot.)

Példaképpen mondanám továbbá az irónia és önirónia viszonyát, melyet a 
Bevezető első oldalain említ (8–9. old.), de amelyek ugyanakkor számos, a zsidó 
közösségi életet ismerő, megtapasztaló, leíró hazai narratívában sokkalta nagyobb 
súllyal vannak jelen. S nem csupán irodalmi „konstrukcióként”, hanem életvilág-
verzióként is. Sőt, akik nem csupán a viccmesélés szituativitására fókuszálnak 
kutatásaikban, azok nemegyszer az önkép, önreprezentáció és identitás elbeszélő 
módjainak alapjaként kezelik mindezt (lásd Vajda – Kovács: Mutatkozás; Vincze 
Kata Zsófia: Visszatérők…; Glässer Norbert – Zima András: Hagyományláncolat	és	
modernitás; Rékai Miklós: A	munkácsi	zsidók…; Papp Richárd: Bezzeg	a	mi	rabbink 
stb.). De legalább ennyi aprócska megfejthető és ábrázoló elem rejlik a vallásfilo-
zófiai, rítustörténeti, szakrális kommunikációs szövegfejtésekben, s talán még a 
nyelvi-szövegfolklorisztikai reflexiókban ugyancsak.

Méltatlan kekeckedés lenne egész olvasatom, ha nem emelném ki a kötet 
számos erénye közül a nekem kivételesként kihangzó jelentősebbeket. A zsidó 
vicckultúra átmeneti, esetleges, viszonylagos életvilágokra és a kérdésességek 
életvitelszintű, folytonos fennmaradására vonatkozó okfejtés roppant fontos 
a Bevezetőben (9–10. old.). Hasonló az univerzális átmenetiség tézisével, a 
szállóigésedés megjelenítésével kapcsolatos értelmezési rész (17. old.), s szintén 
impozáns a folklór, folklorisztikus képződmények (19–21.) rajzolata, Scheiber 
Folklór	és	tárgytörténet	című monografikus gyűjteménye, valamint a 19–20. száza-
di „adomák és rituális viccek” körébe sorolt sajtótörténeti tünemények megidé-
zése. Ezek jó és alapos szakaszai az értelmező korpusznak. Az intézményesülés 
és objektivációk kérdése, a Freudot parafrazáló „vicceiben végrehajtott végeérhe-
tetlen lelkigyakorlat” magyarázata, a Mérei Ferencre visszanyúló „utaláselmélet” 
és a „verbális világnézeti intézmények” fölidézése (18–19. old.), a vicckultúra 
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mediatizálódásáról szóló passzusok, vagy a Fónagy Iván és Cseresnyési László 
révén beemelt nyelvi összefüggésrendszerek roppant jelentősége is kiváló bekez-
dései a műnek (8., 9., 32., 273. oldalak).

Hernádi megragadott, összegzett valamit, amiről eddig is tudtunk (talán más-
valamit, talán máshogy, talán más okból, mint mások), és saját kontextualizálásban	
elénk vezette. Olyképpen, ahogyan talán mások még nem. Vagy – és ez persze 
az én értékelésemben a tipikus „ne bántsd a zsidót, bántja az magát” közvéleke-
dés kontrasztjaként jelenik meg – már amennyire én is egyáltalán ismerhetem, 
milyen közegben, mihez képest összegzés ez a könyv… De árnyalt áttekintésnek 
kiváló, időszakos összefoglalásként egyedi, és jelentőségét tekintve hiánypótló is. 
Nincs a köztudatban egy- vagy többféle jól érthető, „praktikus” fenomenológiai 
értelmezés, amely ezt a témakört venné körül, Hernádi munkája ebben több, 
mint úttörő. Ehhez mindössze azt a kérdést tenném még fel neki, aminek rész-
beni, diszkrét válaszai talán mégis megvannak a kötetben…, hogy a vicckultúra 
kelet- vagy közép-európai konvenciói értelmezhetőek-e a freudi nyomvonalon 
más útvonalak jelzése nélkül, azután, hogy a mindennapi életre fókuszáló elbe-
szélőmód elegendő-e a zsidó vicckultúra leírásához, és végül ez kitölti-e tényle-
gesen is az életvilág hazai zsidó közösségekre jellemző intim szféráit, avagy nem 
lehetséges-e, hogy a (mondván lényegileg így) „világ összes népére” tekintve is 
egyedülálló vicckultúra értelmezéstudományi megjelenítése, a minősítés egyér-
telműsítése megoldható-e maguk a szakrális közösségek, élményközösségek, 
értelmező közösségi aspektusok figyelembevétele, rövidebben: „saját hangjuk” 
közvetlenebb megidézése nélkül is. Ahogyan ők mondják, ők értelmezik vagy 
beszélik el – másképp.

De (még rövidebb összegzésül) ha már azzal kezdtem, hogy e témakör 
mélyebb értelmezéséhez inkább adnám másnak a kritikai megfogalmazás jogát, 
hadd fejezzem be vagy keretezzem is azzal, amit dekonstruktív bevezetőm ellen-
tételezéseként talán egy jelenetváltó zárómondatban mégis megfogalmazhat-
nék… Ez pedig legegyszerűbben talán csak annyi lenne (a Szerzőnek címezve), 
ami a kötet első negyedének fejezetcíme is, és régi zsidó viccre utal: „Neked is 
igazad van, fiam…!”3

3 Egyszer	a	rabbit	két,	egymással	vitában	álló	tanítványa	kérte	állásfoglalásra.	Az	első	tanítványt	végighallgat-
va	a	rabbi	hosszasan	bólogatott,	majd	ezt	mondta:	–	Igazad	van,	fiam.	–	A	másik	tanítvány	is	előadta	a	maga	
szögesen	eltérő	véleményét,	mire	a	rabbi	bólogatva	neki	is	ezt	mondta:	–	Neked	is	igazad	van,	fiam.	–	Ekkor	a	
samesz	elképedve	tette	szóvá,	hogy	a	rabbi	az	imént	két,	egymásnak	homlokegyenest	ellentmondó	nézetet	nyil-
vánított	igaznak.	A	segéd	megjegyzése	hosszas	gondolkodásba	ejtette	a	rabbit,	aki	végül	némileg	nehéz	szívvel	
így	szólt:	–	Neked	is	igazad	van,	fiam.
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A kisebbségi lét kiegyenlítése a humorban
/Többes	kötődések/

A	bölcs	rabbitól	megkérdezik	a	tanítványai: 
mitől	édes	a	kávé,	a	cukortól	vagy	a	kavarástól? 

–	Nu,	természetesen	a	kavarástól. 
–	Akkor	miért	kell	bele	a	cukor? 

–	Szamarak,	hogy	tudjuk,	meddig	kell	kavarni!4

Egyfajta kérdéstalány és válaszkétely párbeszéde ez a tradicionálisan interak-
tív kapcsolatban… S hogy a válasz sejtelmes racionalitása és benne rejlő szakrali-
tása mennyire árulkodó, a kérdésfeltevés bizonytalansága és mindentudáskételye 
miképpen uralkodik benne egyidejűleg, meg hogy ennek megértéséhez a kívül-
állóság és bennfentesség mennyire elkerülhetetlen, talán nem szükséges magya-
rázgatni. Próbatételek a narratív élcelődés, elbeszélőérzékenység és lingvisztikai 
cselezés közegében, melyeknek mindennapi életre, világképre, tudáshorizontra 
gyakorolt hatása is átláthatóvá válik mindenkor. Olvasatok, csűrcsavaros humor, 
mindig öniróniára és életvezetési kritikára fókuszált, jelképdús kettős beszéd… 
Ez ül véges-végig a Bezzeg	a	mi	rabbink kötetben, valódi viccek, valódi humorral 
és valódi közösségi kapcsolatokból fakadóan.5 A mottóban rejlő „rabulisztikus” 
érvelés ilyetén olvasói reflexiója alighanem csupán illusztráció lehet, melynek 
képzelt szituációjában megannyi „zsidós” humorelem megjelenik talán – de épp 
attól, hogy sűrített, s nem csupán „csinált” poén, kissé kitekerten hamiskás lesz, 
mint a zsidó közösségi olvasatok sokasága esetében. Verzió, melyre válaszként 
nem a magyarázat, hanem újabb változata következhetne…

Papp Richárd kötetében – nem értendő félre – korántsem „zsidó viccek” 
gyűjteményéről van szó, hanem olvasatok olvasatairól, értelmezéskultúrák 
értelmezéséről, ahogyan azt egy kulturális antropológus – mint maga is a zsina-
gógai közösség tagja – értelmezni vállalja. Saját hangján a hívőközösség hangját 
tolmácsolja, mintegy, ha úgy tetszik: „előénekel” szinte… Saját tónusában job-
bára azt az önkritikus és eredeti kultúrakritikát gyakorolja, melyet a Bethlen téri 
minjen közösségéből hoz, s további olvasatra kínál a remélhető olvasónak. Vagyis 
nem poénok és viccek válogatását vagy „okoskodó” tipológiáját, „humornép-
rajzát” adja, viszont kulturális antropológiai jelentésuniverzumát annál inkább. 
Ahogyan a közösség beszél, ahogyan önmagát „adja”, „megépíti” és élteti, ahogy 
mindezt az átbeszélési szertartást élvezi és gyarapítja maga is, telítve élcekkel, 
önkritikával, belátásokkal, megbocsátásokkal, iróniával, világképi cselekkel és 
narratívák narratíváival. Pótolhatatlan, ahogyan ezt Papp Richárd csinálja, mert 
hisz rajta kívül senki sem jár éppen arra, aki nemcsak följegyez, gyűjt, szelek-
tál, kérdéskörökbe szálaz szét, tematikus válogatásokba rendezi a tipizálható 

4 www.zsido.hu/zsido-humor/201-rabbitoertenetek 
5 Papp Richárd 2015.	Bezzeg	a	mi	rabbink.	Így	nevet	egy	pesti	zsinagóga.	Budapest, Libri Kiadó, 204 oldal.
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vicceket, hanem belelát és rálát egyszerre, elbeszélő módot talál egy folytonos 
elbeszélés változatainak „kibeszéléséhez”, mely nem „árulás” vagy tanúságtétel, 
de mindkettő egyszerre, méghozzá a közösség hozzájárulásával, büszkeségével 
és szeretetével körülvéve, megerősítve. Kultúra. Kultúra ÉS közösség. Másság 
a másságban, azonosság az eltérésekben. Pont mint a kulturális antropológia 
sok egyéb helyszínén, kutatási terepén és témakörében… Az élményközösségi 
impresszió, a közös tudás birtoklása és megszólaltatása nem „a zsidó viccnek”, 
hanem a zsidó humornak, világlátásnak, jelen- és jövőképnek egyaránt alap-
eleme. Papp Richárd új könyvének is. Ugyanakkor Kohn és Grün mindenkori 
párban léte, bóher és rabbi örök felvilágosult tudásviszonya, meg a gondolati és 
szópárbaj mindörökké fennálló mivolta nemcsak helyzetfüggő, a résztvevőket is 
jellemzően leíró, feltételeket is rejtetten körvonalazó természetű, hanem alapve-
tően meghatározó kultikus eleme is a zsidó humornak.

Kibeszélés, avagy „kifelé” szólás és a közösség tagjai felé tett gesztus együttese 
ez a fajta feldolgozás, melyen belül a kutatási titkok megtartásának feladata sok 
esetben a kutató kapacitásának mindvégig próbája is: meddig és miként tud saját 
választott terepén dolgozni, mennyire vonódik be a figyelme fókuszába került 
közösség intim rendjébe, s mennyire képes azt is öntesztelő módon kontrollál-
ni, hogy ezzel bekerülése-befogadása nem kevesebb, mint fejlődési eredmény 
legyen. Hernádi munkájában is megvan a racionalizált, okozati tényekre és 
lehetséges érvekre támaszkodó értelmezés. De itt, Papp Richárd új könyvében 
is hasonlóképpen a titokfejtés szertartásába, folyamatos rítusába kerülünk bele: 
történnek mindennapos és ünnepélyes rítusok, megformálódik ezek értelmezé-
séről megannyi élmény és élc, hagyománytartó és -megújító, átélő és újrateremtő 
gesztus, melyekben a másságuk átélésével együtt	 élő szereplők megteremtik a 
titkot, „önjáró lényekként” alakítva-formálva a léthelyzetükre mindig reflexíven, 
bevontan, érdekelten és nyitottan reagáló nézőpontot. Ez a „kívülálló belülállás” 
a titok lényegéhez tartozik. Ahogyan Raj Tamás a 100+1	jiddis szó című kötetében 
(Budapest, Makkabi Kiadó, 2006) összegzi (s Papp Richárd is illőképpen idézi): 
„A	 zsinagógához	 elválaszthatatlanul	 hozzátartozik	 a	 humor.	 Nélküle	 talán	 meg	 sem	
lehetne	 érteni	 ezt	 a	 vallást,	 ezt	 a	 közösséget.	 Főképp	 elviselni	 volna	nehéz,	 akárcsak	 az	
életet.” (Papp 179. oldal) Az „önirónia kontrollja”, ahogyan „befelé” is működik, 
s „a	humor	ebben	a	bonyolult	történelmi-szociológiai-kulturális	mátrixban,	az	önironikus	
kontrollal	 járul	 hozzá	 a	 közösségi	 ethosz	 és	 identitás	 rugalmas,	 adaptív	 és	 (ezzel	 egy	
időben)	konzekvens	fenntartásához” (írja Papp a 178. oldalon). Mindez olyanképpen 
hat, mintha „mindennek	kulturális	hátterét	a	 transznacionális	zsidó	kultúra” biztosí-
taná. De „a	multikulturális	zsidó	világ,	amelyben	 több	–	gyakran	egymással	 éles	vitát	
folytató	–	világnézet,	identitás,	vallási-szellemi,	vagy	akár	politikai	irányzat	van	egyszerre	
jelen,	a	magyarországi	zsidóság	társadalmi-kulturális	életét	is	sokszínűvé	teszi” (folytatja 
ugyanott). Ezt a közösségi identitást is kifejező, vicc és poén, irónia és keserédes 
humor, több(es)jelentésű nyelvi leleményesség közegében generálódó „fejlődési 
eredmény” Papp Richárd szerint „sem	fordul	bántóan	a	saját	közösség	felé,	ahogyan	
mások	kritikája,	vagy	Isten	és	a	vallási	 tradíció	bírálata	sem	válik	a	zsidó	humor	részé-
vé”, derűs álláspont marad inkább. Rálátás a saját kultúrára, átélés az értelmezés 
folytonos játszmája révén, s kölcsönvéve a másik, a befogadó vagy kirekesztő 
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kultúra aspektusát, kritikai viszonyát, indulatait akár. „Az	 adaptációs	 folyamatok	
és	 helyzetek	 (időnként	 abszurd)	 szituációin	 való	 nevetés	 pedig	 hozzájárul	 a	 kisebbségi	
stratégiák	 folyamatos	 teszteléséhez.	 A	 közösségi	 határok,	 »közelségek«	 és	 »távolságok«	
elemzése	a	humor	eszközeivel	 segít	a	córesz	elviselésében,	 és	a	derű,	a	szimhe	megőrzé-
sében.” (178–179. old., kiemelések is ott). Ez a córeszállapot, a mindennapi élet 
körülményeinek nehézkessége viszont nemcsak generálja a zsidó humort, hanem 
kondicionálja, körülményeit adja, jelentésterét korlátozza, mozgatja és széttagol-
ja is. Hullámzásaira és performatív elemeire külső feltételek és belső energiák 
egyképpen hatnak, részecskéiből viszont hullámzásképpen állnak össze hatások, 
visszahatások, kölcsönhatások, önképek és kultúraimázsok is. Reflektív mindez, 
a szó interakciós értelmében, válaszadó, válaszkereső, kihívásokban módosuló 
tartalmát nézve is. Ugyanazzal veszít is, nyer is, mintegy „önkreatívan” érvénye-
sül. Ahol fájdalmasan őszinte, ott is takarékosan nagyvonalú, s ahol kritikusan lát, 
még ott is a megjelenítés/megjelenés hogyanja válik fő kérdésévé, s végül mindez 
a kölcsönhatások közegében is válhat a megengedés, a feloldás-feloldódás, az 
„elengedés” eszközévé… – vagyis tudássá és teremtéssé is.

Papp Richárd részletesen taglalja könyvében mindazon életvilágbeli kérdés-
köröket, melyek a zsinagógai viccek tartalmai, valamint azt is, ami az élethely-
zeti, „tematikus” klasszifikálhatósági, csoportba sorolhatósági lehetőségekben 
mutatkozik (mondjuk például a vicc, tréfa, ugratás, irónia, humor, nyelvi cselek, 
szimbólumkiforgatás, játék, talányoskodás, „jobbantudás”, hochmetzolás, nagy-
zolás, sztereotípia, önkritika, kreatív torzítás szituatív megvalósulásai, és több 
más változatban is). Mindezzel nem „vicckatalógust” szerkeszt, de részben azt 
is formál gyűjteményéből, ugyanakkor ez a megszemélyesített együttviselkedés 
a közös és ősi mély tudásából fakadó vonásként válik láthatóvá még a „tipo-
lógiában” is. Az értelemmel telített (mintegy archaikus vagy konstans módon 
modern) tudáshagyomány a fölhalmozódott és továbböröklődő bölcsességek 
hangján szólal meg a kötetben fölidézett viccek java többségében. S amit ehhez a 
„közösségi folklórhoz” a helyzetelemzések és jelentésfejtések útján hozzátesz, az 
világossá válni engedi, hogy nem „oksági összefüggések” jelentéssel telített kau-
zalitásáról van csupán szó, hanem a furcsa egybeesések „nem logikus” rendszere 
is határozott karaktert nyer a helyzetfüggőségből fakadóan. A klasszika-filológia 
területén ez hasonlatos ahhoz, amit Hermész Triszmegisztosz szentenciájaként, s 
abból fakadó állapotleírásnak feleltetnek meg6, hogy a „fenti és a lenti”, a külső 
és a belső szimbolikus feltöltöttsége hasonlóvá válhat, ha a jelentések egységben 
értelmezése a megismerés eszköze. Vagy legalább a szituatív	kommunikációé.

A Papp Richárd által fölidézett élethelyzetekben és humorforrásokban a 
jelentéstani egybeesés a pszichés beállítódást és a közösségi kommunikációt, 
tágabban értve az univerzális üzenetek közötti kapcsolatkeresés bölcsességét 
teszi kimutathatóvá. Ebben a kollektív tudatban jelen van a mindenkori pszichés 
egyidejűség, a szinkronicitás és a véltetlen szerepe is, de mindenkor függ maga a 

6 „…ami	lent	van,	az	megfelel	annak,	ami	fent	van,	és	ami	fent	van,	az	megfelel	annak,	ami	lent	van,	hogy	az	
egyetlen	varázslatának	műveletét	végrehajtsd.”	Tabula	Smaragdina,	a	műveletek	azon	receptje,	mely	szerint	az	
ember	a	világot	és	önmagát	visszahelyezheti	a	valódi,	eredeti	állapotába! Online: www.egesfoldkozott.com/
wp-content/.../11/hermesztriszmegisztosz.pdf
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helyzet a (javarészt már ismert vagy valamely változatban már ismerni vélt) vic-
cek elmondásmódjától, előadásától, rögtönzött változataitól is. („Legrosszabb” 
esetben a legdurvább kritikai értékelésnek, a még ekképpen is viccbe illő meg-
értésnek tónusában, mely Papp Richárd összefoglaló fejezetét ebben a címben 
tartalmasítja: „Hogy	lehet	egy	viccet	ilyen	rosszul	elmesélni?!”, 173–187. old.)

Kreácsolás, kollektív brikolázs a viccelődés, improvizációkkal és közösen meg-
alkotott, „összedobott” eljárásmódban. Ez a lényege, s ez a kreatív élményfeltárás 
teljesülésének folyamata is. A mesélés maga ugyancsak szituatív alkotás, közös 
performansz, interaktív együttes élmény, teremtő játék és érzelmi-metaforikus 
kommunikáció alkotja (meg és újjá), párhuzamai és verziói az értelmező közös-
ség nyelvén szólalnak meg. A mindenkori „Bezzeg…!” az előrelátó megérzés 
jelentését hordozza, mikoron majd visszaigazolódik a közösségtől, s ekkor foko-
zott érvényesség keletkezik, vagyis visszahat a gyülekezet önképére, az identitás 
egészére, sőt újabb vicceire is.

A viccmesélés módja tehát éppúgy versengő	 jelenlét tárgya, azaz hitelesség, 
érvényesség, kreatív és szituatív állapot függvénye is. Az „előadás” visszafo-
gottsága, pontossága, kiegészítő magyarázat nélkül is megálló egyértelműsége 
és a poén lakonikus teljessége a legkülönfélébb tárgyakban leli meg táptalaját. 
A férfiközösség zsinagógai rendből fakadó összetartozása persze „tematizálja” 
is a vicctartalmakat: életmód, család és párkapcsolat, szexualitás, közösségi 
konfliktusok, pénz-vagyon-gyarapodás-kapzsiság, zsinagógai szertartások, rabbi 
és a bóherek viszonya, kivagyiságok, gazdagság és córesz, előítéletesség és 
kitettség, zsidó közösségek közötti versengés, más egyházakhoz és hitvilágok-
hoz való viszony, zsidóság és társadalmi beilleszkedésének problematikussága, 
rabbinikus előírások és azok megszegése, eltúlzott hit vagy hitbuzgóság, vallási 
törvények megszegése stb. Mindezek kiadós gyűjteménye jelen van magában a 
kötetben, illusztratív mintaképpen vagy elemzésre méltó példaként. Ugyanakkor 
– s azt magam sem egykönnyen dönteném el, hogy ez hiányossága vagy zsáne-
re a könyvnek – nem szimplán viccek témakörönkénti rendezése, hanem maga 
a viccmesélés	mint	 kulturális	 performance kap fő fényt, s csupán háttérben sűrűn 
derengve marad maga a primer humor. Ahogyan minap egy rádiós beszélge-
tésben Dés Mihály nyilatkozta (nem utolsósorban Papp Richárd e kötetének 
könyvbemutatóján jeleskedő beszélgetőpartnerként, ki szintén érdemleges zsidó 
viccgyűjtemény összeállítója…!), hogy a klasszikus komédia, a római színpad 
a röhögést, kigúnyolást, megtréfálást részesítette előnyben, a humor kipellen-
gérező, belső feszültséget „szelepként” kioldó jellege a köznapi kommunikáció 
jelenkorából már javarészt kiveszni látszik, s emiatt is fontossá válik a zsidó 
humor kitartó életben maradása… Sőt, tenném hozzá: a viccmesélők életben 
maradása is. Papp Richárd hangsúlyozza itt: a Holokausztról és a kapcsolódó 
történeti időszakból sem él (tovább) a viccmesélés, viccfaragás, mely csak a hazai 
sztálinizmus mentális örökségében termeli ki a maga kevéske termékét. („És	hol	
van	a	Kohn…?” – hangzik a közéleti kérdés azután, hogy a politikai córeszkorszak 
kellős közepén Kohn fölállt az előző pártgyűlésen, jóváhagyva az eredményes 
politikai célkitűzések illő elismerését, de hiányolva a boltok ellátásának „ered-
ményeit” (89–133. old.).
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Egyszóval Papp Richárd nem zsidó viccek tematikus gyűjteményét kínálja, 
mint a legtöbb (fentebb hivatkoztam) hasonló kötet, hanem a zsidó humor ter-
mészetrajzához járul hozzá kultúrakutató és -értelmező közösséget bemutató 
munkájában. A Bezzeg	 a	 mi	 rabbink „Így nevet egy pesti zsinagóga” alcímmel 
jelent meg, s tartalma a zsidó vicc(elődés) megannyi izgalmas példájával, tipoló-
giájával, tónusaival egészül ki. De míg az előző, Kohn	bácsi kötete7 az „élő humor” 
közösségében nyújt eligazítást, a „Bezzeg”-kötet a vicc(elődés természete) felé 
kalauzol inkább. Az előbbi kötetben a zsidó tradícióval és identitásokkal kap-
csolatos kommunikációs példatárt kapunk, a Bezzeg-kötet narratívái révén más-
más (történeti, identitásválságra jellemző, holokauszt-referáló, szocializmuskori, 
majd jelen idejű, s ha úgy tetszik „rabulisztikus”) megközelítések felé terelgeti 
belátó olvasóit. Ami itt az alapkülönbség lehet vicc és humor között, s ami a 
Hernádi kötetből talán látványosan hiányzik, az csak részben a szituatív jelleg és 
közvetített „üzenet”. Sokkal inkább a létfeltételekre választ adó, a problémákat 
„elengedni”, eltávolítani tudó viselkedéstudás. Olyasfajta konstruktum, konst-
ruálni képesség, avagy a humorral társuló önirónia, tréfa és okoskodás, meg-
viccelés és megérintés többlete a viccmesélésben, mely mintegy üvegfalat épít a 
társadalmi tréfálkozáshoz (avagy a „zsidó viccekhez”) képest.8 Nem valamiféle 
nyelvészeti antropológiai, s nem tisztán történeti az a bölcsesség, mely a zsinagó-
gai gyűjtésben összeáll, hanem érzelmi közösségben és sokrétű kommunikációs 
miliőben a jelenségek visszás természetét magyarázni képes gondolkodási tech-
nológia, invenció és performance inkább. Ezért is indokolt, hogy a Szerző bár 
strukturáltan kezeli, de nem merevíti tipológiába a közléstípusokat – nemcsak 
mert előadásmódjuk nem „mesekatalógusba” vagy vicc-folklórba illik, hanem 
mert mindig közös	improvizációba kerül, ugyanakkor rendszerint individuális pár-
beszéd és reflexív hatások tükre is.

A	 Kohn	 bácsi kötetről egykor még azt írtam: a sztereotipikus és önreflexív 
képtelenségek egészen pompázatos válogatása, valamint még impozánsabb, 
mélyebb és intuitív alapon kontextualizált témakörei világlanak fel Papp Richárd 
munkájából. A szerző több mint egy évtizede részese a Bethlen téri zsinagó-
gai közösség mindennapjainak, imák, rituálék, beszéd- és értelmezésmódok 
sűrű világának, amelyben a hit, a kultúra átélése, a létmódok szabályozottsága 
nemcsak mintegy „hardvere” az értékrendeknek, hanem értelmet, tartalmat és 
interpretációs lehetőséget is adó szoftvere, életvilága. Ez életmód és életminőség 
önkreatív és önreflexív szintjein jelenik meg a humor, az irónia, önirónia és világ-
kép, mint a környező világgal való szimbiózis régtől fogva legalapvetőbb szintje, 
amely a hagyomány mintáiba, az önreprezentáció és identitáskifejezés szintézi-
seibe épül. A futó ismertetés épp a lényeget nem lenne hivatott közvetíteni, hisz 
az épp az „elmék szoftverének” alkalmazási minőségeiről szólna, s ezen belül is 
annyi változatról, ahány interpretáció csak lehetséges, de még ezenfelül plusz 

7 Miért	 kell	 Kohn	 bácsinak	 négy	 hűtőszekrény?	 Élő	 humor	 egy	 budapesti	 zsidó	 hitközségben.	 Budapest, 
Nyitott Könyvműhely, 2009. 200 oldal.
8 Ebben az értelemben is a „zsidóvicc” a nemzsidók műfaja, s gyakorta a meg nem értő, sztereotípi-
ákra alapozott harsányság műfaja, s messze távol esik a zsidó humor, zsidós viccmesélés narratíváitól.



232

egyről, a szerzőéről, aki nemcsak résztvevő megfigyelő, érzékeny befogadó, 
kritikus válaszadó, elfogult kérdező, de ráadásul tudományos receptor is, avagy 
membrán, melyet a humor, irónia, „cinika”, önkritika és tohuvabohu befolyásol. 
Röviden, Raj Tamás szavaival, melyet a „100+1	 jiddis	 szó” kötetből idéz Papp 
Richárd: „A	zsidó	vicc	…	amit	egy	nem	zsidó	sohasem	fog	megérteni,	egy	zsidó	pedig	
meg	sem	hallgat,	mert	már	régen	ismeri	és	sokkal	jobban	tudja	elmesélni” – éppen azt a 
képletes képtelenséget teszi saját mércéjévé: hogyan tudja mindezt úgy elbeszél-
ni, hogy abban jelen legyen a vicc maga, az értelmezések széles tartománya, az 
elmesélhetetlen üzenetek lényege, az érzékenységek félsze, a sértődések sansza, 
a tudományos túlokoskodás elkerülése, s mindezekkel egy időben az a roppant 
mély kulturális vonulat, melyet a közfelfogás csak „zsidóviccek” vagy „zsidó 
humor” néven kategorizál. Papp Richárd – akitől legalább ilyen mélységben a 
nemzeti és lokális kultúraköziség következetes felmutatását szoktuk meg, mint 
ahogyan a vallások különböző típusainak mélyrétegeibe bevilágító olvasatok fel-
mutatását is – most e kötettel épp arra mutat rá, milyen módon lehet önreflexíven 
együtt élni saját lehetetlenségeink világával, mások kritikáival, kölcsönösségeink 
határtalan verzióival, belátásaink kultúraközi eseteivel. A kötet glosszáriuma és 
bibliográfiája további horizontokat nyit e kérdéskörök tanulmányozójának, de 
nem feledhető, hogy maga a szöveg hosszú fejezetek tucatjain át telis-teli van vic-
cekkel, humorral, létkérdésekből és ravasz válaszokból épített szókreácsolással, 
„röhögtető” poénokból konstruált világok arcaival.

Nos, ehhez képest a második, a Bezzeg-kötet nemcsak túllép az előző könyv 
értelmezési tartományán, de meghaladja azt a komplexitások feltárásával. Legyen 
szó az identitás, a hitközösség, a világképek, a szakralitás, a beszélőközösségi és 
élményközösségi együttlét megannyi fontos dimenziójáról, valamiképp keve-
sebbszer szerepel a „humor” szó, többször a vicc, s talán az ugratás, a nyelvi cse-
lek világnézeti beöltöztetése, s legerőteljesebben a kutatói feladat tudatosítása: a 
részt vevő megfigyelés, a reflexív gyűjtés, a belátó és értelmezőközösségi attitűd, 
vagyis Papp Richárd önnön tudományos énjének (közösségi) vállalása. Misszió, 
ha úgy tetszik, s nem a „térítő” értelmében, hanem a belátást segítő, érteni és 
értelmezni engedő, eltérő felfogásmódokat sem kizáró tolmácsolás szerint („Add 
tovább fiadnak…!”). Összegző zárszavában is közli: nem „a” megfelelőt, az 
„egyedül” vagy kizárólagosan érvényeset tálalja itt, hanem a változó közösség 
ugyancsak változó, adaptív stratégiáinak változékonyságára is érzékeny variáci-
óit mindarról, amit a közösség maga (a viccek és előadásmódjuk formálta szcé-
nában) lehetővé tesznek (175–187. old.). Egyfajta dramaturg szerepkör ez, avagy 
színházrendezői attitűd, az „intuitív antropológia” folytatása, amely – az intuitív 
filozófia és pszichológia mintájára – a tudat érzelmi tartalmait pásztázza a fel-
fogható valóság különbözőségeinek segítségével. Ez jóféle, „tudományos gőg” 
nélküli eljárás, s nemcsak érzelmi, hanem „értelmi érzékelés” is, a tudat belátá-
sairól, a mindennapi humorról és annak változatairól, egyben a realitásban való 
eligazodás is a világ adott körülményei között, kellő önkritikával, önreflexióval a 
jelenségek iránt, és elbeszélhetőségük fontosságának bizonyításával.

Jó, hogy lett második kötet – az értelmezőközösség már az első után is érzékel-
te, hogy a „gyűjtő” nem „levadászni”, kihasználni akarja, hanem mintegy felbe-
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csülni a hívőközösségi örökség tartalmait, átalakulásban is állandósult értékeit. 
A társas tudás persze a „kontrollált ismeretanyag” nélkül is termeli, naponta 
újrakonstruálja megnyilvánulásait, ezért maga a kutatás is megerősítést kap 
nem csupán a zsinagógai közösség által, hanem a kötet révén keletkező reflexi-
ók segítségével is. Ritkán jut az antropológus kutatónak a „visszatérő” szerepe, 
kivéve, ha társadalmi terepe egyúttal a maga szerves közössége is. Papp Richárd 
ezt érdemben és érdemlegesen használta ki – nem csupán szerzőként, hanem az 
együttérző kutató megvallható szimpátiájának és elkötelezett hovatartozásának 
fölmutatójaként is…
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Halmai	Tamás
Egyenként számolni a szavakat
Beszélgetés Báthori Csabával

−	Ha	visszatekintesz	eddigi	életművedre,	fölhorgad-e	benned	hiányérzet?	Itt	kell	firtat-
nom	azt	is:	van-e	mű	vagy	alkotó,	amelyről/akiről	mást	s	máshogy	írnál	mai	szíveddel?	
Mennyire	 látod	 teljesnek,	 amit	 létrehoztál	 –	 s	 miféle	 tervek	 szerint	 kerekíted	 tovább?	
Egyáltalán:	tervezhetőek-e	terveink?

− Eddig ötven kötetet publikáltam, saját műveimet és fordításokat (azaz kettő: 
a Melankólia című verseskönyv és Robert Walser Fritz	 Kocher	 dolgozatai című 
prózaműve hamarosan megjelenik). Amikor pályámat kezdtem, egyetlen köny-
vem se volt. Mindegyik könyv mögött komoly erőfeszítés, feszes munka áll.  
A fordításköteteket sem „kölcsönöztem”: mindegyiket magam halásztam ki ide gen 
szövegfolyamokból, szinte egyiket sem készítettem megbízásra, hanem mindet 
előlegezett lelkesedéssel, éhbérért. Megtanultam közben elmerülni és lélegezni 
a vizek mélyén. Prózai munkáimat jeges csend övezte. Amolyan saját lehele-
temmel körvonalazott pálya az enyém, amely egyetlen hosszú, viszonzatlan 
merészkedés. Lehet, hogy rajtam rontott volna az elismerés. Erőmet abból merí-
tettem, hogy nem vettek tudomásul. Mintha nedves ruhában futottam volna be 
a távot, olyan nehéz volt. Anyám, az édes, semmit nem teremtett, műalkotás 
nélkül halt meg. És az is csoda volt, mert élet volt. Bizonyára rugalmasabban 
kellett volna érvényesítenem ízlésemet, nem hátra kellett volna néznem folyton, 
hanem néha előre. De a tudás hátrafelé néz, és én a tudásra vágytam. Ma sem 
csak az ismeret izgat önmagában, hanem az, ami az ismereten túl a tudáshoz 
vezet. Lehet, hogy nem kellett volna az egész távon komolynak maradni. De 
én emellett tettem le a garast: hogy csak komolyan nevessek. A művészet alap-
mozdulata, gondolom, bizonyos vallásosan komolyan vett indulat, mély és 
rendületlen komolyság. Lehet, hogy műveim kitartottan „felelős” hangneme 
időszerűtlen, formai szigora befogadásra alkalmatlan, higgadtsága nyomasz-
tó, sötétsége egyoldalú. De egyet elmondhatok: minden pillanatban irtóztam 
bármiféle árulástól, etikai és esztétikai vonatkozásban egyaránt. Ezt fontosnak 
tartom. Hogy rosszul választottam néha? Lehet. Nyilván hiba volt, számtalan 
esetben hiba volt, bizonyos írókat esztétikailag túlértékelni hiteles moralitásuk 
miatt. Nagy szerzőkkel fogok találkozni a pokolban, és törpékkel a mennyor-
szágban, ezt ma már tudom. Hiba volt fokozott rokonszenvvel írni jelentéktelen 
szerzőkről csak azért, mert háttérbe szorította őket az irodalmi közeg, és keve-
set vagy egyáltalán nem írni jelentősekről, akik viszolygást keltettek közéleti 
hivalkodásukkal, tülekedésükkel és romlott irodalomérvényesítő fortélyaikkal. 
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Ha kritikai életművemet pásztázom, látom, számos komoly teljesítmény szinte 
érintetlen maradt. Az esztétikai-etikai értékrend valódi együttes arányában 
kellett volna mérlegre vetni mindenkit. De azt a hibát nem követtem el, hogy 
silány szerzőt érdekből magasztaltam volna. Mulasztás volt, lehet, hogy nem 
rekesztettem el a vékony tehetségeket a kontároktól – mert ez a határ, ez nagyon 
fontos a hamis bálványok, rossz ízlésű esztéták és esztétikai felkapaszkodottak 
korában. A lényeg: nem tettem mérvadóvá és menthetővé az értékrendben az 
esztétikai abszurditást (nem az abszurd irodalmat értem ezen, világos). Korunk 
véleményvezéreinek szarvashibája, hogy minden területen tűrhetővé hazudták 
a silányságot. Hogy teljes-e, amit létrehoztam? Aki ilyen sokáig él, kénytelen 
szembesülni ezzel a kérdéssel. Nem, életművem nem teljes. De a hűség kerek 
és hazugságtól mentes lenyomata. Tervek? Egyre komolyabb értelmet tulajdo-
nítok annak, hogy nem	írok. Lehet, hogy eljutottam a Paul Celan-i, József Attila-i 
pontra? Amikor	verset	ír	az	ember,	nem	írni	volna	jó. Átsiklik a felületesség ezeken 
a balgának tetsző töredékeken. Pedig mély belátások tolulnak fel itt… Lehet, 
hogy az írás célja az, hogy kivezessen a toll mögül. Mert ott még vannak más, 
fontosabb teendők? Millióknak és millióknak vannak más, fontosabb teendői. 
És meglehet, hogy az írónak éppen ezeket kell meglátnia, ha művészként egy-
szer szívesen gondolatjelet tenne egész életműve mögé.

−	Szüleid	alakját	megrendítő	versek	sorában	idézted	meg.	Az	emlékezés	gesztusai	önte-
rápiás	szándékot	is	takartak?	S	lett	önismereti	hozadéka	e	családelemző	poétikának?	Mit	
tud,	amit	a	talaj	menti	élet	nem,	a	katarzisig	emelt	szív?

− Nekem nagy benső akadályfutás volt, roham a zárkózottság ellen, hogy 
költészetem egy pontján beszélni kezdtem, tudtam, mertem erről a két emberről, 
szüleimről. A fojtott beszéd a versben, az ismétlődő áttételek, a kimondatlanság 
aszkézise évről évre szorongatóbb félnémasághoz vezetett, és akkor hirtelen úgy 
döntöttem, felnyitok egy zsilipet, tíz ujjbeggyel boncolgatni kezdek egy témát: 
származásomat, mindazt a legrégebbit, ami megőrződött bennem. Anyám: róla 
mindig a gondviselés, a mentés, óvás légköre idéződött meg bennem, annak a 
szerencsétlen halandónak alakja, akinek emberfeletti hivatás volt, hogy a világ-
ban megóvjon valaki mást, a saját gyermekét. Úgy tűnt, az, hogy létezem, az ő 
egyedüli döntése volt, és ebből következett a feltétlen igen, az ő alakját övező 
költői ragaszkodás. Őt nem tudtam, nem tudom egyes vonásaiban megragadni, 
mert ez az igen minden más képet árnyékba lök. Más képlet volt az apám: őt 
nem tudtam sem szeretni, sem gyűlölni, képtelen voltam érzelmeket fejleszteni 
iránta, örökre megrekedtem valami ferde-függőleges zuhanás állapotában, amely 
aztán a versekben a vád maszkját öltötte, és egészen a pokol lángjáig vetette őt. 
Felgöngyöltem magamban a múltat, és ráhökkentem: apám mulasztásai, üres 
tartásdíjátadási ceremóniái, vallásos prédikációkba torkolló beszéde, a képtelen-
ség, hogy meghalljuk egymást: mindez későbbi életem, a maradék, legsúlyosabb 
következményeit mélyen meghatározza. Ki kellett járnom őt magamnak, hosszú 
benső kutatások és furatkeresések révén – és lehet, hogy csak az utólagos elszá-
moltatás nyelvén tudtam őt embernek elképzelni. Hogy bennem máshogyan 
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élhessen egyszer, ahhoz ki kell mondanom: önző zsarnok volt, kíméletlen csőlakó 
a saját életében, aki semmilyen formában nem kívánt semmiféle felelősséget vál-
lalni a világgal és érzelmi életének szereplőivel szemben. Hogy egyszer holtában 
jó lehessen hozzám, talán ezt akartam? Én mindenesetre igaz voltam hozzá, és 
gyerekkorom óta először a költészetben találtam meg az egyedül szabatos sza-
vakat. Az őt jellemző szavakat. Nem lehet túlélni feledés nélkül, ez bizonyos. De 
csak azt tudjuk elfeledni, amit egyszer tudtunk. Elfeledni is csak azt az Istent tud-
juk, akiben valaha hittünk. De apámmal kapcsolatban nemcsak a megkönnyeb-
bülés és tisztázás tudata erősödött bennem, hanem az a feszélyező benyomás is, 
hogy úgy kell őt magamban „megbüntetnem”, hogy nem is ismerem őt. Mert 
nem ismertem. Nem tanultuk meg egymást, csupán szórványosan érintkeztünk. 
Dereng most, Györe Balázs későbbi apakönyve (Halottak	apja) is azért nyűgözött 
le, mert ott is a halálon túl kellett megteremteni azt a figurát, akiről „ítéletet mon-
dunk”. És hogyan lehet felmérni legközelebbi felmenőnket, aki egy szfinx közö-
nyével nézi kiskamaszos vergődésünket, és kisujját sem mozdítja érted a kavargó 
pubertáskori évek idején, a szárnyalási kísérletek csapdosó őrülete közt. A Boldog 
ólom versei után úgy éreztem, kikászálódtam életem legnagyobb viharából, és 
még élek. Alvás került a szülői harc és munka után, kikötő a pokoli hányódás 
után, nyugalom szállt meg a megvívott háború után, és vigasztalt az a tudat, 
hogy most már elintézett élet után még meg is semmisülhetek. Szinte tényeknek 
véltem a történteket, tényekké mesterkedtem költőileg, pedig az életben sem 
horgony, sem nehezék, sem határsorompó, semmilyen szellemi edzés nemigen 
segít, hogy ténynek őrizzük meg a tényeket. Ma is úgy gondolom, nem folytatód-
hatott volna az életem anélkül, hogy megszereztem volna ezt a semmiből-földből 
kikapart elégtételt. Annyira kitisztultam, emlékszem, szinte nyomasztott, hogy 
létezik élőlény földön-égen, aki nem olyan boldog, mint én. Igen, mérhetetlen 
boldogság, ha az ember helyet talál a szívében azoknak az embereknek, akiktől 
ered. Mert ettől a pillanattól nem mi keressük a szülőket, hanem ők keresnek 
minket mindörökké. 

−	 Esterházy	 Pétert	 elbúcsúztató,	Sirató	 című	 szonettciklusodat	 nagy	 gyászverseink	
sorában	látom.	Könnyebb	lett	megírása	által	az	ég	–	számodra?

− A föld mindenesetre üresebb lett, Esterházy Péter pedig holtában is faj-
súlyosabb. Én halála intelmeként azóta is próbálom átrendezni a jó oldalra 
azokat a tartalmakat, amelyek emberi alakjában és művészi hagyatékában a 
hagyomány felé mutatnak. Tény, hogy Esterházy egész sereglések motorja volt 
az elmúlt évtizedekben, és még azoknak is képes volt nyújtani valamit, akik 
lelkesedésüket zömmel a kritika maszkjában tudták megfogalmazni. Lénye 
évtizedekig a derű emblémája volt, élőszóban történt nyilvános szereplései 
többnyire szellemes aperszükre indították még a fanyalgókat is, és mentális 
ébersége, azonnal fel-felcsillanó édes-fanyar iróniája és furfangos szemröpteté-
sei általános rokonszenvet keltettek. Jelenlétét egyfajta francia öntörvényűség 
színezte, és ez azt jelenti: a tünemények közlendőit mintha tüstént lefordította 
volna saját nyelvére, és azok az ő nyelvén mindjárt más – csillámló – jelentősé-
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get és mellékjelentést kaptak. Olyan alkat volt, aki szívesebben vallaná be erköl-
csi botlásait (ha vannak ilyenek), mint irályának esztétikai tévedéseit, széptani 
modellezésének és írói gyakorlatának piramidális baklövéseit, közlendőinek 
elévülését. Néhányan, akik posztmodern ideológiájának gyengülését és művei-
nek mélyülését várták, hallgatólagosan csalatkoztak – de egyre kevésbé adódott 
mód komoly nyilvános írói felszisszenésre (a politikai, emberi nyelvöltögetés 
soha nem pótolja a megalapozott kritikai attitűdöt). Én magam nagyra becsül-
tem – már közös piarista múltunk miatt is – emberi erényeit, olykor gyermeki 
játékosságát, elevenségét. Irodalmának, beszédmódjának közéleti eluralkodá-
sát szellemének tágassága ellensúlyozta, és igazi ellenszenv keltésére maga a 
személyiség amúgy sem volt alkalmas. Versem, amely Kolozsváron született a 
Péter halálát követő napokban, főleg ezt a személyes veszteséget és a halállal 
beálló fajsúlygyarapodást katalogizálja. Hiába érezte bárki, hogy könyveiből 
ugyan sok mindent megtapasztalt, de a „dologról” magáról semmit nem fogott 
fel – ez a boszorkányos érzés a halál pillanatában a részvét, felértékelődés és 
átlényegülés (jobb volna talán azt mondani: „meglényegülés”) utórezgéseivel 
egészült ki, és hamar különös magasságba emelte nem létező alakját. Ami 
összemérhetetlen volt, sokrétűen vetemedni kezdett: a markolható maradandó 
külön helyet követelt magának, a markolhatatlan veszendő pedig a közelgő 
feledés lejtőit nyitotta meg. Ez a kettősség, mi tűrés-tagadás, zavarba ejti az 
embert. Esterházy egy bizonyos iskola atyamestere, és egyúttal prédaállata volt. 
Ami ebből az irányzatból megmarad, az benne marad meg, ami pedig eltűnik 
(ez a ma még felmérhetetlen halmaz), az ő műveivel tűnik el. Ha ismét megéled 
a vágy, hogy történetet olvasson a világ, ha megcsömörlik a véletlen és idétlen 
„nyelvizéstől”, ha kiderül, hogy a szellemesség csak az üresség nyelvét kérte 
kölcsön, ha a kéziratokhoz túl sok lábjegyzet kívánkozik majd, ha kivilágla-
nak az eredetiség anyagaiban a túlságosan nagymérvű idegen ösztönzések, ha 
felrajzolódik egyszer a díjazással elkövetett irodalomrontás valódi természet-
rajza… akkor még visszatérhetünk arra a korszakos posztszocialista íróhősre, 
aki fellázadt, majd lázadását perpetuálta, meg- és elmulattatta, de alig szerzett 
„visszajáró” műveket. De lehet, hogy magasabb értelemben utólag is csak vég-
rehajtja az irodalomtól való búcsúvételt, és hagyatékát emberi mértékre vezeti 
vissza. Lessing egykor azt kérdezte: Muß	denn	alles	ein	Buch	sein? (Hát	mindennek	
könyvben	kell	végződnie?). Nem, nem kell. Lehet, hogy épp sok könyv nélkül őrzi 
valódi értékét utókorában az ember.

−	Foglalkoztatnak	a	kritikai	visszajelzések?	Rálátsz-e	(rá	akarsz-e	látni)	kánoni	helyedre?
− Tagadhatatlan, hogy csak „észrevételek” adódtak, valódi megértés, felfo-

gás, netán mélyebb-távlatosabb értékelés alig-alig, legföljebb szórványosan. 
A hangadó közeg úgy ítélte meg, hogy én amolyan literary gentleman volnék, 
művelt közbeszélő, inkább énektanár, mint énekes. Pedig annyi szép kezdet 
volt; nekirugaszkodás a Bertalan Lajos utcában; korai nagy személyes elisme-
rések (Mándy Iván, Nemes Nagy Ágnes fogadott bizalmába); nagyra menen-
dő, aztán csenevészebb barátkozási vonalak (például Bárdos Lászlóval, ő vitt 
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fel Nemes Nagy lakására a Királyhágó utcában). És magam is azt hittem ele-
inte, ha műveimet vagy fordításaimat egyszerűen megmutatom, azzal valami-
féle belépőjegyet váltok egy beszélgetőtársaságba. Vas István már a hetvenes 
évek közepén hosszú-hosszú levelekben dicsérte – akkor a pécsi jogi egyetem 
hallgatója voltam – Horatius-fordításaimat. Ma is őrzöm Rajnai László, a nagy-
szerű pécsi polihisztor leveleit, aki éveken át (mindig szigorúan kétoldalnyi 
gépelt formában) rajongással fogadta küldeményeimet… Ki emlékszik ma már 
erre a vidéki héroszra, erre az enciklopédikus tudású ködlovagra, aki a Sétatér 
és a dzsámi körül sétálgatva szerezte meg a belépőt a művelt halandók paradi-
csomába? Micsoda lenyűgöző estéket töltöttem el vele a Nádor kávéházban… 
Tenger volt, tenger tudás és együttérzés és nyelvismeret, csak a szélességét 
láttuk, a mélységét alig-alig… Aztán jött az emigráció, a nagy magány, a 
kintlét. De nekem ez nem volt szokatlan. Mi, írók sokszor olyan dolgokkal és 
úgy foglalkozunk, hogy könnyen elérünk a halál közelébe – az írás magányos 
hivatás, és voltaképpen egyetlen mérvadó időszaka van, az utókor. Lehet, 
ha erre gondolok, nem is észszerű panaszkodnom. Az igazi megpróbáltatás, 
lehet, távozásunk után kezdődik, és vagy a semmivel, vagy az örökkévalóság-
gal kereteződik. Amikor Nyugatról hazatértem, egyik közismert írónk, akivel 
Bécsben még közös és nyájas nyelvet beszéltünk, közölte velem: „a lapok le 
vannak osztva”, miért jöttél haza? Én azt hittem, itthon tárt karokkal fogad-
nak… de valójában az történt, hogy a lehetőségek megszűkültek, voltak havi 
folyóiratok, amelyekben csak bizonyos műfajokban közölhettem, a könyveim-
ről nem – vagy csak ímmel-ámmal – írtak, kiadót alig találtam. Akikkel	jót tet-
tem,	megtagadtak, mondhatnám Babitscsal. A közben zsíros állásokba férkőzött 
régi társaság törzsi gondolkodása, szűkkeblűsége, döntően érdekek mentén 
zajló tájékozódása, kenyérféltése és közönye megszakadásokhoz, gyanakvás-
hoz és álságos versengéshez vezetett. Szaporodtak a tisztázást nem engedő 
helyzetek, s miután én semmi hűbéri viszonyt nem tűrtem magam körül, a 
szegény független gyámoltalan helyzetében mindinkább feszengeni kezdtem. 
A „paradigmaváltás” álarcában tömegével olyan szereplők nyomultak ural-
kodó szerepbe, akik sem ütődött ízlésüket, sem vékonyka tehetségüket, sem 
hiányzó méltányosságukat tekintve nem voltak hivatottak a gyérülő írástudók 
új hadrendjét meghatározni. Kialakult a dilettánsok ellenforradalmának irgal-
matlan közéleti élcsapata, tülekedő embergyűjteménye – és ez az árokfoglalás 
aztán az összes minden szekértábort ismét egyaránt torz és kirekesztő cso-
portszervező gyűlöletre szította. Barátaim és közönyöseim körében ugyanúgy 
tudomásul kellett vennem, hogy a méltányos megítélésnek, kivált esztétikai 
érvényesülésnek és pártoskodástól mentes közszereplésnek befellegzett. Az 
idő megrohasztott minden rokonszenvet. Van költő, ma is funkciók birtokosa, 
akinek könyveiről többször írtam, ma pedig elkönyvelt a vadidegenek között. 
Nem tudnám végső és döntő okát adni ennek a lopakodó semmibevételnek. 
Az a kritikai mogulféleség, akinek éveken át dolgoztam egy hetilapban, vagy 
tizenöt éve a tollát se mozdította értem – közben pedig kőkorszaki kontárokat 
emelt az ámulat magasába. Vajon miért? Érdekes álom volna, ha egy évtizede-
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ken át kisodort tényező tetszhalála engedélyt adna igazságok feltételezéséhez. 
A tény tény marad: a mai napig nem érzékelem, hogy valaki komolyan kézbe 
vette volna versesköteteimet. Pardon, módosítok. Akadtak, hogyne, partizá-
nok, maguk is a pálya szélére szorítottak, társaim a posztumusz reményfutam-
ban, akik komoly hangon megszólaltak mellettem (kapásból sorolok pár nevet: 
Tábor Ádám, Füleki Gábor, Márton László vagy Jelenits István tanárom, a 
kiváló piarista szerzetes) – de „kánonképző” igyekezettel aligha keresett mele-
gebb helyet nekem kánon-valaki. Ebben a viszonylagos kisodródásban nyilván 
szerepet játszik néhány objektív tényező is: költészetem elvont hangja, témá-
im szokatlansága, vagy hiányos barátkozási együtthatóm és más személyes 
körülmények. De mindez nem menti azt, hogy széles körű semmibevétel ma is 
teljes körű, indokolatlan és emberi, nem esztétikai indulatokkal magyarázható. 
Barbár vagyok itt, mert senki nem ért meg.

Kánoni helyem, amíg élek, nincsen. De a kánonok himpellérei sorban 
távoznak névsoroktól unalmas tetthelyeikről, úgyhogy távlatban minden-
kinek van esélye feléledni, más-más időben. Az elmúlt évtizedekben kettős 
visszhullámokban úsztam: magánutakon – levélben, telefonon, élőszóban, 
ismerőseim hátam mögötti beszélgetéseiben – rengeteg méltánylás ért, az iroda-
lom kinevezett rezervátumőrei azonban a partvonalak vidékét, azoknak külső 
mezsgyéit jelölték ki nekem élvezeti helyül. Ez fájt. Ez a fájdalom marad. Emily 
Dickinson mondja: They	 say	 „Time	 assuages”	 –	 /	 Time	 never	 did	 assuage	 –	 /	An	
actual	suffering	strengthens	/	As	Sinews	do,	with	Age	–	//	Time	is	a	Test	of	Trouble	–	/	
But	not	a	Remedy	–	/	If	such	it	prove,	it	prove	too	/	There	was	no	Malady (Mondják,	
„Az	 idő	 csillapít”	 –	 /	Az	 idő	 soha	nem	 csillapított	 –	 /	Az	 igazi	 szenvedés	 erősödik	 /	 
A	korral,	mint	az	inak	–	//	Az	idő	csak	vizsgája	a	bajnak	/	De	nem	gyógyír	–	/	Ha	ez	
volna,	bizonyítaná	azt	is	/	Hogy	a	beteg	soha	nem	volt	beteg). Azok az ismerőseim, 
akik a hetvenes években felfedeztek, később elfedeztek; akik fáztak tőlem, 
később sem melegedtek fel; akik már a korban láttak meg, nem ismerhették 
meg bennem a költőt; akik valami hivatást észleltek munkáimban, más néven 
szerették volna kimérni értékeimet, mint ahogy én; akik írtak rólam, rendsze-
rint az oldalnézetet választották; egyszóval: helyes szavakkal, helyes arányok-
ban, helyes műfaji osztatban, valódi összefüggésrendszerben alig akadt, aki 
mérlegelte volna munkáimat. Az irodalomban ugyanis, azt hiszem, nemcsak 
egyszer kell „felfedezni” valakit, hanem százszor, míg az illető helyére kerül. 
Hagyni kell, hogy valaki huzamos ideig betölthessen egy teret, hogy megjelen-
jen a világ figyelmi horizontján. Koromnak nyolc-tíz írója köré egész iparágak 
épültek (plakát-, felolvasó, kiadó, utaztató, kirakatrendező stb. iparágak), 
maroknyi tulajdonos forgatta meg tőkéjét műveik ürügyén – és ebből (félreér-
tések sorából) állt össze aztán egy-egy író „hírneve”. Ez a kakukktojás-íróság, 
persze, nem tagadom, előbb-utóbb furcsa kitartást, az irigységen túli állhata-
tosságot, termékeny eltökéltséget gerjesztett, és a holtpontokon túl többnyire 
komoly megújulást hozott. Én nemcsak az országból vándoroltam ki, hanem 
félbe-szerbe az irodalomból is; de ha visszavándoroltam is, könyveimet nem 
tudtam megismertetni, még abban a szigorúan válogatott értelemben sem, 
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ahogy egykor Lessing javasolta volna: Das	Beste	aus	schlechten	Büchern…(A rossz 
könyvek	legjobb	részleteiből, szemelvényesen). Most, hogy álmodni kezdek függő-
legesen, vízszintesen, és közeledem a végösszegekhez, megesik, hogy fiatalok 
érdeklődése szinte szemérmesen nyílik meg irántam. Furcsa, hogy amikor az 
ember már-már csupán arra az egyetlen gondra összpontosít, hogy létezzen, 
megerősödnek olyan tükröződések, amelyekről fogalma sem volt. Persze min-
denki az ismeretlen újabb szereplők kezében van, és az újabb hullámok nyilván 
csak az előzők nyomában lendülhetnek előre… De noha öreg az idő, minden 
egyes emberben újra kezdődik, és a legkisebb jelentőségű életmű fajsúlya is azt 
sejteti: élet és halál együttesen is rövidnek tűnik, hogy megszeresse a világ. Ami 
van, a nincs felé sodródik, ami pedig nincs, annak csak a van lehet másvilága. 
Én pedig tudom, hogy noha költészetem részleteiben talányosnak tűnhet, egé-
szében napnál világosabb, hiszen ebből a világból való. 

−	Minden repül	című	köteted	harminc	esztendő	versterméséből	válogat,	s	hatvanadik	
születésnapodra	került	a	boltokba.	Jól	látom,	hogy	költői	és	civil	korszakhatár	csúszott	itt	
egybe?	Vagy	túlzás	volna	vízválasztó	együttállásról	beszélnünk?

 − Minden ünneplésnek több arca van. Ha az ember megérkezik egy maga-
sabb évfordulóhoz, hátra is nézhet, és előre is. Én azokat becsültem a szellem-
történetben, akik bölcsen tévelyegtek; mert bölcsen tévelyegni hallatlan erény.  
A költészetben ez a fesztelen útkeresés történhet a tárgyak dúsításában, a for-
mák szaporításában, az érzelmi sávok elmélyítésében; nálam, azt hiszem, nem 
az összesség hivalkodásával, hanem az eredmények lajstromozásával ment 
végbe. Nem summázni kívántam darabjaimat, hanem fő- és mellékösvényeimet 
megmutatni, mintegy utólag is mérlegre vetve, melyik vezetett tovább, melyik 
terelt csupán, és melyik sodort lejtők felé. Koncentrálni szerettem volna, amit 
hátrahagyok, nem magasba emelni saját halhatatlan istenemet. A Minden	repülből 
képről képre látni azt a hosszú eltökéltséget, amely a költői anyagok elmélyítését 
elősegítette. Az extenzív formavilág, megtapasztaltam, bizonyos felületességre 
csábítja a művészt. Egyre csillogóbb a felület, de csökken a vers anyagszerűsége; 
a mennyiség önhittséget gerjeszt, és keresztezi a vertikális szemlélet kialakulá-
sát. Ahogy közelebb férkőztem egyes formákhoz, ráébredtem, hogy az egyes is 
százféle, más csütörtökön, mint kedden, más hétköznap, mint ünnepen, más a 
szivárványos melankólia idején, mint a fekete látomások présében. Igazuk van 
azoknak (kevesen látják ezt a paradoxont), akik azt mondják, hogy a formát 
ugyanúgy meg kell emészteni, mint az anyagot; sőt többször jobban. Ki tudná 
megmondani, mi a szonett „értelme”? Az ember habozva kezdi, türelmesen, mint 
a halevést, aztán – már a sokadik kaptatón – észreveszi, hogy e kis tizennégy 
soros hangszekrény használata ugyanolyan talányos, mint bármelyik görög mér-
ték. Türelme most már a hegymászók türelmére hasonlít inkább, akik magasra 
néznek, ott sejtik a boldogságot, de nem biztos, hogy valaha fel is érnek a felhők 
alá. Mindenki, aki egy ideig őszintén vallatja a formát, tenger végtelenbe érkezik, 
és állandóan változtatni kell gyakorlatát és megfontolásait. Miért épp a jambikus 
ütem uralkodik nálunk századok óta, s nem a trochaikus? Csokonai, ő igen, ő 
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mestere az ereszkedésnek is, a szárnyalásnak is. Csokonai érzékszervei megérzik 
a boldogságot a trocheus metronómján is. De nagy költőink előszeretettel beszél-
nek szomorúan jambusban is. (Ismerem én, persze, hogy ismerem a magyaros 
hangsúly szerepét… de kérdem: ez a mozzanat valóban indokolja a jambus 
egyeduralmát?) Milyen szerepet szánunk a cezúráknak a sorokban? Van-e ilyen 
késztetésünk, cezúrázó kényszer a szívünkben? És alkalmazunk-e szorgalmasan 
soráthajlást, vagy visszatérünk a sorvégi lekerekítéshez? Hogyan lehet elgyűrni a 
rímhatást soráthajlással? Kötelező-e rímet használni a szonett kámeaszerűen zárt 
alakzatában ahhoz, hogy erősen sugalljuk a kötött forma varázsát? A rím pihente-
tése igenis pótolhatja, sőt fokozhatja a zeneiséget. A rím csak az egyik formakép-
ző elem – ha túladagolom a magas hangrendű magánhangzókat vagy bizonyos 
mássalhangzócsoportokat, egyáltalán nem szökik szembe a rím elmaradása. Mi 
tehát az összefüggés a rím és a sorbelső zenei minősége között? És csakugyan 
létezik-e egészen rímtelen szonett? Aztán egy másik ügy: a rövid forma hamar 
feltünteti a magyar nyelv bizonyos idegenkedéseit és rokonszenveit. Ki ne venné 
észre, hogy a vonatkozó névmás (aki, ami, amely) ebben a kristályos alakban 
szinte bántóan nyersnek rémlik, itt ugyanis a kifutás kurtasága nem kedvez a 
horizontális terjeszkedésnek. A Melankólia írása közben figyeltem fel például 
arra is, hogy a tercettek párrímekkel nem szükségszerűen hatnak didaktikusan. 
Aztán különösen foglalkoztatott a sorok hosszúsága – a szonett testét ugyanis 
lehet soványítani, akár egy szótagúra karcsúsítani. De szonett ez még? (A téve-
dést a világ a költészetben is hamarabb érzékeli, mint a hazugságot.) Nekem az a 
hivatásom, hogy nyílt legyek. És azt kell mondanom: nem, a szonett megkövetel 
bizonyos minimális kiterjedést, és sorhossza sem nyújtható a végtelenségig. Ki 
látott már harminc szótagból álló szonettsort? Szóval csupán azt kívántam érzé-
keltetni, hogy a látszólagos formai redukció nem szegényedést jelent, hanem épp 
ellenkezőleg: elmélyedést a legfontosabb területeken. Külön kérdés a szonettek 
egymásra ható, kölcsönösen megvilágító kibomlása, az egymásban tükröződő 
rokon formák hallatlan komplexitása. Tudtam, hogy a szonettek univerzumában 
nem szegényedhetek el. Ez fogalmilag kizárt. Semmi szükség nem lett volna rá, 
de esküdtem a szonettre. A sivatag hindu vándorai is megesküsznek, hogy nem 
fogyasztanak halat. És most itt vagyok, úgy érzem, hogy bármilyen szegénység-
ben megtalálom a gazdagságot.

 
−	 A	 magyar	 költészettörténetben	 gyér	 hagyomány	 a	 metafizikus-gondolati	 poézis.	

Miben	látod	ennek	okát?	Hogyan	tudnánk	többet	tanulni	Hölderlintől,	miféle	ösvényen	
kapaszkodhatnánk	vissza	a	rilkei	világtérbe?

− Úgy találom, költészetünk hatalmas ereje a csodálatosan anyagszerű 
szemlélettel, a nyelvi díszítőképesség szellemességével, a költői gondolkodás 
gazdag hasonlatteremtő képességével, nyelvünk sokrétű adoptív ritmikai 
adottságaival, alapvetően paraszti tapasztalati világunkkal függ össze. Az 
elvont metafizikai tartalmak felé akkor tudtunk elrugaszkodni, amikor kinyílt 
költőink előtt a külvilág, vagy egy-egy magányos nagyság látomásosan mint-
egy meghaladta „önmagát és az országot”. Ha Bessenyeit, Kölcseyt, Madáchot, 
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Babitsot vagy József Attilát olvasom, érzékelem a filozófiai légszomjat, a nagy 
összefüggések derengését, az egész világra kitárt szellemi léptékeit – igazi 
mélymerülés ez anyanyelvünkön a szellemtörténetben. Bessenyei Holmi címen 
kiadott jegyzetanyaga ma is lenyűgöző olvasmány, és egyenesen a huszadik 
századig mutat előre. Kapásból idézek egy betétet, százával idézhetnék ebből 
a gyűjteményből: Van	é	ollyan	ember,	kinek	sem	Apja,	sem	Annya,	sem	Hazája,	sem	
jószága	miböl	éllyen,	sem	fizetése,	sem	Ura,	sem	szolgája,	sem	jó	baráttya,	sem	szere-
tője,	sem	Háza,	sem	Attyafia	ne	legyen? Ez nemcsak megrázó kérdéssor, nemcsak 
minden eszmélet kérdéskötege, nemcsak írói találat és óriási energiával megfo-
galmazott rejtett vallomás – hanem a magyar gondolkodástörténet tengelyének 
metaforikus kitapintása. Tudott vagy nem tudott erről Ady Endre vagy József 
Attila, mindegy: de ebben az egyetlen mondatban már az ő eszméik anyaga 
izzik. Kétségtelen, költőink között voltak óriások, akik nem elvont szókincsük-
kel tündökölnek, ugyanakkor a magyar elmealkat és észjárás alaptörvényei sze-
rint működnek. Az is kétségtelen és furcsa paradoxon, hogy a huszadik század-
ban sem tudtuk elérni azokat a nyugati-keleti költői magaslatokat, amelyek a 
világlíra törzsanyagát alkotják. Eretnek dolgot állítanék most: azt hiszem, hogy 
mi a nyugat-európai költői vonulatok csúcsteljesítményeit a mai napig nem 
tudtuk – igazán, bensőleg, az azonosulás és a mintakövetés szándékával – befo-
gadni. Nem értjük Hölderlint (őt még a németek sem értik, Goethe kinevette, 
Marcel Reich-Ranicki pedig épp a Hölderlin-díj átvételekor tartott dörgedelmes 
ellenbeszédet Hölderlin költészetéről), nem fogjuk fel például Shelley mennyei 
üdvrivalgását, természeti erőkkel versengően elemi erejű poézisét, de ugyan-
úgy nem tudunk valósággal közeledni Eliot, Rilke vagy mások legfontosabb 
gondolati rétegeihez. Jeder	Engel	ist	schrecklich, ki érti ezt közöttünk? Ki érti ezt 
költőink között úgy, hogy e szemlélet nyomdokain haladva hangolná fel saját 
költészetét? De ki érti Goethét, Shakespeare-t, Leopardit vagy Baudelaire-t, 
igazán, már úgy, hogy formanyelvüket, szemléletüket átoltotta volna saját köl-
tészetébe a világköltészet szintjén? Az elmúlt évtizedekben nálunk hatalmas 
terjedelmű, bár kétes színvonalú fordításirodalom keletkezett – de kérdem, 
a fordító költők közül ki iktatta át a külföldieket saját katalógusába? Somlyó 
György rengeteget tudott, egy költő rezzenéseivel reagált a világlíra ösztönzé-
seire, de főleg a reflexió, és kevésbé a költészeti gyakorlat formáiban. És legna-
gyobb elménk az elemzésben, egyik legnagyobb a költészetben, ez a véletlenül 
Magyarországra zárt hérosz, Nemes Nagy Ágnes? Ő sem, még ő sem tudta 
átlépni a nagy választóvonalakat. Amikor a hatalmas transzcendens tartalmak-
hoz ér (Apollinaire, Rilke, Saint-John Perse, Pasolini, de említhetném Babitsot 
is, az ő legmélyebb áramát), hirtelen ő is sekélyessé válik, valahogy „szellemileg 
szemérmessé”, mintha megilletődne azon, hogy át kellene lépnie valamilyen 
hagyományos határt. Legnagyobb lángelméink „szeméremgörcse” nyilván 
alkati, ősi-természeti dolog. Ugyanakkor (hiszen elemeztem eleget, nyilváno-
san is, verset) az a tapasztalatom, hogy honfitársaim is hallatlan éberséggel és 
fogékonysággal vennék át a nagy metafizikus tartalmakat… ha nagymérvűen 
és megfelelő formában tolmácsolnánk azokat, nem valamilyen szűkös nemzeti 
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ethosz őrzésének ürügyén. A nacionalizmus soha nem pótolhatja a civilizációt, 
és ez itt most azt jelenti: bátran kívülről kellene szemlélnünk önmagunk költői 
termékeit, csakis és egyedül világirodalmi mércét alkalmazva. Költészetünk 
külföldi visszhangtalanságát tévedés nyelvi elszigeteltséggel magyarázni. 
Nem. Egyszerűen arról van szó, hogy a magyar líra nem tud olyan megrázó 
ideaanyagot felmutatni, amely a külföldiek elkényeztetett, igényes és metafizi-
kus hagyományokon edzett tudatát mozdítaná, netán fel is kavarná. A külföldi 
poézis nagysága magyar nyelven még a legpóriasabb nyersfordításban is érvé-
nyesül. Miért? Azért, mert gondolati anyaga – a „formától” teljesen megfosztva 
is – eszméletmoccantó gesztusokkal halad. Jorge Luis Borges meséli, hogy ami-
kor – könyvtáros lévén – reggelente a város egyik végéből a másikba átvillamo-
sozott, sokszor Dante Isteni	színjátékát olvasta angol nyersfordításban (a nyers is 
a próza egyik álarca). Angolszász területen ennek a műnek már a tizenkilence-
dik században jobbnál jobb fordításai voltak, és maga a történet, Borges váltig 
állítja, egy detektívregény izgalmát árasztotta. Nem vagyok biztos abban, hogy 
ugyanez történne bármelyik magyar rokonával, mondjuk, a Toldival. Ja, ja, ez 
egy szépséges mese, mondta nekem egyik kiskamasz ismerősöm és édesanyja 
Németországban… Mit tegyünk? Nem tudom. Legalább tanuljunk mélyen ide-
gen nyelveket. Meg kellene születni. Mert amíg egyetlen idegen nyelven sem 
értünk, hazánkban sem születtünk meg.

−	„Minden	porcikám	Lázár”,	szól	Klauzúra	című	versed	zárlata,	a	2003-as	Üvegfilm 
kötetedből.	Illik	még	ez	a	leírás	lírai	hősödre?	És	lírikusi	énedre?	Vagy	–	ahogy	verseidből	
avatatlanul	 kiböngészem	 –	 egy	Orpheuszból	 s	 Ikaroszból	 kikevert	 identitásban	 találtál	
otthonra?	Otthonra	találtál-e,	Csaba?
− Az ember más-más időszakokban más-más szimbolikus felvitelben beszél, 

olykor igen-igen eltérő életrajzi és szellemi tényállások szorításában. Szembeötlő, 
hogy én az örökölt katolikus képzetrend kapaszkodóitól indultam, főleg az újszö-
vetségi mitológia hasonlatanyagával, egy amolyan költői biblioterápia gesztusa-
ival. És nem állítanám, hogy az a legendakör nem tartalmazna máig érvényesen 
olyan eszmei szerkezetet, komoly egzisztenciális varázst, amely ne hatna rám – 
esetleg átalakulva, a görög mitológia sugalmaival át-átszőve. Ahogy az ősi tartal-
makat mérlegeltem (és persze kritikai olvasmányaim hatására is), beláttam, hogy 
a nagy heroikus minták, emberi-isteni magatartások, tanácstalanságok, elkesere-
dések, felszárnyalások mind-mind rokonok, csupán amúgy egymásra rétegződ-
tek, leváltódva megőrződtek a történelemben. Amikor Rómában jártunk, baráta-
ink elvittek egy templomba, amely több szinten megőrizte a különböző vallások 
isteneinek emelt oltárok és kegytárgyak romjait: legalul állt egy elromosodott, 
ma már használatlan homokszín Mithrász-oltár, legfelül pedig a Jézus-vallás 
patyolattiszta misekendővel leterített, ma is működő úrasztala. Megrendített 
ez a becsületesség. Én egyre inkább csak ezt az egyetemes tükröződést tartom 
a szakrális szférához méltónak. Bámulattal fedeztem fel aztán külföldön Hugo 
Rahner könyvét, amely az antik mítoszokat a keresztény szemlélet fényébe vonta, 
és ezzel is (mintegy viszonylagosítva) a magasba emelte. Hölderlinnél testvérnek 
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mutatkozik Krisztus és Héraklész és más görög félistenek… és engem mind 
jobban nyűgözött a nem kizárólagos istenszemlélet összetett, pogány és emberi 
tartalmakat összebékítő természete. Goethe egyik öregkori levelében azt mondja, 
ő a hüpszisztáriusok vallásával rokonszenvezik, akik minden örökölt hithagyo-
mányból kiszemelgették a legszebb tartalmakat, és mindegyiket tisztelni tudták 
ebben az összebékített alakban. Rám erősen hatott a görög istenvilág, annak is 
némely évezredeket túlélt alakja (Ikarosz, Orpheusz, Odüsszeusz), és néha úgy 
rémlett, itt a budapesti nagykörúton ugyanúgy találkozhatom Héraklésszel vagy 
a szirénekkel, mintha Homérosz idejében élnék. Megdelejeztek, mit tagadjam, 
Dibeliusék, Bultmannék és az összehasonlító teológia lángelméi, és egy idő után 
minden kultúra meséit rokonként tudtam látomásaimban elhelyezni. Minden 
egyes figura, hasonlat vagy minta költői „nyersanyagot” vetett elém, és, mond-
juk, Héraklész mítoszának minden egyes eleme modern rejtelmekkel telítődött 
számomra. Hinni kezdtem, hogy akár egy pillangó tarka szárnyának rebbenése 
az egyik földrészen földrengést válthat ki egy másikon, és ez hatványosan érvé-
nyes a történeti-mitológiai alapesetekre. Jaj, de hová is vetődünk, micsoda ősi, 
időrágta álmokba és másvilági hétköznapokba… Úgy tűnik, én egész életem-
ben héroszokat és démonokat, sárkányokat és negyed- és félisteneket néztem. 
Pedig… pedig csak magamba néztem, és ez a figyelem hozta létre költészetemet, 
ezt a robbanékony szomorúságot. 
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Füzi	László
A világ változása
III. rész

1.
Az, amiről most írok, nem a nyolcvankilences változás következménye.
Ezerkilencszáznyolcvankilenc mérhetetlen jelentősége abban áll, hogy ismét a 
világ részévé tett bennünket, s megadta annak a lehetőségét és felelősségét, hogy 
a világból azt fogadjuk el, amire szükségünk van belőle, mondom. 
Így persze ez sem igaz, valójában azt szeretném, ha igaz lenne, de tiszta helyze-
tek nincsenek, mondom, ebben a korban is sok minden ránk préselődik, számos 
nekünk nem tetsző jelenség elől nem tudunk kitérni.
Tudom, az általánosítás szintjére való helyezkedés leegyszerűsítésekkel jár, 
ahogy azt is tudom, hogy döntési helyzetek nem minden helyzetben adódnak, 
s hogy a világot, annak változásait nem zárhatjuk ki magunkból, ám az a világ, 
amelyikbe nyolcvankilencben beleléptünk, s amelyik azóta is folyamatosan vál-
tozik, az egyes embert nagy felelősséggel ruházta fel önmaga életének megélése 
kapcsán is.
Természetesen csak akkor, ha egyáltalán módjában áll azon gondolkodni, hogy 
miképpen élje meg a maga életét, mondom. 

2.
A nyolcvankilenchez közeli időszakban szabadok voltunk, mondom. 
Ez volt a legnagyobb élményünk, a szabadság, folytatom a mondatomat arra az 
időszakra emlékezve.
Egy életre megjegyeztem egy rossz költő akkor olvasott rossz sorát, szokom a 
szó szabadját. Elviselhetetlenül rossz sor, de nem az a rossz benne, amit mond, 
hanem az, ahogyan mondja.
Nem jegyeztem volna meg, ha nem éltem volna át a szabadság élményét, mon-
dom.
Tudom, nehéz a szabadságot definiálni, de akkor valóban szabadnak éreztük 
magunkat. Nem voltunk gazdagok, a lehetőségeink, legalábbis az anyagiakat 
tekintve, nem lettek nagyobbak, mint amekkorák korábban voltak, szertelenek és 
felelőtlenek sem voltunk, de elhittük, ott és akkor, hogy minden megtörténhet, 
ez frissességet, kedvet adott az embereknek, talán ezért történt meg maga a rend-
szerváltás is, mondom.
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3.
Őt magát a lehetségesség dilemmái nyolcvankilenc körül nem foglalkoztatták, 
mondja. 
Azt érezte, hogy a nyolcvanas évtized végének változásai távlatot adtak addigi 
világának. 
Ez a távlat korábban is benne volt a világban, a neki adatott életbe bezárva mégis 
keveset érzékelt belőle, annak ellenére, hogy azok az írók és gondolkodók, akik-
hez szorosan kötődött, sokat foglalkoztak a lehetséges jövőképekkel, mondja.
Ezek a jövőképek, elméleti szinten, vagy inkább ideaként, erősebben lekötötték, 
mint a körülötte lévő világ. A távlat megmutatkozásának idején is az ideái kötöt-
ték le, mindig a mást, a jobbat szerette volna megtalálni, talán ezért nem lépett a 
gyakorlati politizálás útjára, mondja.

A	Paul	Auster	és	J.	M.	Coetzee	levelezését	közreadó	kötetben	olvastam	Coetzee	egyik	leve-
lét:	„Mindig	arra	gondolok,	hogy	az	emberek	csak	azokban	a	túlságosan	rövid	interregnu-
mokban	ízlelhetik	meg	az	igazi	szabadságot,	amikor	az	egyik	hatalom	megdőlt,	a	következő	
pedig	még	nem	rendezkedett	be…”*	
Coetzee-nek	igaza	van,	csak	azt	nem	tudom,	hol	szerezte,	gyűjtötte	be	a	maga	tapaszta-
latait.
* Paul Auster–J. M. Coetzee:	Itt	és	most, fordította Vághy László, Európa Könyvkiadó, 2013. 315–316.

4.
Ma a munka agyonnyom bennünket, mondom.
Írtam, gyerekkoromban figyeltem az embereket, azok, akik már kikerültek a 
paraszti világból, és gyári munkások vagy kubikosok lettek, a napi rendes mun-
kájuk előtt és után a mezőn dolgoztak, tették azt, amit éppen tenniük kellett az 
adott időben.
Egész életükben folyamatosan dolgoztak, mondom.
Ma, ha felhívjuk Zsófi lányunkat, dolgozik. Nem úgy dolgozik, mint a nagyszülei 
vagy dédszülei dolgoztak, hanem másként, de egész nap dolgozik. Utána megy 
a gyerekekért, este rövid időre van náluk együtt a család. Ugyanez, ugyanígy 
történik Ági lányunknál, még mi vagyunk azok, akik igyekszünk úgy alakítani az 
időnket, hogy kiállításokra, irodalmi estekre, színházba tudjunk járni.
Ma már megtehetjük ezt, mert többet vagyunk ketten, mint hárman vagy négyen, 
vagy éppen öten, vagy még többen, már az unokáinkra gondolva mondom ezt, a 
mi nagycsaládunk is csak ritkán jön össze.
Tájékozódásra, olvasásra, kikapcsolódásra, civil polgári életre a ma emberének 
nincs ideje.
Így válik ez az ember újra kiszolgáltatottá, mondom. 

5.
A kilencvenes évek elején ismét megmerevedett a világ. 
Most nem politikai vagy ideológiai megmerevedésre gondolok, hanem arra, 
hogy a régi állam működése után működni kezdett az új állam, s ez az állam 
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ismét működési kereteket, formákat, sablonokat alakított ki a maga és polgárai 
számára, mondom. Idéztem már Coetzee egyik Paul Austernek írt levelét, mely 
szerint az emberek csak a hatalomváltások közötti interregnumokban ismerhetik 
meg az igazi szabadságot. 
Ezt a jelenséget éltem át a két állam működése közötti szünetben, mondom.  
A jövőről a legkevesebbet talán éppen ezerkilencszáznyolcvankilencben tudtam, 
mégis akkor éreztem magamat a legszabadabbnak, mondom. 
Csak az adott pillanat foglalkoztatott, csak annak éltem, mondom. Ma csak a 
jövő foglalkoztat bennünket, az, hogy lesz-e állásunk, hogyan élünk, miből élünk 
holnap vagy holnapután, mondom, s a legkevésbé sem érezhetjük magunkat 
szabadnak. 
Szerettem volna, ha annak az időszaknak a könnyedségéből valamennyi a későb-
biekre is megőrződött volna, mondom. 

6.
A diktatúra, még a lágy diktatúra is, a maga legvidámabbnak mondott barakkjá-
val, leegyszerűsítette az életet, mindent egyetlen alapkérdésre, a diktatúrához, s 
az azt megjelenítő intézményekhez való viszonyra vezetett vissza. 
A demokrácia, még az induló demokrácia is, a maga természetéből következő-
en az addig pár alapkérdést magában hordozó társadalmi életet átláthatatlanul 
bonyolulttá tette, mondom. 
Nemcsak a politikai élet sokszorozta meg magát a pártokkal, a közélet színte-
reinek bővülésével, s számos kérdésnek a nyilvánosság előtti szerepeltetésével, 
hanem az egyes életutakban, sorsokban is egyre kevesebb lett a hasonlóság, 
mondom.
Ma már nem az állam az egyetlen foglalkoztató, igaz, hivatalosan korábban 
sem az volt, de akkor végső soron mindent vissza lehetett vezetni az államig, 
mondom, így az életutak nyolcvankilenc óta egyre nagyobb ívben kanyarod-
nak el egymástól, a korábbi közösségek is osztódni kezdtek, mondom, egészen 
addig, amíg visszajutottunk a családi közösségekig, mondom, az induló vál-
lalkozások is leginkább családi vállalkozások voltak, vagy az önmagában álló 
emberig jutottunk vissza, aki mindenben mást él meg, s mindenről másképpen 
gondolkodik, másképpen keresi meg a megélhetéséhez szükséges pénzt, mint 
a másik ember.
A ma embere mindenben más lett, mint a másik ember, míg korábban az egyik 
ember a társadalmi meghatározottságait és társadalmi létét tekintve a legtöbb 
vonásában rokon volt a másik emberrel. A társadalomban, mint természetes 
közegben létező ember eltűnésének, felszívódásának okát keresve ezt a jelenséget 
feltétlenül tudatosítanunk kell magunkban, mondom. 

7.
Attól, hogy az egyes élettörténetek elszakadnak egymástól, s egy-egy életút 
elveszíti a társadalmi érvényességét, számos korábban társadalmi érvénnyel 
bíró történés magánérdekűvé válik vagy válhat, akár ez a magam életéről írott 
munka is. 
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A demokrácia sokrétűsége megnöveli az egyéni életutak közötti különbözőséget, 
egy-egy életút leírásában szükségszerűen megnövekednek a magánérdekű voná-
sok. Singer, a történetmondás nagymestere mondja, hogy egy élettörténet, egy 
teljességre törekvő élettörténet végtelenül unalmas is lehet. Mindezt azért mond-
tam el, mert eddigi olvasóim, akik sokszor a maguk életének párhuzamait vették 
észre könyvem előző részeiben, könnyen csalódottá válhatnak, hiszen innentől 
kezdve a korábbinál jóval kevesebb párhuzamossággal, rokon történéssel talál-
kozhatnak majd, mondom.
Továbbra is életem társadalomtörténeti vonatkozásait keresem, de annak, amit 
leírok, a társadalmi érvényességét magam is kevésbé érzem, mint ahogyan koráb-
ban éreztem, mondom.

Singer	a	következőket	írta	a	Szerelem	és	száműzetés	című	könyve	elé:	„Habár	a	Szerelem	
és	száműzetés	formája	és	tartalma	szerint	lényegében	önéletrajz,	szó	sincs	róla,	hogy	éle-
tem	teljes	története	volna	a	gyerekkortól	harmincas	éveim	közepéig,	ahol	a	könyv	véget	ér.	
Sokan	élnek	még	azok	közül,	akikről	írok,	ezért	–	és	néhány	személyes	természetű	okból	–	
meg	kellett	változtatnom	neveket,	dátumokat,	sőt	kivételesen	itt-ott	az	események	menetén	
is	igazítottam.	Ha	már	itt	tartunk:	nem	is	lehet	megírni	valakinek	az	igaz	élettörténetét.	
Az	túllépi	az	 irodalom	hatáskörét.	Egy	teljes	élettörténet,	bárkinek	az	életéé,	végtelenül	
unalmas	és	végtelenül	hihetetlen	lenne.”*
* I. B. Singer: Szerelem	és	száműzetés, fordította és a jegyzeteket írta: Mészáros György, Budapest, 1991. 
7. 

8.
A nyolcvankilenc körüli időszakban éreztük a történelem működését, láttuk-tud-
tuk, hogy az, amit megélünk, bekerül a történelemkönyvekbe, mondom. 
Ez is érdekes volt, a világnak ez a tája addig csak a gyors és elbukott forradalmak, 
s az azokat követő véres megtorlások révén került be a történelemkönyvekbe, 
vagy még akkor sem. A nyolcvankilences átalakulás időszakában, vagy közvetle-
nül azt követően, jelentették meg magyarul a nagy és népszerű történelmi–művé-
szettörténeti enciklopédiákat, azokból a kelet-európai világ történései, művészet-
történeti emlékei nagyobbrészt hiányoztak, így a könyveket a magyarországi 
megjelentetésükkor a kiadók pótfejezetekkel, hazai tudósok által írt fejezetekkel 
látták el. Valószínűleg a nyugati világ gondolkodásából is hiányoztak a kelet-
európai történelem megértéséhez szükséges ismeretek, de lehet, hogy maga a 
kíváncsiság is hiányzott, mondom.
A mi életünkből viszont a történelem hiányzott, mi, legalábbis az otthoni 
világban, nem csak a nemzet alatt éltünk, Németh László harmincas években 
Tamási Áron, Veres Péter munkái kapcsán használt kifejezésén azt értem, 
hogy a mi nemzedékünk előtt élők sorsa iránt a társadalom nagyobbik része 
semmiféle érdeklődést nem mutatott, hanem nagyobbrészt történelem nél-
kül is éltük a magunk életét, merthogy lényeges történelmi eseményekkel a 
mi világunkban nem találkoztunk. Így hát némiképp örömmel töltötte el az 
embert, hogy történelmi jelentőséggel bíró események is zajlottak vele, körü-
lötte, mondom.
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9.
A történelemnélküliség állapotát a legpontosabban Grendel Lajos fogalmazta 
meg a nyolcvanas évek első felében írt regényeiben, az Éleslövészet, a Galeri és 
az Áttételek című regényekben.
A nyolcvanas évek első felében, mondom, akkor, amikor a magyar irodalom 
nagyobbik része még a történelemről szólt, s a közvetlen cselekvés lehetőségét 
kereste, Grendel regényeit, akárcsak az elbeszéléseit, többször elolvastam, de 
soha nem a történetet kerestem bennük, így azt sem tudom elmondani, hogy 
miről szólnak, csak olvastam őket, s elvoltam bennük, mondom. 
Most már tudom, hogy nemcsak az iróniája, az elbeszélő személyével és önma-
gával folytatott finom játéka kötötte le a figyelmet, hanem a történelemhez való 
viszonyulása is.
Az, hogy megmutatta, az a világ, amelyikből jött, nem került kapcsolatba a tör-
ténelemmel.
Ezt tapasztaltam otthon én is, mondom.
A történések hiánya magyarázhatja, hogy az olvasmányaimba szinte belemene-
kültem, ami azokban történt, volt olyan érdekes, mint ami az engem körülvevő 
világban történt meg, mondom. 

Grendel első	 regényéből,	 az	 Éleslövészetből	 idézek	 két	 bekezdést.	 Az	 első:	 
„Az elbeszélő	különösen	azokat	a	regényeket	gyűlöli,	amelyekben	történik	valami,	azt	a	
látszatot	keltve,	mintha	a	valóságban	is	történnék	valami,	holott	minden	megtörtént	már,	
s	ami	ebből	újra	megtörténik,	az	már	csak	a	megtörténtek	paródiájaként	viselhető	el	ideig-
óráig.”	A	második:	„Az	elbeszélő	apja,	aki	ennek	az	írásnak	talán	az	egyetlen	igazi	hőse	
lehetne,	egy	alkalommal	a	következőket	mondta:	»Bármit	gondoljunk	is	a	megmaradásról,	
csupán	 távolról	 és	 közvetve	 tehetünk	 valamit.	 Időben	 is,	 térben	 is	 túlságosan	messzire	
kerültünk	a	rengés	középpontjától.	De	semmit	nem	tenni…	Kinyilatkoztatást	tehát	senki	
se	várjon	az	elbeszélőtől.	Legföljebb	annyit	állapíthatunk	meg	(nem	vigaszul),	hogy	sze-
rencsére	 elmozdulnak	még	néha	a	képek	a	 falon,	 s	az	 ember	 idővel	mintha	megtanulna	
lassan	a	levegőben	is	járni.«”*
* Grendel Lajos: Éleslövészet, in: Grendel Lajos: Éleslövészet,	Galeri,	Áttételek. Csehszlovákiai Magyar 
Írók, Madách, Bratislava, 1986, 71., 84–85.

10.

Visszatérő kérdésem, vajon mi indítja el a történelmi jelentőségű változásokat. 
Az emberek ebben az összefüggésben nyilván nem megkerülhetők, mondom, 
főképpen akkor nem, ha időben és térben jól körülhatárolható eseménysorról van 
szó, olyan eseménysorról, amelyiknek pontosan meghatározható helye és ideje 
van. Ezt a történetsort a benne részt vevő emberek viszik végig, a tér és az idő 
által rájuk kiosztott szerepek szerint, mondom. 
De hol és mikor kezdődik az a mozgássor, amelyik a történelem leírható esemé-
nyeihez vezet majd, ki és mi indítja el a mozgásoknak azt a láncolatát, amelyik 
egyszer csak konkrét történéseket vált ki?, kérdezem. 
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Mintha a földrengésről beszélnénk, a rengést érezzük, a következményeit egyet-
len pillanat alatt megtapasztaljuk, az eredőkről viszont csak később szerzünk 
tudomást, mondom.

11.
Meggyőződésem, hogy a világ mozgásai nem írhatók le egyetlen képlettel, már 
régen nem arról van szó, hogy valahol a világban valami kialakul, s azt a világ 
más pontjain átveszik. A világ már nem úgy működik, mint ahogyan ezernyolc-
száznegyvennyolcban a bécsi forradalom híre eljutott Pestre. Addig is, amíg egy 
jelenség megmutatja magát, több helyről induló mozgássorra van szükség, a 
felszínre törő jelenség pedig azonnal alkalmazkodik az őt körülvevő körülmé-
nyekhez, így roppant nehéz meghatároznunk a jelenség kialakulásának helyét.
Ezerszeresen így vagyunk a társadalmi mozgásokkal, történésekkel is, mondom. 
Azt, hogy a nyolcvankilences történéssor honnét veszi eredetét, senki nem tudja 
és nem is fogja tudni soha megmondani. Nyilvánvalóan kellettek hozzá az elő-
történetek, azok az események, amelyek megmutatták, hogy a szocialistának 
nevezett világrend is sebezhető, kellett a változások iránti vágy, ami akkor vált 
áthatóvá, amikor rések mutatkoztak a rendszeren. A változásokhoz a már akkor 
is különböző állapotban lévő államokban szükség volt vezető rétegre, szükség 
volt a változásokat akaró tömegre, s a kedvező, a változásokat segítő körülmé-
nyekre, mondom.
Azt, hogy hol volt az átalakulás középpontja, nem lehet megmondani.
Egyszer itt, egyszer ott. 
A legszebb talán ez az állandó mozgás, vibrálás volt, mondom. 

12.
Kilencvenegy februárjában írószövetségi küldöttséggel Romániába utaztam.
Érdeklődésem tárgya érthető volt, kíváncsi voltam a forradalom utáni romániai 
világra.
Sokat láttam belőle, az akkor kisvárosi vasútállomásra emlékeztető, este hat után 
már kiürült bukaresti repülőteret, a Ceauşescu megalomániája által megteremtett 
hatalmas és ízléstelen Kongresszusi Palotát, mintha az utak ott, az előtte lévő 
téren futottak volna össze, így számtalanszor megnézhettük magunknak, láttuk 
az ezerkilencszáznyolcvankilencben meghaltak temetőjét az egyforma fehér 
sírkövekkel, a diktátor egykori villáját, a nyüzsgő írószövetségi székházat, s az 
állandó mozgást mindenütt.
Bukarestben korábban nem jártam, utolsó, évekkel korábbi erdélyi utamról 
azonban a mozdulatlanság, a kihaltság tapasztalatát hoztam magammal haza. 
Kilencvenegy Bukarestje mindenben más volt, mint amilyen korábban lehetett, 
s más volt, mint amilyen Budapest volt akkor, amikor a román fővárost láttam.
Pesten akkorra már kialakultak az új rend formái, Bukarest viszont nyüzsgött, s 
a beszélgetések is keményebbek, durvábbak és őszintébbek voltak, mint nálunk, 
itthon, Mircea Dinescu éppen előttünk mondta telefonba, hogy nevezték már 
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cigánynak, KGB-ügynöknek, s így tovább, hogy a durvább kifejezéseket ne is 
említsem. 
Ott és akkor vitákkal, ütközésekkel, a magyar–román viszonyt illetően is az új 
formák keresésével találkoztunk.
Az ott megismert világ is megváltozott azóta, mondom.

13.
Voltak más élményeink is.
Bukarestből kisebb turistabusszal utaztunk Moldvába kolostorokat nézni. 
Brassótól végig esett a hó, végig Moldváig, előbb a nagy medencéket, aztán 
Gyergyót láttuk végig vastag, nehéz hóesésben. Akkor értettem meg Bretter 
György Temetés Zsögödön című mesteri esszéjét. A kis népi gótikus templomok, 
úgy tűnik, arra is jók, hogy az emberek évszázadokig oda hordozzák boldogta-
lanságukat, írta Bretter. 
A boldogtalanságuk az önmagukba zártságukból következett, mondom.
Moldvából a Kelemen-havasok oldalában ereszkedtünk le, így értünk Maros-
vásárhelyre, onnét utaztunk tovább Kolozsvárra. Marosvásárhelyen, Kolozsváron 
belekerültünk az erdélyi magyar irodalmi világba. Hosszú délutánt töltöttünk 
Gálfalvi Gyuriéknál Vásárhelyen, Szilágyi Istvánéknál Kolozsváron, itthoni-otta-
ni dolgokról beszélgettünk.
Az út hozadékának a romániai társadalmi mozgásokra való némi rálátást, a tájél-
ményt, a baráti találkozókat tartottam. 
Azok is voltak, de volt valami más is. 
Most, hogy az úttal foglalkozó írásomat újra elolvastam, felfigyeltem jó néhány 
akkor lejegyzett mondatra, mondom. 

14.
Cs. Gyímesi Éva írta: „Amit mi itt átéltünk, úgy hiszem, szubjektíve akkor is for-
radalom volt, hogyha utólag más derült ki róla. Hogy a hatalmat átvevő, átvenni 
készülő csoport kiegyezett-e a Securitátéval vagy a katonasággal – ezt még min-
dig nem lehet tudni. Az a lényeg, hogy társadalmunk – legalábbis Temesváron, 
Kolozsváron és még néhány helyen – ezt a forradalmat szubjektíve forradalom-
ként élte át, és a magáénak érezte.”
Ugyancsak Cs. Gyímesi Éva írta: „…megsokasodtak a szerepek, és amikor 
megsokasodnak a szerepek, akkor az embernek óhatatlanul identitásproblémái 
kezdenek lenni. És ha eddig csak az szült identitászavart, hogy a testhez álló 
tanári szerepben mindig önmagam maradjak, és ne legyen puszta szerep, hanem 
hivatás, most már az lett a fő bonyodalom, hogy belekényszerültem több olyan 
szerepbe, amire azelőtt nem gondoltam.”
Szilágyi István mondta: „Hanem itt most, évtizedek után, száz év után, egy 
sosem volt világ után, elérkeztünk oda, hogy többé nincs mentség a rossz műre. 
Semmiféle külső akadály, ok, a piacon kívül. És az a leglényegesebb, hogy meg 
kell élned, és esetleg ebből akarsz megélni, s hogy mit vesz a piac – ami viszont 
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nehéz ügy, legalább annyira, mint a cenzúra világa –, de ezen túl nem mentheted 
fel magad semmiféle művészi hitványság alól!” 
Sándor Iván mondta, hazatérésem után: „Most kellene egy nagy tanulmányt írni, 
Németh László Magyarok Romániában című írásához hasonlót.”

15.
A fentebb idézett részekből is érezhető, hogy Erdélyben, Bukarestben, mindenütt, 
ahol jártunk, a magam kérdéseire találtam rá, azokhoz tértem vissza, mondom. 
Nyolcvankilenc súlya, jelentősége, még a mítosza is megkérdőjelezhetetlen volt 
számomra, még akkor is, ha a haszonélvezői már a kezdetekkor megjelentek. 
Én is azt gondoltam, hogy az átalakulás erkölcsi tisztulást hoz magával, úgy, 
hogy az erkölcstelen művek (művek?) hitele örökre megkérdőjeleződik, azóta 
persze én is látom, hogy művészi hitványság sem tűnt el a világból, mondom. 
Önmagában is érdekes volt Sándor Iván megjegyzése, mondom. Akkor hirtelen 
azt válaszoltam a telefonban elhangzó mondatra, hogy most, értsd, akkor, nem 
lehet ilyen átfogó írást írni, minden mozgásban, átalakulóban van, aligha lehet 
azt a kavargást állóképben rögzíteni.
Most azt mondanám, hogy a jelzetthez hasonló tanulmány megírható lenne, de 
nem tanácsadásként, iránykijelölésként, Németh László úti esszéje tartalmazott 
ilyen jellegű utalásokat is, hanem helyzetelemzésként, leginkább helyzettudato-
sító írásként, hogy tudjuk azt, most már más területekről is beszélek, hogy éppen 
hol vagyunk, mi vesz bennünket körül.
Az írói esszé, tanulmány önmagában már nem tud hatni a világ mozgására, 
mondom. 

16.
Ennek az útnak az eddig említett összefüggésekbe nem illeszkedő mozzanata is 
volt. 
A Látó szerkesztőségéből Gálfalvi Gyuri elkísért bennünket Székely Jánoshoz. 
Székely János akkor már nem dolgozott a Látónál, nyugdíjas volt, ugyanakkor a 
szerkesztőségen belül, és nyilván azon kívül is, tisztelet övezte, Gyuri írt is arról, 
hogy félbeszakadt szerkesztőségi beszélgetéseik pótlására elkezdték egymást 
látogatni. 
Ilyen látogatásra kísértük el Gálfalvi Gyurkát, s pár óra alatt ízelítőt kaptunk 
Székely János világából, mondom.
Székely János munkáiból olvastam azt, amit olvastam. Olvastam az Egy rögesz-
me genezise című kötetét, a könyv ezerkilencszázhetvennyolcban jelent meg, a 
rögeszme kifejezés Székely Jánosnak arra a tételére utal, hogy a művészet léte 
Auschwitz után már anakronizmusnak számít, a művészet pusztulásra ítéltetett.  
A könyvben egyébként kiváló esszéket találunk írókról, költőkről és versekről, 
képekről. 
Olvastam A nyugati hadtest című könyvét, Bogdán Lászlótól kaptam meg azzal, 
hogy feltétlenül olvassam el, azóta párszor már újraolvastam ezt az állandóan 
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gondolkodásra, állásfoglalásra késztető könyvet, igen olvastam az Újhold-
évkönyvben megjelent írását is, akkor még a szerző neve nélkül. Olvastam a 
drámáit is, hát ennyit olvastam tőle. 
Találkoztam már egyszer vele, amikor még diákként Kovásznáról Marosvásár-
hely re utaztam, egy könyvet kellett beadnom az Igaz Szó szerkesztőségébe. 
A szerkesztőségben akkor egyedül Székely János volt bent, szürke öltönyben, 
szürke hivatalnoknak mutatta magát, mondom. Azon a délelőttön, amikor meg-
látogattuk, klasszikus műveltségű, műveltségében, magatartásában Babitsra 
visszautaló, hihetetlen érzékenységű, s azt hiszem, bár ez nem jó szó a jelenségre, 
mindig és mindennel elégedetlen embernek láttam. 
Az életéről beszélt, Magyarországra került fiukról, az ő helyzetéről. Beszélt  
A nyugati hadtestről is, meglepődtem, amikor barátjaként Vass-Eysen Ervint 
említette, barátok voltak, együtt jártak a hadapródiskolába, egymás közelében 
tették meg lóháton A nyugati hadtestben leírt visszavonulást. 
Vass-Eysen Ervin nevét ismertem, Kecskeméten, a kórházban az intenzív osztály 
vezetője volt, kemény ember hírében állt. 
Egyszer megkerestem, lemásolhattam a Székely János által hozzá írott leveleket.
Ezerkilencszázkilencvenkettőben Sándor Ivánnal kértük meg Székely Jánost, 
másokkal együtt, hogy válaszolja meg a Tanu megjelenésének hatvanadik 
évfordulója kapcsán feltett kérdéseinket. Kézírásos válasza talán elsőként 
érkezett a szerkesztőségbe, a szám szeptemberi megjelenését viszont Székely 
János már nem élte meg, ezerkilencszázkilencvenkettő augusztusában meg-
halt. 
A kilencvenes évek közepén, amikor meglátogatott bennünket, Kányádi Sándor 
ajándékba Székely János Semmi-soha című, még a szerző által összeállított ver-
seskötetét, a válogatott Székely János-kötetet hozta magával. 
Ő volt köztünk a legkülönb, mondta.

Pár	mondatot	idézek	Gálfalvi	Györgynek	a	Székely	Jánosra	emlékező	írásából:	„A	húsz	év	
alatt,	azonkívül,	hogy	Székely	János	tudását	haszonélvezhettem,	alkati	és	személyes	titkait	
is	megismerhettem.	Mindenekelőtt	 azt,	 hogy	nemcsak	 ő	 hívta	 ki	 a	 sorsot;	 őt	 is	 kihívta	
maga	 ellen	 a	 sors,	 amikor	 génjeibe	 oltott	 tehetsége	 mellé	 szinte	 gyerekkorában	 olyan	
élettapasztalattal	látta	el,	amelyet	mások	évtizedek	alatt	sem	biztos,	hogy	megszereznek.	
Székely	 János	 tizenöt-tizenhat	 évesen	végigutazta	–	 főleg	végiglovagolta	–	a	 romjaiban	
füstölgő	Európát,	megjárta	a	poklot,	mondhatni	olcsón	vesztette	el	illúzióit,	nem	volt,	ami	
a	valóságtól	elszakítsa	vagy	gúzsba	kösse	gondolatait.”*
* Gálfalvi György: Sorok	Székely	Jánosról, in: Egyedül – Székely János emlékezete, válogatta, szerkesz-
tette, összeállította: Dávid Gyula és Szász László, Nap Kiadó, 1999. 268.

17.

A Forrással is mentünk Erdélybe, Kolozsvárra a Helikonhoz, Marosvásárhelyre 
a Látóhoz. 
Korábban nem mehettünk, elképzelhetetlen volt, hogy egy magyarországi folyó-
iratnak vagy egy magyar írónak estje legyen Erdélyben, mondom.
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A hetvenes és nyolcvanas években Erdélybe érkezőket megfigyelték, nem alud-
hattak a vendéglátójuknál, szállodába kellett menniük, most meghirdetett estünk 
volt Kolozsváron és Marosvásárhelyen, becsülendő közönséggel, köztük szá-
mos kiváló íróval, én a közönség sorai között ülők közül legjobban talán Szabó 
Gyulának örültem, mondom.
A sátán labdái című történelmi regényfolyamát a kötetek megjelenésének ideje 
szerint olvastam el. 
Ennek a történelmi montázsregénynek a folyama a tudat alatt hathatott erre az 
írásra is, mondom. 
Hathatott, de más is hatott, mondom, most Vas István emlékezéseinek nyugodtan 
terjengő köteteit említem meg. 
Kolozsváron Fodor Sándorban nemcsak a Csipike szerzőjét láttam, hanem Az 
egy nap – egy élet című könyv szerzőjét is, a könyvből emlékeztem fiatalon 
meghalt leánya siratására. Bálint Tibort később ismertem meg, a Zokogó majom 
nagy olvasmányélményem volt. Most is, mint mindig, örültem, ha olyan írókkal 
találkoztam, akiknek a könyveit nemcsak olvastam, de azok hatottak is rám.
Szilágyi István volt a házigazdánk, s Lászlóffy Aladár, Király László, Mózes 
Attila. Nagy Máriával, Szilágyi Domokos élettársával is találkoztunk. Szilágyi 
Istvántól ott kaptuk meg az Agancsbozót című könyvét, most látom, a dedikáci-
óban a hosszabb ajánlást akkor is csak ígérte, mint ezerkilencszázhetvenhatban, 
Szegeden, a Kő hull apadó kútba című regény dedikálásakor, ezt a hosszabb 
ajánlást még mindig csak ígérte, majd a Hollóidő első oldalára íródik meg, egy 
évtizeddel később, a regény szövegére való utalással. 
Később Szilágyi Istvánék is jöttek Kecskemétre, emberileg nagyon közel éreztem 
őket magamhoz, mondom.
Marosvásárhelyen Markó Béla, Gálfalvi Gyuri, Kovács András Ferenc foga-
dott bennünket. Markó Bélával és Gálfalvi Gyurival már találkoztam itthon 
is, Miskolcon szerepeltek, másnap pedig már Szegeden, Baka Istvánéknál, így 
Kecskeméten felültem a Miskolcról Szegedre menő vonatra, s elindultam megke-
resni Bélát és Gyurit. Két-három kocsi után meg is találtam őket, Gálfalvi Gyurit 
akkor ismertem meg. 
Az állomásról Markó Bélával és Gálfalvi Gyurival Baka Istvánékhoz mentünk, a 
Kincskereső szerkesztőségébe, Ilia tanár úr mellett ott volt már Mandics György 
is Temesvárról. A temesvári forradalomról írott vaskos regényét olvastam, írtam 
is róla. 
Mindezzel az akkori idők gazdag szellemi mozgását szerettem volna jelezni, 
mondom.

18.
Emlékszem a kilencvenegy februárjában Szilágyi Istvánéknál eltöltött szombat 
délutánunkra. 
Hiába a már annyit emlegetett huszonöt év, ami van, amikor huszonnégy, más-
kor pedig huszonhat, ez teljesen mindegy, maguk az akkori idők voltak fontosak, 
mondom.
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Korábban egyfajta komorság töltötte ki az erdélyi útjaim idejét, ekkor felsza-
badultságot, örömet éreztem végig. Szilágysági bort ittunk, töltött káposztát 
fogyasztottunk, meghallgattuk Varga Lajos Márton műsorát a rádióban, erről 
beszélgettünk, aztán pedig a kisebbségi politizálás lehetőségeiről, arról, hogy 
van-e szükség magyar pártra, s az, hogy egy vagy több magyar párt legyen, 
akkor még eshetőségként sem merült fel, avagy a magyarság egyes rétegei-
csoportjai az érdekeket és a beállítottságukat követve válasszanak maguknak 
pártot. 
Az induláskor a kérdések így merültek fel, a történések aztán átformálták a kér-
déseket is.
Szilágyi István elmesélte, hogyan keresték az eltűnt Szilágyi Domokost. 
Akkor, amikor nem találták Sziszt, ahogy ő mondta, akkor azonnal tisztá-
ban volt azzal, hogy Szilágyi Domokos öngyilkos lett. Találkoztunk Szilágyi 
Domokos élettársával, Nagy Máriával, minden ilyen találkozás, a Szilágyi 
Domokosra történő utalás növelte az öngyilkossá lett költő műve iránti tisz-
teletemet, mondom. 
Lászlóffy Aladár is meghalt azóta, az ő költészetét és Szilágyi Domokos költésze-
tét is máig szeretem, mondom.

A	költő	életei	című	kötetben	található	Szilágyi	István-írás	a	maga	tisztaságával	pontos	
jellemzését	 adja	 Szilágyi	 Domokos	 költészetének,	 s	 alighanem	 a	 Szilágyi	 Domokos-
jelenségnek	is.	Jellegzetes	fejtartása,	mozdulata	kapcsán	írja:	„Igen,	ez	az	idővel	egyre	
lankadóbb	önkéntelen	mozdulat	mintha	mind	kétségbeesettebben	ordította	volna:	»mi	
értelme	ennek	az	egésznek«.	Miközben	az	elme	egyebet	sem	tett	húsz	esztendőn	keresz-
tül,	mint	megpróbált	–	néha	szinte	 lázasan	kapkodva	az	életidő	végességének	nagyon	
is	tudatában	(s	hogy	ez	csak	harmincnyolc	év	volt	s	nem	hetven	vagy	kilencvennyolc,	
ebből	a	 szempontból	 egyre	megy)	–	hidat	verni	az	alatta	zúgva	örvénylő	mulandóság	
fölött.	Méghozzá	mindezt,	bármily	kilátástalan	kísérlet,	nagyon	is	cselekvőn,	sőt	néha	
nagyon	is	okos-célszerűen.	Élete	legtragikusabb	ellentmondását	éppen	ezért	máig	kép-
telenség	fölbontani.	Ugyanis	ez	a	sokszor	hűvösen	racionálisnak	látszó,	örökké	munkáló	
elme	az	önpusztításnak	meglehetősen	közönséges	eszközeivel	irtotta	magában	a	teremtő	
készségeket.	 Ilyenkor	mintha	elszántan	menekült	volna	a	 fizikai,	szellemi	erőnlét	elől.	
De	amíg	az	alkotáshoz	(bár	ezt	ő	mindig	csak	munkának,	dolognak	említette)	némi	ciga-
rettán,	az	egérszürke	írógépen,	egy	valamire	való	lemezjátszón,	néhány	Bach-,	Vivaldi-,	
Mozart-	vagy	Bartók-lemezen	(romantikusok	kizárva)	meg	pár	okos	kézikönyvön	kívül	
egyébre	nemigen	volt	szüksége,	az	önpusztító	meneküléshez	rendszerint	társak,	barátok	
kellettek,	 tanúk,	 sokszor	akaratlanul-cinkosok.	A	várható	következmény	pedig	egy	 idő	
után	ugyancsak	nem	volt	titok.	A	végső	sem.	Számára	legkevésbé.	Mert	úgy	tűnik,	az	
intellektus	mennél	 fölényesebb,	annál	kevésbé	él	önámító	mentségekkel	–	ezek	valahol	
teljesen	 kihullottak	 egyéniségéből.	Ezzel	 függhet	 össze	 az	 is,	 hogy	mindenféle	 orvosi,	
baráti	 ráhatás-kísérlet	 lepergett	 róla;	 ritkán	 láttam	 olyan	 jól	 mulatni,	 mint	 amikor	
unaloműzésből	 a	 klinikán	 a	 pszichiátereknek	 (németből?,	 angolból?)	 tesztszövegeket	
fordított.”*
* Szilágyi István: „Aztán	kitágult	a	világ…”. A költő életei (Szilágyi Domokos 1938–1976). A kötet anya-
gát összegyűjtötte és szerkesztette Kántor Lajos, Kriterion Könyvkiadó, 1986. 
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19.
Mindennek volt előzménye és következménye, még ezerkilencszázkilenc-
venben közöltük Szilágyi Domokos A Volga Nyugaton című útirajzának 
teljes szövegét, ha jól emlékszem, ez erősen meghúzva eredetileg A	hét című 
bukaresti lapban jelent meg, az emlékezem egyébként jóval később tette a 
közlésünket.
Szilágyi István, Lászlóffy Aladár járt nálunk, a Hollóidő című Szilágyi István-
regénynek szép bemutatója volt Kecskeméten. Marosvásárhelyről is a barátaink 
máig mindazok, akik akkor is a barátaink voltak, Markó Béla, Gálfalvi Gyuri, 
Kovács András Ferenc. 
A kárpátaljaiak is meghívtak bennünket, a táj adta élményekben és társadalmi 
tapasztalatokban lettünk gazdagabbak, a tomboló posztszocializmus nyomait 
láttuk az elképesztő szegénységben, a nyílt csempészetet a nélkülözésben.
Utaztunk, olvastunk, szerkesztettünk, nem munka volt ez, hanem kíváncsiság és 
öröm, maga az életünk. 

20.
Az említett útirajz Szilágyi Domokos, Majtényi Erik és Majtényi Ágnes utazását 
örökítette meg, ezerkilencszázhetvenkettő őszén a norvég PEN-klub meghí-
vására tettek látogatást Norvégiában. Szilágyi Domokos útközben jegyzeteket 
készített, ezek alapján született meg az útirajz, közlésre, már A	hétnek is, Majtényi 
Erik készítette elő. Ott nem jelenhetett meg a teljes írás, így került sor a mi közlé-
sünkre, az útirajzot egy teljes Szilágyi Domokos-számba illesztettük, ennek szer-
kesztésében Szakolczai Lajos vett részt. A számot újralapozva megállított a Nagy 
Máriával készített interjú, Cs. Gyímesi Éva tanulmánya, a bekötött évfolyam 
számait lapozva pedig Lászlóffy Aladár Erdélyi templomok fehére című verse 
állított meg, ott a helye Bretter György korábban említett esszéje mellett. Idézek 
a versből: Erdélyi templomok fehére // vigyáz az idő türelmére. // A templom 
mindig ünneplőben // állott a mívesnap időben. // Vándor, ki bárhová is mennél 
// úgyis nagy szeme előtt lennél. // A tornyok mind utánad szólnak: // nélküled mi 
lesz velünk, // holnap, // mikor a közel és a távol // egymással rólunk is elszámol? 
// Keresd magadban azt a sarkot, // amely szívednek otthont alkot, // a legcsende-
sebb csendességet, // melyben már csak a lélek éghet, // amely nem bontatott le, 
nem rom, // még ép és tiszta, mint a templom. 
Lászlóffy Aladár versét olvasva Kerényi Grácia Bajcsy-Zsilinszky Endre emléké-
nek ajánlott verse rémlett fel az emlékezetemben, még ezerkilencszáznyolcvan-
hatban közöltük, emlékszem, Kovács István hozta a szerkesztőségbe: Zsilinszky 
meg Esze Tamás. // talpaskodás, példaadás, // példaadás, égszakadás, // égszaka-
dás, földindulás, // és kattogás – vér a falon, – // Gépfegyver? Vagy szárazmalom? 
// (Az akasztás halkabb halál, bár egyik másik kiabál.) … kivagyiság, vértanúság 
– // műemlék a lánc és husáng. // bitófa és Petőfi-fa, // kis Túr és háborgó Tisza; // 
de míg van Kisar és Nagyar, // rímhívó névszó a „magyar” – // s a tarpai száraz-
malom // kattog, mint konok rágalom.
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Mehetnék tovább, Babits Esti kérdése, A második ének, Kosztolányi nagy versei, 
József Attila, Radnóti Miklós mélyről felszakadó szerelmes versei, Márai Halotti 
beszéde, Illyéstől a Szekszárd felé, vagy az Egy mondat a zsarnokságról, Buda 
Ferenc Ne rejtőzz el című verse, de a Szürkeszemű is, és mások nagy versei szá-
momra nem csupán nyelvi képződmények.
A természeti jelenségek sajátosságaival mérem őket, általam nem ismert törvé-
nyek révén teremtődtek meg, s mintha az örök időtől léteznének, ahogy remé-
nyeim szerint léteznek is az örök időkig, mondom.

21.
Létezik-e az örök időkig kifejezés tartalma?, kérdezem.
Szeretném, ha az említett versek léteznének az örök időkben, s lenne, aki olvasná 
őket, válaszolom a kérdésemre.
Szeretném, ha léteznének, mondom ismét, de most, az újabb időkben, ezen nem 
a politikai értelemben vett újabb időket értem, hanem a civilizáció működése 
szerinti értelemben újabb időket, az értékek eltűnését, eltemetődését látom.
Az idő korábban is végezte a maga munkáját, most azonban másról, egészen 
másról van szó. Régebben még létezett az emlékezet, a magánemlékezet, a közös-
ségi emlékezet, a kulturális emlékezet, s az irodalmi emlékezet is. 
Mára az emlékezet eltűnt az életünkből, ahogyan a jövőre való rágondolás is, 
minden a jelenről szól, mondom. 

22.
Kilencvenben-kilencvenegyben mindig figyeltünk mindenre, amire lehetett, új 
hírek, könyvek, újságok kavarogtak körülöttünk. 
A változások korábban elképzelhetetlenek és folyamatosak voltak.
Nem csak a napi történések foglalkoztattak bennünket, a múlt felé is folyamato-
san tágult a világunk, mondom. 
Egy ideig a történelem mintha újra társa lett volna a jelennek, korábban ki nem 
adott könyvek kerültek elő, új emlékezések születtek, addig nem látott összefüg-
gések mutatták meg magukat, valóságos szellemi kavalkád vett bennünket körül.
Abban, hogy a napi újdonságok lekötötték az érdeklődésünket, az Ady olvasása 
óta belénk plántálódott ösztönt követtük, a ma, a mindenkori jelen megismerésé-
re késztető ösztönt, mondom. 

23.
Írás közbeni elakadásaimat, az akkortól megnyíló töprengéseimet egyetlen kér-
dés uralja, az, hogy miért nem vállaltam az átalakulás időszakában, s akár azt 
követően is, nagyobb közéleti szerepet.
Bár a politikai erőtértől mindig távol tartottam magam, az akkori idők politi-
kához préselő erejét jelzi, hogy ezt a kérdést még ma is felteszem magamnak, 
mondom. Az akkori változásokat az idő tovább már nem késhető mozdulásából 
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következőknek tartom, mégis tudom, hogy szükség volt a politika világába akkor 
belépőkre, az idő megnyilvánulásait ők közelítették a gyakorlathoz.
Így a kérdés továbbra is nyitott marad számomra. 
A fenti kérdés máig tartóan húsbavágó elevensége az akkori időket is jellemzi, akkor 
valóban minden a politikai küzdelmek világába szorította az embert, mondom.

24. 
De ha ekkora erők mozgatták a politikai küzdelmeket, s ennyire figyeltem a leg-
apróbb történéseket is, akkor miért nem léptem át én is az irodalom, a társadalmi 
érdeklődés és a politika közötti választóvonalat, kérdezem magamtól még ma is. 
Mondhatnám azt, hogy nem éreztem késztetést egy másik világba való átlépésre, 
de ezzel még mindig a felszínnél maradnék, érzem, hogy az eredendő okot ezzel 
még nem neveztem meg. Mindent lecsupaszítva azt mondom, azért, mert nem 
éreztem annak a másik világnak a törvényeit, ha valamikor is érintkeztem vele, 
akkor még a közelében sem éreztem jól magamat. 
Valójában azonban semmit nem tudtam arról, hogy mi az a politika. A politikát 
azonosítanom kellett azzal, amit vele kapcsolatosan addig láthattam, azt pedig 
nem tartottam vonzó jelenségnek, mondom.
Akkor még senki nem folytatott politikai-politológiai stúdiumokat, lehetőség 
sem volt rá, mondom.
Abban a világban, amelyikben korábban éltem, minden ösztönösen történt, ösz-
tönösen, vagy más kifejezést használva, annak a világnak a törvényei szerint, 
amelyikben felnőttünk. 
Számomra a szerkesztés, az olvasás adta meg az élethez szükséges biztos pon-
tokat. 

25.
Akkor minden a politikáról szólt, a rádió, a televízió, minden.
Az újságokat is a politika uralta, a választások, a programok, ki mit ígér, mit 
tud abból megvalósítani. Vitaműsorokat néztünk, azokat hallgattuk a rádióban, 
egyszer csak azt vettük észre, hogy már nem is tudunk másról beszélni, csak a 
politikáról.
Korábban a társasági beszélgetésekben könyvek és filmek is szóba jöttek, ezek 
lassan szóba hozhatatlanná váltak, a folyóiratok tanulmányai is, maradtak az 
újságcikkek és a rádióműsorok.
Ha azokra az évekre gondolok, mindig egyfajta kettősség jut eszembe. Féltem, 
nagyon féltem attól, hogy a Sándor Iván által kitartott labilitásként jellemzett 
állapot összeomlik, s maga alá temeti mindazt, ami nyolcvankilenc után történt 
Magyarországon. Tartottam attól is, ez már a kettősség másik oldala, hogy a 
kulturális intézményrendszer összeomlik, mert évről évre kevesebb pénz jutott 
erre a területre. Nem értettem, soha nem értettem, hogy azok a politikusok, akik 
erről a területről elindulva lettek politikussá, miképpen feledkezhettek el korábbi 
közegük korábbiaknál is rosszabb körülményeiről. 
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Ezeknek a viaskodásoknak a belsővé tétele táplálta állandó feszültségeimet, 
mondom.

26.
A kilencvenes évek elején is gyorsan történt mindaz, aminek meg kellett történnie.
Nem csak a családi életben, hanem mindenütt, a társadalom életének a nyolcva-
nas évek közepétől-második felétől kezdődő felgyorsulása ekkor még folytató-
dott, mondom. 
Meddig tartott ez a felgyorsult élet? Kinek-kinek a maga élete, választott életpá-
lyája szerint külön-külön megmondhatatlan időszakokig, a társadalom életében 
a kilencvenes évek közepére kialakultak azok a formák, amelyek az alapvető 
kereteket meghatározták, mondom.
Az irodalom területén is így volt ez. A nyolcvanas évek második felében kezdték 
el megjelentetni az addig kiadatlanul hagyott munkákat, ez a sor folytatódott 
nyolcvankilenc után is, ekkor már egyre inkább az egyes szakterületek addig 
lefordítatlanul hagyott alapmunkái kerültek sorra, az egyes területek ezzel zök-
kennek majd vissza a maguk normális életébe, s válnak majd újra a maguk tör-
vényeit követő szakmákká, az addigi érdeklődések is szakmaiakká válnak majd, 
a társadalom nyolcvankilenc körüli minden iránti érdeklődése így tűnik majd el.

27.
A magam munkahelyi élete is sűrű volt, mondanám, ha a munkahelyi élet és a 
magánélet közé bármikor is vonalat húztam volna. De nem volt elválasztó vonal, 
a kettő mindig átjátszott egymásba, soha nem választottam el őket egymástól.
A Forrás további működéséhez új intézményi keretet kellett kialakítani. Az 
irodalom egészen más helyzetbe került, mint amilyenben volt, a jelenségek 
nemcsak gyakorlati, hanem elméleti szinten is foglalkoztattak. Irodalmi esteket 
szerveztünk, irodalmi estekre mentünk, utaztunk is, ez a mindennapi élet mellett 
komoly lekötöttséget jelentett, mondom. 
Tanulmányokat, kritikákat írtam, ezekből az írásokból áll majd össze a második 
könyvem. Most, visszatekintve érzem, hogy későbbi írásaim ekkor alapozódtak 
meg. A nyolcvanas években alapvetően érzelmi szinten, most már gyakorlati 
szinten, egy-egy bennem élő témát ekkor már kezdtem kidolgozni. 
Tanulmányokat írtam, de talán fontosabb volt, hogy az elindított dilemmák 
tovább dolgoztak bennem, aztán egyik-másik majd megköveteli a végső kidol-
gozását. 

28.
Péter fiunk ezerkilencszázkilencvenegy október másodikán született meg.
Gyermekeink közül egyedül őt láttam újszülötten, rögtön a születése után. 
Akkoriban még nem volt apás szülés, így Péter születésekor a szülőszoba előtt 
ültem, ugyanúgy, mint mindkét lányunk születésénél, a nővérke pedig időnként 
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kiszólt, s mondott pár mondatot arról, hogy mi történik odabent. A nővért taní-
tottam az egészségügyi szakközépiskolában, ezért amikor Pétert, az újszülött 
Pétert átvitték a gyermekosztályra, a tanítványom megmutatta a gyermekünket, 
mondom.
Szép, erős újszülött volt.
Unokáink születésekor Ágival úgy vártuk a fejleményeket a szülőszoba előtt, 
mint ahogy én vártam a gyermekeink megszületését az ő szülőszobája előtt.
A nővérek az unokáinkat megmutatták nekünk közvetlenül a világra jöttüket 
követően.

29.
Péter megszületése után három héttel új lakásba költöztünk.
Már jóval korábban rádöbbentünk arra, hogy három gyermekkel a hatvankét 
négyzetméteren nem férünk el, így lázasan kerestük a lehetőségeket. Eldőlt az 
is, hogy a Vacsiközbe költözünk, egy sorházi lakásba, maga a lakáscsere azonban 
nem játszódott le Peti születése előtt.
Emlékszem, amikor megmutatták a lakást. Nem hatvankettő, hanem nyolcvan 
négyzetméter volt, lent pici konyha, előtér, fürdőszoba, egy nagyszoba, terasz, a 
terasz előtt, leendő kertünkben építési törmelék, gaztenger. Fent az emeleten, a 
tetőtérben egy nagyobb szoba, egy kisebb, s egy fürdőszoba. Emlékszem arra is, 
hogy megálltam, s elgondolkodtam, tizenkét négyzetméterért újra eladósodunk, 
akkor úgy tűnt, ismét egy egész életre, mondom. 
Végigfutott rajtam a kérdés, mint ahogy párszor megtörtént, érdemes-e?
A kérdést nem lehetett megválaszolni, döntöttünk, a kényszer vitt minket előre.
Nem tudom érzékeltetni, mit jelentett egy háromhetes csecsemővel és két tíz év 
körüli kislánnyal költözni. Az élet napi folyását fenn kellett tartanunk, reggel a 
lányokat elvittem az iskolába, délután értük mentem, Ági Peti körül tette azt, 
amit tennie kellett, közben csomagoltunk, dobozoltunk, mondom.
Kaptam kölcsön műanyag ládákat, a könyveket azokban és papírdobozokban 
cipeltük át, egy kisteherautóra pakoltuk fel a dobozokat és a ládákat, könyvtárosok 
és barátaink segítettek, mindennap más, de volt, aki végig, mindennap segített. 
A könyvek áthordását a valódi költözés előtt napokkal elkezdtük, az aktuális 
szombat-vasárnapra maradt a tényleges költözés, akkorra a pécsiek is megérkez-
tek. A könyveket a földszinti szobában halmoztuk fel, valódi könyvhegy keletke-
zett, a ruhák a fenti nagyszobába kerültek, műanyag zsákokban.
Amikor vasárnap este magunkra maradtunk, Ágival egymásra néztünk, de nem 
tudtunk egymásnak semmit sem mondani. Nem tudtuk, hogy valamikor rendbe 
kerül-e körülöttünk minden.
Nem tudtuk, hogy a pénz terén miképpen oldjuk meg azt a helyzetet, amibe 
kerültünk. Ősz volt, majdhogynem a tél eleje, az udvarunkat, a későbbi kertet 
nem használhattuk, sártengerré változott, garázst kellett volna építenünk, ezt a 
szerződésben vállaltuk, pénzünk nem volt rá. Ági reggelente a zsákokból öltöz-
tette a lányokat, színek alapján vette elő a ruháikat, aztán én mentem velük, 
busszal az iskolába.
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Távlatot megint csak nem éreztünk magunk előtt, mintha megint falak vettek 
volna körül bennünket, mondom. 

30.
Ágival ez volt a hetedik költözésünk. Tizenhárom, akkor tizenhárom együtt töl-
tött év, hét költözés, nem sok, nem kevés, biztosan van, aki sűrűbben költözött 
nálunk, mondom.
Korábban, amíg ketten voltunk, egy albérletbe beköltözni egyszerű volt, vittük a 
bőröndünket, benne a nálunk lévő ruháink, a többi még a szüleinknél volt.
Egyszerű volt az ilyen költözés, de gépies, ahhoz a lakáshoz, amelyikbe beköltöz-
tünk, a bútorhoz, ami körülvett bennünket, nem volt semmi közünk. Szegedről 
Egerbe már nehezen költöztünk, otthagytuk Szegedet, a diákkorunkat, önálló 
életünk első színterét, tanárainkat, kicsit a jövőnket is, mert a jövőnket az egye-
temmel képzeltük el. Egerből Kecskemétre költözni megint csak nehéz volt, a 
munkánkat és a barátainkat, az elkezdett és be nem fejezett munkánkat, három 
évünket hagytuk ott. 
Most, három gyerekkel költözni megint csak nehéz volt, tele voltunk bizonyta-
lansággal, a jövőből akkor, kilencvenegy őszén nagyon kevés látszott. 

31.
A Vacsiköz ismeretlen volt előttünk. 
Kecskeméti életünk során egészen addig, amíg a lakást meg nem mutatták 
nekünk, nem jártunk arra. Amikor a városközpontból, az OTP-től kocsival elin-
dultunk, figyeltem az utat, hogy merre kell majd járnunk naponta. 
Az, akinek mondtuk, hogy a Vacsiközbe költözünk, elképedve kérdezte, kiköl-
töztök a Vacsiközbe? Olyan messzire?
Ez az olyan messzire a városközponttól gyalog nem volt több huszonöt percet 
kitevő járásnál, a busz, igaz, napközben csak óránként járt, most is így van ez, öt-
nyolc perc alatt beért a városközpontba, talán még gyorsabban beérhettünk innét 
a városba, mint korábban a Fáklya utcából, mondom.
A Vacsiköz a Vacsihegy kifejezéshez kötődik, földrajzi név, a szőlőművelés kap-
csán használatos hegy kifejezéshez tapadt a Vacsra (Pusztavacsra) vezető út neve, 
más típusú hegyek errefelé nem voltak. Valójában a tágabb értelemben vett bel-
várost körülfogó körútról ágaznak le a fontosabb utak, a Ceglédi út, a Vacsiköz 
és a Pestre vezető főút, ennek a nagyobb térnek az összefoglaló neve a Vacsihegy. 
Hajdan szőlőt műveltek itt, kertészetek voltak, a város terjeszkedése ezeket szo-
rította mindig odébb. A városrész története egészen addig, amíg egy-egy részét 
fel nem osztották építési telkeknek, történeti források hiányában nem megra-
gadható. Amikor mi kijöttünk a Vacsiközbe, még nem volt teljesen lakott. Az út 
egyik oldalán új építésű polgárházak voltak, szorosan egymás mellé tapadtak, 
zárt kapuk, magas kerítések akadályozták meg, hogy a bentlakók életéből bármit 
is láthassunk. Az út másik oldalán hatvanas évekbeli kockaházak álltak, olyanok, 
pontosan olyanok, mint amilyenben otthon felnőttem, mondom.
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Talán ezért is szerettem meg gyorsan ezt a városrészt, olyan volt, majdnem olyan, 
mintha otthon lettem volna, de ott volt, szinte pár lépésnyire a város is körülötte.

32.
Ott, ahol a kockaházak sora véget ért, másképpen mondva, ott, ahol a korábbi 
házakat felszámolták, kezdődött a sorházak sora. Egy sorház magán a Vacsi 
közön, a mi lakásunk is itt található, egy sorház tőle harminc-negyven méter-
nyire, szembefordítva vele, így költözéskor, amikor még egyik soron sem voltak 
garázsok, a mi teraszunkról a másik sorban lévő házak teraszait láttuk. Ez a rend 
ismétlődött, de azt is mondhatom, ismétlődik párszor, mert a házsorok elhelye-
zésében semmi nem változott azóta.
Vékony, néhol beszögellésekkel megszakított házsorok, egymástól távol, furcsa 
látványt nyújtott mindez. Azóta ezeket a házsorokat is új építésű házak veszik 
körül, szinte körbefolyják a sorházakat, rájuk tapadnak. Elkészültek a garázsok 
is, így a korábban átlátható tér mára már apró részletekre bomlott.
Az első sorban lévő lakások teljesen készen voltak, hosszú idő kellett ahhoz, hogy 
elkeljenek, a többi sor lakásait félkészen árulták, aztán még akciót is hirdettek, ez 
akkoriban még teljesen új jelenség volt, hogy el tudják adni őket. Az, hogy eze-
ket a házakat hosszú évek alatt tudták csak eladni, jelzi, hogy mennyire súlyos 
gazdasági válságban létezett az ország a rendszerváltás időszakában. Egyébként 
azt hiszem, azok jártak jobban, most nem az anyagiakra gondolok, akik a félkész 
lakásokba költöztek, így a felső szint beépítését már a saját kedvük, belátásuk 
szerint tervezhették meg, míg mi a kész lakást formáljuk majd a magunk képére, 
ez nem csupán építéssel, hanem rombolással is járt, mondom.
De ez a lehetőség fel sem merült bennünk, a földszinti negyven négyzetméteren 
nem tudtunk volna élni úgy, hogy közben a felső szintet is onnét építjük, mondom.

33.
Ez a lakás lett az otthonuk, mondja.
Az idő haladtával minden részét megismerték, kihasználták. Ösztöndíjat kapott, 
megépítették a garázst, közben eltelt egy év, minden olyan volt, mint otthon, 
most a szomszédokkal dolgoztak minden hétvégén. Péntek délben hazajött a 
városból, amikor ráfordult a Vacsi közre, mély levegőt vett, most következik a 
kikapcsolódás, gondolta. 
Otthon átöltözött, s dolgoztak vasárnap estig, mondja. 
Így épült fel a garázsuk, s a szomszédoké is.
Ági megtervezte a kertet, milliméterpapíron, aztán megvették a fűmagot, növé-
nyeket vettek, s dolgoztak, a teljes hatvan négyzetméteren. 
Mielőtt a kert építésének nekiálltak volna, kimarkoltatták az építési törmeléket, 
fél méter mélyre ment a markoló kanala, míg homok mutatkozott, termőföldet 
hozattak, abba ültettek mindent. A kert azóta már kétszer túlnőtte magát, mind-
kétszer kiásta a fákat, bokrokat, újakat ültettek a helyükre, másokat, mint ami-
lyenek addig voltak. 
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Most a harmadik kertjüknél tartanak, mondja. 
A terasztól legtávolabb, a garázsnál fügefa áll, az itteni mértékben hatalmas, nem 
gondolta, hogy ekkorára megnő, noha évente komolyan visszavágja. 
A fa szereti a helyét, ettől a fától már nem akarnak megválni. Próbálkoztak a 
szőlővel is, otthonról hoztak vesszőket, de permetezés nélkül nem lett belőlük 
semmi, permetezni viszont a gyerekek miatt nem permetezhettek.
A bomló szőlőlevél gyönyörű volt, mondja.
Otthon, gyerekkorában soha nem figyelte meg a szőlő levelének bomlását, itt 
igen.
Az otthoni kertből hoztak szedertövet, az még mindig él, pár kardvirág is kinyí-
lik, ezek is otthonról származnak.
Átalakították a lakást is, a padlásteret beépítették, a fenti nagyszobát kettéosztot-
ták, a család képére formálták az egészet.
Még egy lépésük lenne, ha azt megtennék, akkor elmondhatnák, hogy megtettek 
mindent, amit az átalakítás terén megtehettek.

(Folytatjuk)



264

Tőzsér	Árpád
S fény van minden tárgy fölött
Naplójegyzetek 2009-ből

2009.	 augusztus	 15. Befejeztem a 98-as naplóim letisztázását, számítógépbe 
írását. Furcsa élmény volt hetekig, hónapokig egyszerre lenni hatvanhárom és 
hetvennégy éves, egyszerre tanítani az egyetemen, a Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának elnökeként szervezni a hazai (felvidéki) magyar irodalmi életet és 
közben nyugdíjasként, azaz nézőként, oldalról is szemlélni a világot. Azt hiszem, 
sikerült közben egy sajátos kifejezésformát is kialakítanom, amelyet leginkább 
reflektált naplónak tudnék nevezni. A napló ugyanis eredetileg az azonnali 
reagálás műfaja, a történő események és leírásuk között az eltelt idő minimális, 
nincs idő a kommentárokra, a mélyebb elemzésekre, de ha évek, sőt akár évti-
zedek múltával újraolvasod az egykori feljegyzéseidet, akkor már nem tudod 
megállni, hogy a mai éned legalább tudat alatt, a stílus, a szerkesztés szintjén ne 
észrevételezze az egykor leírtakat, azaz a nyelv ne reflektáljon saját magára is. 
Az én naplóim tehát az egykori reagálás mai reflexióját is tartalmazzák (ha csak 
minimálisan, többnyire az újrafogalmazás, a stílus, a retorika szintjén is), azaz 
fokozottabb mértékben irodalom, mint a pusztán személyes érdekeltséget és rea-
gálást tartalmazó, az eseményekkel egyidejű naplófeljegyzések.

Augusztus	17. Az ablakom alatti parkban a szomszéd gyerekek, fiúk, lányok 
(tehát nem csavargók, napjában látom őket, itt laknak a szomszédos házakban, 
lakásokban) úgy ülnek a padokon, hogy nem a fenekük, hanem a lábuk van a 
pad ülőkéjén, s ők maguk fent kuporognak a támfán. Pontosan, mint a tyúkok a 
kakasülőn. Kérdezem tőlük, miért? Azt mondják, a föld is s az ülőke is nagyon 
szemetes, piszkos, s a szeméttől jobb minél messzebb lenni. De hát ti szemeteli-
tek, rondítjátok össze a padok környékét is, meg a padokat is, nem egyszerűbb 
lenne nem szemetelni vagy esetleg összeszedni a szemetet? Az a kukások dolga, 
mondják ők. Majd jönnek, és elviszik a szemetet. – Hát igen, ezek már konzum-
gyerekek, mondom magamban, a környezetüket is csak „konzumálják”, s ha 
valami konzumálhatatlan benne, elhajítják, vagy ott hagyják, átülnek egy másik 
padra. Vagy felülnek a pad karfájára. De hová ülnek majd, ha azt is összerondít-
ják maguk alatt?

Augusztus	 22. Szent István, azaz „Svätý Štefan” a szlovák történelemtudat-
ban egyenlő a szlovákság „ezeréves elnyomásának” gondolatával. (Ezúttal 
ne vizsgáljuk, mennyire helyesen vagy helytelenül!) Robert Fico, a szlovák 
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minszterelnök nemrég, a révkomáromi Szent István-szobor felállítása alkalmá-
ból egyenesen azt mondta, hogy István király az uralkodása alatt könyörtelen 
magyarosító politikát folytatott, és hogy „ne	 vágjunk	 olyan	 képet,	mintha	 István	
szlovák	 király	 lett	 volna,	 nekünk	Svätopluk	 a	 királyunk,	 s	 nem	 István”. (Ezt persze 
már nem lehet szó nélkül hagyni: Szent István és a magyarosítás – nonszensz!; 
továbbá: Svätopluk soha király nem volt, főleg szlovák király nem – morva feje-
delem volt.) A mai sajtó viszont azzal van tele, hogy a komáromi Duna-hídon 
Fico karhatalmistái visszafordították a Szent István-szobor avatóünnepségére 
igyekvő Sólyom Lászlót. S a magyar köztársasági elnök megszégyenülve haza-
ballagott. Uff! – Aki ezt előre nem látta, az nemcsak tájékozatlan, hanem vak is. 
– Tegnapelőtt, augusztus 20-án (Szent István ünnepén) a magyar köztársasági 
elnök kitüntetéseket osztogatott. Az egyik kitüntetett pszichológus mondta: „A	
pszichológus	olyan	orvos,	aki	fél	a	vértől.” A magyar köztársasági elnök rossz pszi-
chológus, és ráadásul a vértől is fél. 

Augusztus	23. Szegedy-Maszák könyvében (Megértés,	fordítás,	kánon. Kalligram, 
2008) olvasom, hogy a szerző mennyire élvezte Kibédi Varga Áron naplóit, annak 
ellenére, hogy sok mindenben (pl. az Oraveczet elutasító véleményében) nem ért 
vele egyet. Annak idején én is olvastam Kibédi Varga egyik naplókönyvét (Két	év,	
három	ország. Kalligram, 2005), nekem is tetszett, valóban egy Magyarországon 
járó „jóakaratú külföldi” (Kibédi Varga kifejezése) elegáns nagyvonalúsága, 
sokattudása és „fölényes választékossága áradt” belőle (ez utóbbi megfogalma-
zás Szegedy-Maszáktól!), s ez a hang hiánycikk az itthoni magyar irodalomban. 
De Oravecz-kritikát nem találtam a könyvben. Érdekelne pedig, mert csak most 
tudatosítom, hogy Oravecz Imrét bíráló elemzést én még tulajdonképpen sen-
kitől sem olvastam. Pedig egy elutasító vélemény sokkalta érdekesebb, mint a 
feltétel nélkül rajongó írások tömege. Újra előveszem hát a KVÁ-könyvet, s szinte 
elejétől végig újra elolvasom, de Oraveczre való utalást most sem találok benne. 
Találok viszont sok olyan érdekes megjegyzést, amelyeken korábban átsiklottam. 
Pl. a 20. oldalon ezt olvasom: „Régebben,	 amikor	 írtam,	 tudtam,	 hogy	 kinek	 írok:	 a	
nálam	idősebb	mestereimnek,	Cs.	Szabó	Lászlónak,	Dresden	porofesszornak…	Most	már	
mindegyik	halott.	Hát	 akkor	kinek	 írok?” Igen, kinek írunk? Régebben úgy hittem 
(Kibédi Vargával ellentétben), hogy a fiataloknak, az utókornak kell, hogy írá-
saink szóljanak. Ma úgy érzem, az írók nagy része a kritikusoknak és a mecé-
násoknak ír. Mondjuk Kiss József A	Hétjéig még nagyrészt a nemességnek írtak 
a tollforgatók, azóta már az állami vagy magántőke kegyeit keresik. Jó esetben 
azonban el tudjuk hitetni magunkkal, hogy saját magunknak írunk, s az iromá-
nyunk akkor a legsikerültebb. – 49. o.: „…	mi	hajtotta	Krúdyt?	A	régi	szép	idők,	a	
múlt	iránt	érzett	nosztalgia?” – Semmi kétség (válaszolom KVÁ kérdésére): Krúdy 
életműve a „régi szép idők” nosztalgiájából született. De mi történt közben, 
hogy mára a nosztalgia szinte szitokszó lett a magyar irodalomban? Ami egyszer 
megtörtént, miért ne történhetne meg másodszor is? Miért nem születik nagy 
mű mondjuk a természet és a természetes élet után érzett vágyunkból, nosztal-
giánkból? Most, amikor este már (értsd: már régen) az ún. második természetből 
fekszünk be a második természetünkkel a még talán az első természetet idéző 
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álmainkba, de reggel megint a második (ha már nem egy harmadik!) termé-
szetben ébredünk. Fogas kérdés, de talán mindez a transzcendáló képességünk 
meggyengülésével függ össze. Azért nem tudunk vágyakozni (se a múltba, se 
a jövőbe, se ismeretlen terekbe), mert nem tudjuk elképzelni a rajtunk túli, a 
tapasztalatainkkal nem igazolható lét, a transzcendencia lehetőségét. Mi több: 
nem is érdekel bennünket. Lassan visszahátrálunk a képzelet nélküli állat létébe, 
az együgyűségbe. – Apropó: Áron barátunk (aki egyébként nem Áron, hanem 
Sándor) Oravecz Imrére vonatkozó fenntartásai (ahogy azt írás közben meg-
állapítottam) egy korábbi naplókönyvében, a 2000-ben megjelent Amszterdami	
krónikában találhatók.

Augusztus	 24. S még mindig a képzelethiányos életünkről: állok a csendes 
mellékutcára nyíló ablakomban. Az út két szélén autóparkolásra kijelölt sávok. 
Itt, ebben a szűk utcában (ahol egyébként is lépten-nyomon fekvőrendőrök las-
sítják a forgalmat) valószerűtlen gyorsasággal egy galambszürke Citroën érkezik, 
bevágódik az egyik üres helyre, de úgy, mintha a sofőrje már előre tudta volna, 
hogy ez a hely őt, és csak őt várja. A kocsiból kiugrik egy magas, sovány, sor-
tos nő, olyan 40 és 50 év közötti (soha nem láttam még az utcánkban), a másik 
oldalon felrántja az anyósajtót, visszavágja magát a kocsiba, immár az innenső 
oldalról, két hosszú lába kint van a járdán. Kiránt valahonnan egy doboz ciga-
rettát meg egy műanyag poharat, rágyújt, kávét tölt magának, füstöl. A korábbi 
sietség eltűnik belőle, az egész nő egyszeriben érthetetlenül lassú, ráérős lesz. Vár 
valakit, gondolom. De aztán az üres kávés poharat a hátsó ülésre dobja, s megint 
valószerűtlenül felgyorsulnak a mozdulatai. A csikket kapkodva elnyomja, futva 
megkerüli az autót, bezuhan a kormány mögé, s mint a jelenés, elsüvít. S én itt 
maradok a talányaimmal: ha a hölgy várt valakit, miért nem várta meg, akit várt? 
Ha nem várt senkit, miért épp idejött kávézni, cigarettázni, isten tudja, honnan?  
S végül: a jelenetben kétségkívül volt valami irreális, valószínűtlen, de rajtam 
kívül feltűnt-e még ez vajon valakinek az utcánkban? Feltehetően nem: meg-
szűntünk érzékenyek lenni a rejtélyekre. Megszoktuk, hogy mindenre van 
magyarázat. Pontosabban: fenntartás nélkül hiszünk a sajtónak, a tudománynak, 
az információs eszközeinknek. A tömegek elfelejtenek gondolkodni: az van, ami 
az információkban van. Évekkel ezelőtt Grendel Lajos egy sor ún. onirista novel-
lájában megpróbálta újraéleszteni a 19. és 20. század fordulójának szecessziós 
kísérteteit (sic!, kísérteteit és nem kísérleteit) és az Esti Kornél finom rejtelmeit. 
Nem rajta, inkább az olvasók és a kritika száraz, „információs”, felületes raciona-
lizmusán múlt, hogy nem sok sikerrel.

Augusztus	 25. Radnóti Miklós írja a naplójában: „Babits	 tanáros	 volt.	 ” 
S ugyancsak Radnóti, s szintén Babitsról: de „Elzüllik	nélküle	az	osztály”. S még 
egy idézet a naplóból, Babits haláláról: „Nagyon	magánosnak	érzem	magam...	Éjjel	
a	hídon,	a	telihold	fényében	megszólal	Fanni:	Istenem,	milyen	rossz.	Olyan	babitstalanok	
vagyunk.” (A naplót idézi Ferencz Győző: Radnóti	Miklós	 élete	 és	 költészete, Bp., 
2005.) Radnóti írásait (talán még a verseit is) két költő írja: maga Radnóti és asszo-
nya, Gyarmati Fanni.



267

Balatonfüred,	 szeptember	 6. Nekem ítélték az idei Quasimodo-díjat. Újabb 
felelősség, újabb elvárások, újabb súly rajtam. A hosszútávfutókat szokták így 
tesztelni: újabb és újabb súlyokat raknak a hátizsákjukba, s mérik, hogy meddig 
terhelhetik őket, meddig bírják a futást. Meddig bírom? Tegnap du. fél egykor 
kezdődött a sajtótájékoztató, a Szent Miklós hajón. A kamera előtt hirtelen blokk 
a fejemben: nem jutott eszembe Thomas Bernhard neve, Szörényi Laci súgta meg 
(előző este, a gálán ő laudálta a díjazott versemet az Anna Hotelben). Jelen volt 
még az ünnepségeken Tomaso Kemény (aki a díjnyertes versemet olaszra for-
dította, s a versben szereplő „kosbor”-t „occhi teticoli di cane”-nak, azaz „kutya 
töké”-nek fordította), Kemény Pista (Szörényi mellett ő volt a zsűri másik tagja) 
és Tóth Krisztina (akivel később, valahová ballagtunkban, rabulisztikus hevü-
letű vitát folytattunk arról a kardinális, korszakos, lét- [vagy egyenesen koz-
mikus?]fontosságú kérdésről, hogy van-e a versnek neme, azaz felismerhető-e, 
hogy nő vagy férfi írta). További jeles résztvevők voltak még, a fáradhatatlan 
Mezey Kati és Vasy Géza, valamint Szakonyi Károly (aki még nálam is öregebb, 
de még mindig nem illik rá az „öreg” jelző, ráadásul huszonéves forma, ragyogó 
szépségű felesége van). – A Zöld Tető panzióban vagyok elszállásolva, a 10-es 
szobában (a 7-esben meg Tóth Kr. alszik a fiával). Megyek reggelizni, remélem, 
senkivel sem találkozom, nem vagyok beszédes kedvemben, rettenetesen fáj a 
fejem, hideg van, fúj a hamleti „felszél”. – Viszajöttem, a portás (csinos fiatal 
nő) rám mordult, hogy reggeli csak nyolctól van. Most végig ilyen szép, de 
förmedező nőkkel találkoztam Füreden. Meg szép és hallgatag szobrokkal. A 
Balaton-part kész irodalmi panteon. Tegnap, mikor beértem Füredre, sokáig 
elveszettnek éreztem magamat. A Szent Miklós hajót kellett keresnem a kikötő-
ben. A kikötőt megtaláltam, de Szent Miklós sehol. Ténferegtem az űri idegen-
ségben, míg végül eszembe jutott Cserép Lászlónak (a Quasimodo-ünnepségek 
egyik fő szervezőjének) a neve, felhívtam. Tíz perc múlva ott volt értem, kocsi-
val, jöttünk elfoglalni a szállásomat. Fél óra múlva már újra a kikötőben voltam, 
immár csomagok nélkül, könnyű lábakkal és szívvel. Egyszeriben felfedeztem 
a Balatont, a bucskázó vadkacsákat, az alvó hattyúkat, a Bukó nevű eladó vitor-
lást, a rengeteg kerepelő olaszt a parton és a Quasimodo-szobrot, amely a sok 
egyéb tetszetős szobor között végképp nem tetszett: jelentéktelen figurát, talán 
még leginkább valami irodaszolgát formáz.
 
Szeptember	13. Takáts József írja kitűnő könyvében, az Ismerős idegen terep-
ben (Kijárat, 2007): „…	az	irodalomelméletet	váltsa	fel	egy	tágabb	értelmű	gyakorlat,	a	
kultúraelmélet,	a	kultúra	tanulmányozása,	amely	nem	áll	meg	a	különálló	műalkotások	
vizsgálatánál,	hanem	a	nyelvhasználatokkal,	az	életstílusokkal,	a	társadalmi	értékelések-
kel,	a	csoportidentitásokkal,	a	hatalom	kérdésével	összekapcsolva	tárgyalja	őket.” Takáts 
elsősorban Terry Engletonra hivatkozva mondja, amit mond, aki már 1982-ben,  
A	 fenomenológiától	 a	 pszichoanalízisig című könyvében meghirdette az ún. 
„cultural turn”-t (kulturális fordulatot), mondván, hogy „a	 nyolcvanas	 évek	
végére	a	hithű	dekonstruktivisták	egy	kihaló	fajhoz	kezdtek	hasonlítani”. Értsd: ha mi 
még 2009-ben is a szövegimmanencia, a zárt olvasat, a szövegszerűség, egy-
szóval a l’auteur est mort fantazmagóriájának a bűvöletében élünk, elmond-
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hatjuk magunkról, hogy megint jócskán lekéstünk egy brosúrát. Tökéletesen 
egyetértek Angyalosi Gergellyel, mikor azt szorgalmazza, hogy „újra	 kell	
gondolnunk	 a	 költői	 szöveg	 referencialitásának	 kérdését” is. (Romtalanítás. 2004. 
49. o.) S mivel például a szerző nemi identitása is ilyenfajta referencialitás, el 
nem tudom képzelni, miért ne jelenhetne meg ez az identitás a mű szöveg-
szintjén és struktúrájában is. Távolról sem kötelezően persze, hanem inkább 
csak lehetőségként. Mondjuk úgy, mint Weöres Psychéjében vagy Esterházy 
Tizenhét	hattyúkjában, ahol a szöveg női nézőpontú szervezettsége (horribile 
dictu: férfi szerzők által) nyilvánvaló, s ez a nyilvánvalóság még csak nyilván-
valóbbá teszi a tényt, hogy l’auteur n´ est pas mort, azaz hogy a szerző bizony 
egyáltalán nem halott.

Szeptember	 14. Vajda Mihály idézi az Alföldben Camus-t: „La	 liberté	 ne	 peut	
supporter	de	limites.	Elle	est	le	crime	ou	elle	n´est	pas	liberté.” „A	látható	szabadságba	az	
is	belefér:	legyen	szabad	gyilkolnom	végre” – írtam anno én magam is.

Szeptember	15. Némely roma szülők nem járatják a gyermekeiket iskolába.  
A magyar törvénykezés az ilyen szülőkre egy év börtönt szab. A bíróság azon-
ban – arra hivatkozva, hogy az elítéltek gyermekei így szülői gondoskodás nélkül 
maradnának, s hogy a nyilvánosság erkölcsi ítélete így is eléggé sújtja a szülőket 
– rendre felmentő ítéleteket hoz. Circulus vitiosus: a roma szülők az erkölcsi 
ítéletekről nemigen szoktak tudomást venni (Voltaire L´ Ingénu-jének az esete: 
nem tudják, hogy őket most éppen büntetik), s a gyermekek továbbra sem járnak 
iskolába. A hivatal viszont megnyugtathatja a lelkiismeretét: jól meghurcoltuk 
őket! (Mármint a szülőket.)

Szeptember	16. Árpád fiam az egyik püspöki barátjánál volt, valami állásügyet 
intéztek. Mikor visszajött, azzal fogadtam: otthon voltak? (Mármint a barátja és 
felesége.) – Csak amikor kimondtam a kérdést, tudatosítottam magamban az 
atavizmusát: a mobiltelefonok korában valakinek az „otthonléte” már nem lehet 
kérdéses, mert senki sem indul el úgy valahová, hogy előtte meg nem győző-
dik róla: otthon vannak-e, akiket meg akar látogatni. Gyermekkoromban, falun 
viszont, ha valaki valahonnan, látogatóból hazajött, rendszerint (szinte köszönés 
helyett) ezzel fogadtuk: otthon voltak?

Szeptember	 21. A nyolcvanas-kilencvenes évek magyar költészetének egyik 
vonulatát mintha a Micimackó írta volna: Minél inkább havazik, annál inkább 
hull a hó. Minél inkább banális, annál inkább – vers. A jelenségről annak idején 
meglehetősen kimerítő tanulmányt írt Farkas Zsolt (Ki	 beszél? In: Csipesszel	 a	
lángot. Nappali Ház, 1994), de A. A. Milne vagy Karinthy Frigyes nevét nem 
írta le, pedig ha az iskola preformációját keresnénk, valószínűleg hozzájuk kel-
lene hátrálnunk az időben. Az a játék az együgyű ember és a dilettáns beszélő 
perszónájával, amelyet a jelzett időben némely jeles költőnk folytatott, most 
engem hirtelen furcsamód Milne és Karinthy Micimackós teatrum mundijára 
emlékeztet.
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Szeptember	 22. Érdekes, hogy már a legkorábbi időkben is mennyire csak a 
dolgok megírhatósága (értsd: a formálhatósága, a forma) érdekelt, s nem maguk 
a dolgok. Úgy lebegtem a tárgyi világ fölött, mint az angyalok a fellegekben. 
Nagyon sokáig néző voltam – saját életem és mások életének nézője, bár elég 
korán megtanultam Bacontól, hogy az élet színházában nézők csak az istenek 
és angyalok lehetnek. Feltehetően valamiféle angyalnak képzeltem magamat. 
– Emlékszem, mikor tízegynéhány éves koromban élő költők verseit kezdtem 
olvasgatni, s Illyés Gyula verseiben azt olvastam, hogy a nagyapja juhász volt, 
mennyire megörültem, mert hisz az enyém is az volt, s ezzel az értesülésemmel 
úgy éreztem, előttem is megnyílt a szent poézis kapuja. (Korábban csak iskolai, 
klasszikus költőket olvastam, s valahogy úgy gondoltam, a valamirevaló költők 
már mind halottak, s csak könyvekben lehet velük találkozni.) De mikor, már 
a főiskolán, K. J., az egy évfolyammal fölöttem járó földim (nem Péterfaláról, 
hanem Ajnácskőből, anyám szülőfalujából való) azzal fodult hozzám, hogy mi 
rokonok vagyunk, mert az ő nagyanyja meg az én nagyapám testvérek voltak, 
s a közös dédapánk Fábiánka pusztán volt juhász, összerezzentem, s kicsit úgy 
éreztem, mint akit lelepleztek. Szóval a hús-vér, subás rokonság már távolról sem 
tetszett annyira, mint az a romantikus pásztori ősvilág, amelyet én már korábban, 
álmaimban és verseimben megteremtettem magamnak. – S mindez most arról 
jut eszembe, hogy kezembe került az anyai családfám egy terjedelmes leírása, a 
szerzője ugyanaz a K. J., aki egykor, a főiskolán már jelezte a rokonságunkat. Meg 
kell hagyni, kitűnő, szociográfiai alaposságú és hitelű munkát végzett a rokon, s 
mintegy helyettem is csinálta, amit csinált, köszönet érte neki. Véglegesen meg-
győzött róla, hogy nincs mit szégyellnem a valóságos pásztor őseimen sem, mert 
a juhászok szabadságuknál, bátorságuknál, szakértelmüknél és bölcsességüknél 
fogva mindig is szinte sajátos arisztokráciát képeztek a nemzetben. S arra is 
rádöbbentett K. J. munkája, elég későn bár, hogy ideje volna ezt a fajta múlta-
mat újra megírni, de most immár nem az angyal-romantika nézőteréről nézve, 
hanem magamat is e lét történéseként, ebben a kontinuumban látva. Felhívtam 
K. J.-t (most nyugdíjasként Révkomáromban lakik), hogy megköszönjem neki a 
munkáját. Egy hetvenhét éves férfi hangja jelentkezett, alig értettem, hogy mit 
mondott. K. J. két éve ágyban fekvő beteg, érezhetően túl van a családfákon, s 
minden efféle földi hiúságon: súlyos agyvérzése volt. C´est la vie!

Abda,	 szeptember	 25. Bavária Szálló. Hát okosabb dolgot is művelhettem 
volna, minthogy idejöttem. Gyér érdeklődés mellett olvastam föl a Radnóti-
dolgozatomat (pontosabban, a kutya sem ugatta meg). Pedig azért talán nem 
volt egészen érdektelen a mondanivalóm. Azt fejtegettem mintegy tíz flekken, 
hogy ha a Levél	a	hitveshez című verset (amelyet nemrég felszavaztak a 12 leg-
szebb magyar vers listájára) ún. close reading-ben, zárt olvasatban vizsgáljuk, 
azaz az életrajzi motivációt és az életmű kontextusát figyelmen kívül hagyjuk, 
akkor a mű olyan egyszerű, frontlevelet imitáló katonaversnek tűnik, amelynek 
a beszélője egy fogolytáborban a távoli feleség megidézett képéhez menekül, 
majd belátja a „menekülése“ hiábavalóságát. Ahhoz, hogy az opust ebből a 
frontlevélsémából kiszabadíthassuk, az szükséges, hogy egy ciklus részeként 
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olvassuk (a ciklus többi darabja mondjuk a Hetedik	 ecloga, az À	 la	 recherche és 
a Gyökér). Ebben az esetben a mű egyetemesebb érvényű emlékezés-versként 
értelmezhető. (Az emlékezés-vers kifejezés Ferencz Győzőtől!) Jelen voltak a 
tanácskozáson: Bányai János, Láng Gusztáv, Faragó Kornélia, Nyilasy Balázs, 
Odorics Ferenc, Fűzfa Balázs és még jó néhány Anonymus. – Hová kellene az 
írásomat közlésre leadnom, hogy más közönség előtt is kipróbálhassa magát? 
A Holmiba?

Szeptember	26. Még mindig Abdán. Ez aztán volt egy éjszaka! Mint Radnótié 
a Hetedik	eclogában: eldőlve aludtunk Bányai Jancsival egy szobában, s ő horkolt, 
horkolt, mint Tompa Mihály a murányi hegy tetején.

Szeptember	 27. Lassan számunkra, szlovákiai magyarok számára is reális 
térbeli helyükre kerülnek a szlovák–magyar határ magyar oldalán fekvő terü-
letek, helységek. A rendszerváltás előtti időkben, mikor csak útlevéllel, sőt 
korábban csak meghívólevelekkel lehetett a határt átlépni, úgy tűnt, Budapest 
a világ végén van, sőt még a Pozsonytól hajításra levő Rajkának is volt egy kis 
óperenciás egzotikuma. Azokat a távolabbi, de még mindig határ menti magyar 
helységeket pedig, amelyekről kevesebbet hallottunk (mint például Abda), 
képzeletben valahová a Dunántúl közepére tettük. S most látom és érzem, 
mióta Abdán töltöttem két napot, hogy ez a község tulajdonképpen szintén itt 
van a pozsonyi kertek alatt. Na, szóval azt akarom mondani, hogy a Radnóti-
konferencia még ma is tart, de nekem haza kellett jönnöm. Ha kinézek az 
ablakon, már megint a Kis-Kárpátok vonulatait látom, s nem azt az abdai eget, 
amelyet a végzetes pisztolylövés előtt anno még Radnóti Miklós is láthatott. 
Mire összemelegedtem a résztvevőkkel, s az Anonymusokból Szitár Katalin, 
Vilcsek Béla és Sturm László lett, akkorra be is fejeződött bennem az abdai 
történet. Mit csinálhatnak most a régi és új barátaim Abdán? Vitatják Radnóti 
„szerelmes versében” (a Levél	a	hitveshezt a konferencia legtöbb résztvevője így 
minősítette) a racionális és irracionális drámáját? Azt, hogy hogyan oldódik fel 
a versben a „fogoly	vagyok”, s „mégis	 eltalálok	hozzád” ellentmondása, s válik a 
lehetetlen lehetségessé? Én ezt afféle előrevetett emlékezésként írtam le az elő-
adásomban, de akkor senki sem reagált rá, csak Szitár Katalin jött oda hozzám, 
s mondta, hogy tulajdonképpen egyetért velem, csak ő inkább vágyat és hitet 
mondana az én előrevetett emlékezésem helyett. – S ez az egyetértés nagy szó, 
mert Sz. K. félelmetesen okos nő. Ahogy másnapi előadásában aprólékos szö-
veganalízissel bebizonyította, hogy a Levél	a	hitveshezben a hit (és a vágy) a fele-
ség reálisan megrajzolt alakjában, de akár olyan bravúros hangmegfeleltetések 
révén is jelen van, mint a hit és hitves homonimák, az pazar értelmezési bravúr 
volt. – Volt. Milyen hamar „emlékké nemesednek“ a szellemi együttlétek, a 
„tündöklő asztalok” (hogy stílszerűen Radnótival szóljak)! Azon kapom maga-
mat, hogy máris nosztalgiával gondolok a tegnapi és tegnapelőtti abdai viták-
ra, beszélgetésekre, szellemi csörtékre, az egymást ugratásokra. Arra például, 
hogy egy poharazgatás közben kiderült: a szerbek és horvátok nem ismerik a 
pálinka kifejezést. Bányai János, Faragó Kornélia, Láng Gusztáv és jómagam 
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ültünk a „tündöklő asztal” körül, az első kettő mintegy a szerbhorvátok, az 
utóbbi a románok képviseletében. Nem azt furcsáltam, hogy a románok nem 
pálinkáznak, hanem rachiu-znak, lelkük rajta, hanem azt, hogy a szerbhorvátok 
sem értik a pálinka szót (amely pedig a szláv páliť igéből származik, s jelentése: 
égetni), ha azt akarják mondani, hogy égetett szesz, ők is inkább a rakija kife-
jezést használják. S végül már azon mosolyogtunk, hogy az asztalnál egyedül 
maradtam a pálinkámmal, a „szerbhorvátok” és „románok” úgymond kizártak 
a rakija-frakcióból. Nem baj, legközelebb elhozom néhány szlovák barátomat is, 
azok aztán tönkrepálinkázzák a nyavalyás rakijásokat.

Október	2. Az élet strukturálisan reménytelen – fejti ki Petri György a legújabb 
Holmiban, egy interjúban, Bovaryné kapcsán. A folyóiratszámban egyébként 
nekem is megjelent három, szintén „strukturálisan reménytelen” versem. Miben 
is reménykedhetnénk, ha tudjuk, hogy meg fogunk halni. Ádám megtanult 
olvasni (a Tóra – azaz az Írás – állítólag kétezer évvel korábbi, mint maga a 
Teremtés), s a Tudás Fájáról azt olvasta le, hogy „Meg fogsz halni”. Emberléte az 
írás és a halál tudásával kezdődik. Azaz az Embert nem Isten teremtette, hanem 
maga az ember tette magát fokozatosan Emberré. Az Isten csak egy különös állat-
fajt teremtett, amely a többi „nemek	szerinti	vadaktól,	barmoktól	és	földön	csúszómá-
szóktól” csak kíváncsiságával és tanulékonyságával különbözött. S ez a kíváncsi 
és tanulékony „vad” Ádám addig volt boldog és reménykedő, amíg nem tudott 
a halálról. – Erről szól például (minden bibliánál, írásnál ékesebben és pontosab-
ban) a Nyolcadik	duinói	elégia is:

A	teremtmény	minden	szemével	a
Nyitottat	látja.	Csak	a	mi	szemünk
fordul	befelé	és	áll	csapdaként
a	látott	körül,	a	kijáratát	elállva.
A	kintlevőt	csupán	az	állati
arcból	tudjuk

Meg az olyan versekből persze, mint a Duinói elégiák, amelyeknek a szerzője 
kilépett abból a lineáris időszemléletből, amelybe a zsidó-keresztény Teremtő 
állította az embert, s amely a halál látásával eltakarja előlünk a „kintlevőt”.  
A Rilke-versek azért csodálatosak, mert úgy van bennük együtt élet és halál 
(születés, lét és elmúlás, ha úgy tetszik: fizika és metafizika), ahogyan egyébként 
csak a keleti filozófiákban. Szerzőjük úgy látja a véget, hogy azzal egy időben 
az örök jelenidejű „tárgyak	 is	 boldogok	a	 szívében”. S itt természetesen Rilke leg-
jobb magyar tanítványát, Nemes Nagy Ágnest parafrazeáltuk, aki emlékezetes 
versében Ekhnátonnal mondat hasonló bölcsességet (s azt is, hogy „s	 fény	 van	
minden	tárgy	fölött”). Mára a magyar irodalom és költészet világlátásából ez a fajta 
egyidejűség teljességgel kiveszett. Mintha sohasem létezett volna Nemes Nagy 
Ágnes, Weöres Sándor, Hamvas Béla, Fülep Lajos, Várkonyi Nándor és a pécsi 
Szellemtörténeti Kör. S persze annyi kitűnő magyar fordításban mindenekelőtt 
Rainer Maria Rilke.
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Október	3. S még mindig Rilke: értjük-e, érthetjük-e jól, megfertőződve a halál 
tudásával, mondjuk a nyolcadik vagy a tizedik duinói elégiát, véges létünkkel a 
végtelent? Négyszázezer éve, értelmünk kialakulása óta csalunk: abban a hitben 
leledzünk, hogy örökké élünk: utódainkban, a túlvilágon, a feltámadás hitében. 
Az a borzasztó unalom, amelyet azóta érzünk, amióta a gépek felerősítették ben-
nünk az egyenesvonalú mozgást, az időbeliséget, s teljesen kiiktattak bennünket 
a világegyetem körkörös rendjéből, szóval az életünk, lelkünk üressége döbbent 
rá bennünket igazában a végességünkre. – A ránk maradt istenségek (mondjuk 
az egyiptomi Atontól a keresztény Atyáig) egy-egy egész civilizációt leképező 
eszmék, képletek, szellemlények. S elképzelhető, hogy az égben, vagy egyéb, 
számunkra rejtett dimenzióban lépcsőzetesen, egymás fölött és alatt ülnek, szo-
rongnak a kiszolgált istenségek, kevés a hely, fogytán a levegőjük, s annyi van 
belőlük, hogy a korábban jöttek a maiakat már gyanakodva vizslatják: valóban 
istenek vagytok? S azok a mindenhatóság jogara helyett csak a pénz nemi szervét 
(Rilke) szorongatják, csak azt tudják felmutatni.

A keselyű farka

Október	10. Amikor a tudástársadalomból, az információtechnológia világából 
a testi munkát „kiszervezik” az ún. fejlődő világba, a tudáskapitalista centrumok-
ban pedig marad a tőke, valamint a hozzá tartozó szervezőerő és a tudomány, 
akkor valóban nincs könnyű dolga a nagyrészt fizikai munka mellett hitet tevő 
baloldalnak. Szervezze ki ő is magát, költözzön a kiszervezettek után? Vagy 
keressen magának itthon valami új utat? Mindezt témaként Nagy N. Péter veti 
föl a Népszabadságban (Kedves	fiúk. 2009. okt. 7.).

Október	11.	 A személyesség elemi vágya újra ki fogja kényszeríteni a szekták, 
a mikroközösségek létrejöttét, ahol – mint az őskeresztények a barlangjaikban 
– mindenki azonos lehet önmagával. – Más: az idén úgy volt születésnapom, 
hogy nem rögzítettem a következő évbe való átbillenésem pillanatát. Következés-
képpen az eltelt egy év még nem zárult le: még mindig 74 éves vagyok.

Október	16. Arany László írja a Délibábok	hősében: „Születünk	fog,	haj	és	illúziók	
nélkül,	meghalunk	fog,	haj	és	illúziók	nélkül.” A magyar nemzetnek mint közösség-
nek kihullott a haja, foga, elfogytak az illúziói. Halálán van. Hacsak nem kezdi 
elölről az egészet, az őskeresztény barlangok illúziójánál.

Október	21. Idős nővérem, H. újfenti panasza a telefonban: Ha E.-nek (a leá-
nyának) baja talál lenni, mi lesz ővele?! Kifekszik az útra, menjen át rajta az első 
autó! – A magatehetetlen, beteg ember önzése (H.-t nem E. sorsa izgatja, hanem 
a saját baja!) tulajdonképpen érthető, mégis van ebben az agresszív panaszban 
valami fals: az ember az efféle egzisztenciális önzéseit nemigen hangoztatja 
(empátiából, tapintatból), hisz azt sérti meg vele, akitől a segítséget várja, kapja. 
Mi négyen voltunk testvérek, a négyből H. volt az egyetlen, aki nem írt verset. 
Bahtyin ír valahol az empátiáról mint „új, létszerű képződményről” és „esztéti-
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kailag könyörülő kategóriáról”. Úgy tűnik, a vers az empátiánál kezdődik, s ez 
még akkor is így van, ha a mai versnyelv az „esztétikai könyörületet” igyekszik 
minél mélyebbre rejteni benne.

Október	25. A héber Mikdás, Kódes és Héchál kifejezéseknek (alapjelentésük 
templom) a zsidó hitterminológiában tulajdonképpen több jelentésük is van. 
Jelenthetnek iskolát, gyülekezés- és imahelyet, szentélyt, valamint bástyát is. Más 
nyelvekben a templom fogalomköréből (templum, kirche, église, cerkev, kostel 
stb.) hiányzik a bástya jelentés. Legtöbbször egyszerre jelentenek egyházat és 
templomot (ahogy eredetileg a magyar egyház is egyszerre jelentett szent házat, 
szent helyet és hitközössséget). A magyar „templom” latin eredetije a. m. égtáj, 
sőt égbolt. Viszont a történelmünk templomai sokszor szolgáltak a hívőknek 
bástyaként, várként, sokszor jelentettek menhelyet, védelmet a mongol és török 
martalócok elől menekülőknek. Ilyen alapon talán kifejezőbb lett volna, ha őseink 
is mikdásnak, kódesnek vagy héchálnak nevezik templomaikat.

Október	26. Shakespeare II. Richárdja a „helyzeteket	általában	nem	gyakorlatilag,	
hanem	esztétikailag	ragadja	meg,	s	mintegy	kiélvezi	a	nyomorúság	és	bánat	szépségét”	
(Kéry László). Poéta volt a nyers, faragatlan királyok között. Valahogy ismerős 
a képlet. Mintha rólam, magamról volna szó. Otthon, a szülőfalumban én is 
durva emberek, nyers parasztok között voltam poéta: a helyzeteket rendre nem 
gyakorlatilag, hanem esztétikailag ragadtam meg. S a „helyzetek” jobbik esetben 
kiröhögtek, rosszabbik esetben agyon akartak verni. 

Komárom,	október	29. Tegnap szerzői estem volt itt, a Selye János Tudo mány-
egyetemen. A Csatavirág című, frissen megjelent verskötetem volt terítéken, s 
felavattuk a Tanárképző Kar könyvtárát. A könyvtáravatón a történész Szarka 
Lászó (ő most itt a dékán) felkért, szóljak én is a hallgatókhoz. Nem egészen azt 
mondtam, amit mondani akartam. Ha tehát az alábbiakban megpróbálom a teg-
napi szövegemet reprodukálni, a reprodukálás folyamatába erősen belejátszik az 
a mai vágyam, hogy hogyan kellett volna beszélnem tegnap: „Több	szempontból	is	
nehéz	itt	és	most	(Komáromban	és	2009-ben)	bármit	is	mondanom.	Először	is	az	író	nem	
beszélő,	hanem	olvasó	meg	író	állat.	(Ezt	az	elmésséget	Esterházytól	loptam.)	Másodszor	
pedig,	 valamikor	 nagyon	 régen,	 a	 háború	 utáni	 lepusztult,	 romos	 Komáromban,	 egy	
kísértetvárosban	én	is	komáromi	diák	voltam,	s	most	a	sárga	irigység	esz,	mikor	látom,	
a	mai	 komáromi	 diákok	milyen	 elegáns,	 fényűző	 környezetben	 élnek,	 tanulnak.	 Szóval	
szólnom	 kellene,	 csak	 nem	 nagyon	 megy.	 Mert	 egyszerre	 szorongatja	 a	 torkomat	 az	
emlékezés	megilletődöttsége	s	a	»mért	nem	most	vagyok	komáromi	diák!«	indulata.	De	ha	
már	Szarka	dékán	úr	felkért,	hogy	szóljak,	akkor	szólnom	kell,	mert	egy	dékán	felkérése	
számomra	 (aki	 az	 egyetemi	 ranglétrán	 csak	 az	 adjunktusi	 fokozatig	 jutottam)	parancs.	 
S	 hadd	 idézzem	 ide,	 komolyabb	 témaként,	 Vörösmarty Gondolatok a könyvtárban 
című	opusából	a	nevezetes	sort:	Könyvek	által	ment-e	elébb	a	világ?	Könyvtárat	avatunk,	
stílszerű	a	kérdés,	de	szónoki	marad,	mint	ahogy	már	150	éve	az,	mert	megválaszolhatat-
lan.	Nem	tudhatjuk,	hogy	a	könyv	által	elébbre	mentünk-e	vagy	hátrébb,	mert	a	könyv	
hitvány	 lapjain,	 ahogy	 azt	 a	Gondolatok a könyvtárban	 theodicaeájából	 megtanul-
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hatjuk,	bizony	együtt	van	a	világ	(értsd:	a	világosság)	és	a	vakság!	De,	tenném	ehhez	a	
tanulsághoz	hozzá	ma:	a	modern	kori	Egyén,	a	tömegből	kiváló	individuum	éppen	ebben	
a	gyötrelmes	 együttlétben	 született	meg.	Az	 ember	 főleg	a	nyomtatásnak	köszönhetően	
elszaporodott	könyvben	transzcendeálta	magát	földi	istenként	a	természet	fölé,	s	ezzel	a	
tettével	beláthatatlan	sok	jót	és	legalább	annyi	rosszat	okozott	a	világnak	és	saját	magá-
nak.	Ennek	az	antinómiának	a	jegyében	köszöntöm	hát	most	az	új	könyvtárat,	s	köszönti	
a	régi	komáromi	diák	a	mai	komáromi	diákokat	és	tanárokat.	Vivát!”

November	1. Nincs új a nap alatt. Például a költő régen lanttal járta a falvakat, 
városokat, s vitte-hozta a híreket, ma az „író-olvasó találkozó” fedőnév alatt, lant 
nélkül teszi ugyanazt. Ez az elmésség is Komáromban hangzott el, az író-olvasó 
találkozóm utáni beszélgetések során. S ezúttal természetesen rólam volt szó: a 
jelenlevők tőlem várták, hogy afféle Tinódi Lantos Sebestyénként elmondom, 
elesett-e már Temesvár, azaz mi újság az irodalmi nagyvilágban. Aztán az avant-
gárdról esett szó, olyan összefüggésben, hogy ez az iskola viszont valószínűleg 
egyenesen abba bukott bele, hogy mindenáron újat akart mondani és produkálni. 
Holott már a bibliai Salamon király is mindennap elmondta legalább egyszer, 
hogy… Nihil sub sole novum, és hogy minden mulandó. (Itt valaki felröhögött: 
nem is tudtam, súgta-mondta, hogy már a zsidó Salamon is latinul bölcselkedett. 
Mire a latin tudor azzal vágott vissza, hogy a bölcs Salamon még a madarak és 
halak nyelvén is beszélt, miért éppen latinul ne tudott volna.) Aztán egy ira-
modással James Joyce-nál teremtünk, mert valaki azt vetette föl az „avantgárd 
bukása” gondolat ellenében, hogy vannak azért olyan avantgárdisták is, akik azt 
vallják: ami van, az már volt, s a történelem ciklikus. Az Ulysses például egy-
szerre történik Homérosz és Joyce idejében, a Finnegans Wake-nek meg se eleje, 
se vége, a cselekménye körbeforog, a saját farkába harap. Aztán megegyeztünk, 
hogy ilyen alapon akár azt is mondhatjuk, a Finnegans Wake a Prédikátor köny-
vének az átírása. Szkepszisük és hedonizmusuk rokonítja őket. De az a kérdés 
azért függőben maradt, hogy James Joyce avantgárd író volt-e egyáltalán. – Én 
meg most, immár itthon, azon töprengek, hogy hol tarthatott Joyce 1951–54-ben a 
hozzánk (mármint a komáromi gimnáziumba) vezető úton. (1951–54-ben voltam 
komáromi gimnazista.) Lapozgatok az akkori irodalomtörténet-tankönyvünk-
ben: a végén világirodalmi kitekintés, benne tizenöt szovjet-orosz író portréja. 
Más semmi. Mi persze ennek ellenére is olvastunk nemesebb világirodalmat is, 
mint Azsajevet vagy Fagyejevet, főleg klasszikusokat, de James Joyce neve akkor 
még természetesen ismeretlen volt számunkra. 

Dunaszerdahely,	 november	 2. Farkasszemet nézek a városházával: eddig is 
tudtam, hogy a korábbi (eredetileg, a huszadik század elején még szállodaként 
és kávéházként szolgáló) épületet Makovecz Imre tervei alapján építették át, 
valamikor 1995-ben, de tegnap a rádióban éppen az építész beszélt, s most az 
ő szemével nézem a templomra emlékeztető városházát és a várost. Makovecz 
valami olyasmit mondott, hogy mivel ő központi megrendeléseket nem kap, 
vidéken kénytelen feladatokat keresni magának. A kommunisták, mondta, a 
„múltat végképp el akarták törölni”, de általában csak a vidéki városok főtereit 
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sikerült lerombolniuk. S most jön ő, s a vidéki üres várostereken felépít egy 
másik Magyarországot. – Kicsit megalomániás beszéd, de van benne rendszer. 
Szerdahelyen járva (és elég gyakran megfordulok itt) már korábban is volt olyan 
érzésem, hogy Csallóköz „fővárosa” (amelyet nemrégen, egy alkalmi versem-
ben, az itt lakó Szigeti Laci és a Kalligram Könyvkiadó kapcsán „Mitteleuropa 
fővárosának” neveztem) erősen a magyarországi kisvárosokat formázza. Mert itt 
bizony a városházán kívül is számos Makovecz-ház van. A neves szervesépítész a 
maga eszközeivel megvalósította Trianon revízióját: Szerdahelyet az „organikus 
Magyarországhoz” csatolta. – Én nem az egész Szerdahelyet, csak a város egy 
sírhelynyi részét akartam visszaszerezni, s az sem sikerült: a testvérbátyám a 
második világháborúban itt halt meg, az akkori katonakórházban, s itt is temet-
ték el. De elévült sírjába idővel mások temetkeztek, s most (immár másodszor) 
meglátogattam az új sírtulajdonost a lakásán, hogy egy táblácska felszerelését 
engedélyezze a régi síron álló új sírkő aljára, amely táblán a bátyám neve lenne 
feltüntetve. A sírfoglaló, sajnos, másodszor is kidobott a lakásából. A foglalók 
már csak ilyenek. Igazán csodálkozom, hogy a szlovák hatóságok annak idején 
(1995-ben) Makoveczet nem utasították ki a frissen önállósodott Szlovákiából.

November	3. Olvasom az interneten a szülőfalumról, Gömörpéterfaláról, hogy 
„A	falu	a	Barkóság	központja	és	legjellegzetesebb	települése”. Azt nem tudom, hogy a 
legjellegzetesebb-e, de hogy a Barkóságnak a közepén van, az biztos. Az interne-
tes ismertetés ugyanis légi felvételeket is közöl a faluról, s azokból egyértelműen 
kiderül, hogy a falu annak a medencének a közepén fekszik, amelyet nyugatról és 
északról a Cseres hegység, keletről a Bükk, délről a Medves fog közre, s amelyet a 
néprajzok általában Barkóságként emlegetnek. Mintha hirtelen valami periszkóp 
nyúlna ki a fejemből, a légi fotók alapján felülről látom a község azon kiterjedé-
seit is, amelyeket lentről korábban csak sejtettem. De honnan tudták mindezt a 
régiek, akik már feltehetően száz évekkel ezelőtt is a „világ közepének” nevezték 
Péterfalát? Talány. – Hogy számomra ez a falu a világ közepe, az természetes. 
Nézem a közepéről, mintegy „főteréről” közölt fényképeket. Az „ivókút” fölé 
takaros, filagóriaszerű faépítmény került, a „szövetkezet” (azaz az egykori 
Hangya Szövetkezet vegyeskereskedése) eltűnt, s már korábban eltűnt (feltöltő-
dött) itt az a mocsaras, vizes rész is, amely régen, telente nekünk, gyerekeknek 
kedves csúszkáló-, vagy ahogy mi mondtuk, „sinkózó”-helyünk volt, s az így 
keletkezett üres teret most egy háborús emlékmű dominálja. Azt hiszem, ehhez 
az „agórához” fűződik életem első létszerű, mert létemet bizonyos értelemben 
meghatározó eseménye. S erre az eseményre ráadásul már pontosan emlékszem, 
tehát nem olyan homályos, később alakított, kiszínezett eseménye ez gyermek-
koromnak, mint amilyenről Freud elmélkedik a Leonardo	da	Vinci	egy	gyermekkori	
emléke című tanulmányában, mondván, hogy vannak emlékeink, amelyek inkább 
a jelen vágyainak és nézeteinek kifejezői, mintsem a múlt képmásai. – A történés 
idején öt-hat éves lehettem. Még nem jártam iskolába, viszont már egyedül jár-
tam ki a faluba, azaz elég nagy voltam ahhoz, hogy az udvarunkon túli világot is 
megismerjem, annak a fontos, és számomra kevésbé fontos részeit felfedezzem. 
Az ivókút és a Szövetkezet nagyon fontos hely volt a faluban, s számomra is az 
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volt, mert ivóvízért (a legkisebb korsóval) vagy a boltba gyufáért, ezért-azért 
már engem is elküldtek néha. Az országúton túli vizesárkot a kútból kifolyó 
patakkal az úttest alatt egy betongyűrűkből képzett hídféle kötötte össze, amely 
csak nagy esők idején „üzemelt”, egyébként szárazon ásítozott. Egy alkalommal 
ebben a betongyűrű hídban egy kicsi vadkacsát fedeztem föl. A mocsár túlsó, 
a Csere-hegy alá nyúló részét akkoriban még sűrű nádas födte, a kacsa onnan 
tévedhetett a betongyűrűbe. Feltámadt bennem a vadászösztön, s meg akartam 
fogni a kiskacsát. Odaálltam a betongyűrű nyílásához, s vártam, hogy kijöjjön. 
Csakhogy a kacsa mikor meglátott, megfordult, s visszafelé kezdett tapicskol-
ni a betonüregben. Én meg átfutottam az út másik oldalára, s ott vártam rá. 
Mondanom sem kell, hogy az, mikor meglátott, megint megfordult, s egy ideig 
így játszottuk az ide-odát. Egészen addig, míg harmadik játszótársként fel nem 
tűnt T. L., egy velem egykorú fiúcska, aki mikor látta, hogy mire megy ki a játék, 
odaállt a híd túlsó szájához, s kiáltott, hogy ő ott vigyáz, én meg amott vigyázzak. 
A kacsa beszorult az üregbe. Egy ideig tanácstalanul téblábolt, aztán a híd közepe 
táján megállt. Én meg ravaszul félreálltam a hídluktól, hogy ne lásson a tas-tas, s 
vártam, mi lesz. S az lett, amire számítottam: a kacsa kitotyogott a lukból, én meg 
elkaptam, s magamhoz szorítottam. Csakhogy ezt látva L. is mellettem termett, s 
ő is megragadta a kiskacsát, méghozzá a fejét fogta meg, s húzta maga felé, hogy 
a kacsa az övé. Én meg védtem a jogos jussomat. A kacsa meg szenvedett. S mikor 
megláttam a kis állat gyötrelmes vergődését, elengedtem, és sírva hazaszaladtam. 
Azaz már hatéves koromban elvesztettem a létküzdelem első nagy játszmáját: 
megsajnáltam az áldozatot, és zsákmány nélkül maradtam. Ezt persze csak 
most gondolom az egykori esetről, azaz tulajdonképpen mégiscsak a Freud-tétel 
szerint emlékezem a régen voltakra, s tudat alatt talán még a bölcs Salamont és  
A kaukázusi krétakört is belekeverem a dologba. De azért mégsem lehet véletlen, 
hogy hármunk (a természeti lét szempontjából egyenrangú felek: egy kiskacsa 
és két kis kölök) közül akkor én lettem a vesztes! Távolról sem akarnék olyan 
messzemenő következtetéseket levonni az esetből, mint Freud (aki egy álombeli 
keselyű farkából Leonardo homoszexualitására következtetett), de ha igaz a 
bahtyini posztulátum, hogy az együtt érző megértés olyan új, létszerű képződ-
mény, amely kicsit már maga is költészet (valamiféle „esztétikailag könyörülő 
kategória”), akkor az egykori kicsi vadkacsa empatikusan átélt szenvedése és 
elbocsátása volt életem első költői tevékenysége.

November	 7. A rádióban Kertész Imre Jegyzőkönyv című elbeszélése megy.  
A szerző maga olvassa föl a művét, élvezem az elmésségét, műveltségét, cselek-
ménykésleltető, pontos leírásait, a lassan kibomló, mégis drámai lélekelemzése-
ket. Nem most ismerkedem a történettel, már korábban is olvastam az elbeszé-
lést, most tehát a részleteit is ízlelgethetem. – A szerző zenei, filozófiai és pszicho-
lógiai műveltsége lenyűgöző, s nagyszerűen ért hozzá, hogy műveltséganyaga a 
műveiben is olajozottan funkcionáljon. „Hollóid	szárnyát	hallom	suhogni” – mondja 
a Jegyzőkönyv utazója, mikor a bécsi vonatról leszállítják, s a vámosok alá akar-
nak vele íratni egy „koncepciós” jegyzőkönyvet arról, hogy miután ismertették 
vele a vonatkozó szabályokat, ő letagadta a külföldre kivinni szándékozott 4000 
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silingjét. Az idézet Wagner Istenek	alkonya című operájából való, de itt is működik. 
Mint ahogy általában simán szervesülnek a cselekménybe a mű egyéb nagyszá-
mú idézetei is. Kertésznél megszokhattuk a „párhuzamos történeteket”, csak-
hogy nála a kísérő történéseket rendszerint az éppen aktuális olvasmányai vagy 
egyéb művészeti, filozófiai élményei adják, itt például Wagner, Verdi, Nietzsche, 
Camus, Bernhard, Dalí, Kafka stb. Ezek általában jól illeszkednek az alaptörté-
nethez, s feldúsítják, egyetemesbe emelik Kertész rendszerint nem különösebben 
érdekfeszítő, kevéssé fordulatos alapcselekményeit. Általában – mondtam. Mert 
van, amikor nem. Van, amikor a társított kép vagy képzet leválik az alapcselek-
ményről, s mintegy szervetlen hordalékként akadályozza a további kifejletet és 
drámát. A Jegyzőkönyv protagonistája maga sem tudja, miért nem vallotta be a 
vámosnak a zsebében lapuló 4000 silinget (ezt egy Csehov-idézettel többször 
is nyomatékosítja: „Lelkemre	és	becsületemre	mondom,	Kátya,	nem	tudom”), s ezt a 
„nem tudom”-ot mi, akik Kertészhez hasonlóan átéltük a szocializmus őszintét-
len, hazug évtizedeit, kellőképpen valósnak is érezzük: az utazó sejti, hogy a 4000 
siling átvitele a határon problematikus lehet, ezért vall be csak ezret a négyből.  
A totális hatalom ilyen ösztönöket nevelt belénk: egy kelet-európai polgár át 
akarja vinni a pénzét Budapestről Bécsbe, s már eleve védekezik az esetleg reá 
váró vegzálások ellen. Ez eddig lélektanilag is hiteles. De Kertész nem áll itt meg. 
Már túl sok hiperbolát csatarendbe állított a végkimenethez vezető felvonulási 
területen ahhoz, hogy ilyen egyszerű véggel megelégedjen. A drámaelmélet 
kifejletének, „katasztrófájának” fel kell nőnie Wagner, Verdi, Nietzsche, Camus, 
Bernhard, Dalí, Kafka drámájához. Kertész így emelkedik az idézetei érzelmi 
magasságába:	„Legalább	ötven	esztendeje,	amióta	országom	a	kultúrvilág	és	legfőképpen	
önmaga	ellen	háborúba	lépett,	azóta	ebben	az	országban	–	mondjuk,	három	év	megszakí-
tással	–	minden	törvény	mindig	törvénytelen	volt.	Ennek	a	vámembernek	az	eleve	bűnöst	
föltételező,	 álnok	 kérdése	mögött	 az	 én	 fülemben	 csizmák	 dübörögtek,	 mozgalmi	 dalok	
harsogtak,	hajnali	csöngetések	sikongtak,	az	én	szemem	előtt	börtönrácsok	és	szögesdrót	
kerítések	meredeztek.	Aki	erre	a	kérdésre	válaszolt,	nem	én	voltam,	hanem	az	évtizedek	
óta	gyötört,	 idomított,	 tudatában,	 személyében,	 idegrendszerében	 sérült,	 ha	 éppen	nem	
halálra	sebzett	polgár	–	de	inkább	fogoly,	mint	polgár.” S mindezt, nem tudom, más 
hogyan, de én már soknak érzem. Ez a hiperbola immár leválik az alapcselek-
ményről, s nem a történet esztétikai hitelét szolgálja, hanem a Kertész-portrénak 
azt a részét illusztrálja, amelyet régebben egy kritikusa úgy fogalmazott meg, 
hogy írónkat egyfajta „kozmikus sértődöttség” igazgatja. Kertész minden sér-
tésre a teljes személyiségével reagál, amely személyiséget főleg Auschwitz és a 
kommunista totalitarizmus embernyomorító élménye határozta meg. S nem biz-
tos, hogy a létnek ezek a súlyos pokolgépezetei még 2016-ban is bevontathatók 
az emberi létezés mindennapi helyzeteibe. 

November	 8. Voltaire: Ha nem akarsz öngyilkos lenni, mindig legyen valami 
munkád. A számítógép, az internet a nyugdíjasok számára is a munka illúzióját 
kelti, s életeket ment. De mi van akkor, ha elromlik a számítógép? Hát ez: kap-
kodok, nincs kedvem semmihez, még mindig esik az eső, teljesen megbutultam, 
homok van a fejemben, semmi sem sikerül. Ma dr. S.-nél voltam, a kardiológu-
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somnál, kiállhatatlan satrafa, teljesen feleslegesen járok hozzá, csak annyit tud 
rólam, amennyit én mondok el neki magamról. Tegnap viszont dr. K., a vese-
orvosnő, megörvendeztetett: az urea-szintem 6,8 volt, örülhetnék, de ma ennek 
sem tudok örülni. Holnap dr. T., a gasztroenterológus következik. A héten vala-
mennyi orvosom rám teszi a kezét: Kelj fel és járj! – mondják. De én nem kelek 
fel, nem járok, nem veszem hátamra az ágyamat. János evangéliumában a beteg 
harmincnyolc évig feküdt, mielőtt Jézus rátette a kezét, s ő (a beteg) felkelt és járt. 
Én már 75 éve, majdnem kétszer harmincnyolc éve „fekszem”, nyavalygok. De 
minek felkelni és járni, mikor nemsokára örökre le kell feküdnöm. Mit mondjak 
még? Hollók szárnyát hallom suhogni. – S mindez csak azért, mert elromlott a 
számítógépem: oda a munka illúziója. 
 
November	 9. Az idegen nyelveket nem annyira beszélni, mint inkább érteni 
probléma. Az egyik rokon kislány egy arab fiúhoz ment feleségül, tegnap volt az 
esküvőjük. A férj rokonszenves, hallgatag srác, tuniszi és francia iskolái vannak. 
Megpróbáltam vele franciául beszélni, de elszörnyedve vettem észre, hogy szinte 
semmit sem értek a beszédéből. Aztán lassan rájöttem, hogy mi a baj: Zoé (így 
hívják a fiút) rezzenéstelen arccal, gesztikuláció nélkül beszél, nem mosolyog, 
nem mutogat, nem emeli feljebb, nem ereszti lejjebb a hangját. Azaz nem használ-
ja a nyelvet, hanem teljességgel ráhagyatkozik a szavak szótári jelentésére: semmi 
külső (referenciális) támaszt nem nyújt a megértéshez. Márpedig Wittgensteintől 
tudjuk ugye, hogy a szó jelentése egyenlő a használatával.

November	 10. Kolléganőm a nemrég megjelent Fogódzó	 nélkül című Hannah 
Arendt-olvasókönyvről tesz néhány elismerő megjegyzést. Aztán nevetve idéz 
valakit, aki szerint a nőfilozófusok olyanok, mint a két lábon járó kutyák: meg-
csodáljuk őket, hogy jé, így is tudnak?!, de érezzük, hogy nem ez a természetes 
létformájuk. A kolléganőm ismeri antifeminista hajlamaimat, s most kíváncsian 
néz rám: mit szólok a brutális bon mot-hoz. Hannah Arendt a lehető legtermésze-
tesebben jár a gondolkodás két lábán, mondom. Sőt! Nővoltát is vállalva gondol-
kodik hitelesen, mert egy helyen azt mondja, hogy ő a gondolataival, gondolko-
dásával nem hatni akar (mint a férfi gondolkodók általában), hanem megérteni, 
meg hogy tulajdonképpen az írás általában is a megértés folyamatának része. Ez 
a gondolkodás-ars poetica számomra annyira rokonszenves, hogy ilyen alapon 
talán még én is nő vagyok: írásaimmal általában én sem hatni akarok, hanem 
megérteni és magamévá tenni azt, amiről írok. Bizonyos értelemben „feminin-
né” teszi Arendt bölcseletét az a hangsúly is, gondolom tovább immár itthon az 
eszmecserénket, amellyel a filozófus a tett és a megbocsátás etikájáról értekezik.  
A kötet talán legérdekesebb és legnagyívűbb Arendt-tanulmányából, a Munka,	
előállítás,	 cselekvés címűből idézek: „A	 visszafordíthatatlanság	 (a	 cselekvés,	 a	 tett	
visszafordíthatatlanságáról	van	 szó,	T.	Á.)	 okozta	kényelmetlen	helyzetből	 a	megbocsá-
tás	 képessége	 szabadíthat	 ki	 bennünket…	Ha	 nem	 nyerhetnénk	 megbocsátást,	 és	 nem	
kaphatnánk	 feloldozást	 tetteink	 következményei	 alól,	 akkor	 a	 cselekvésre	 való	 képessé-
günk	mondhatni	egyetlen	tettre	korlátozódna,	melynek	soha	többé	nem	heverhetnénk	ki	
a	hatását;	örökre	a	következmények	 foglyai	maradnánk,	akárcsak	a	bűvészinas,	aki	nem	
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ismerte	az	igét,	amely	megtöri	a	varázst.”	Hannah Arendt bölcselete tulajdonképpen 
a tett filozófiája (s mondom ezt annak ellenére, hogy ő maga nem filozófusnak, 
hanem a politika teoretikusának tartja magát), s ez azért korszakos fontosságú, 
mert az Einstein óta elviszonylagosodott világunkban a tett mint olyan egyre 
inkább problematikusnak tűnik, hiszen ha valami így is meg úgy is lehetséges és 
helyes, akkor a választás elméletileg lehetetlen. Hannah Arendt az ellentmondást 
egyrészt a megbocsátás gyakorlatával próbálja feloldani, másrészt a hagyomá-
nyokban keres „fogódzót”, de a keresése az intenzitásnak olyan fokán történik, 
hogy az ő „fogódzói” már szinte valamiféle világi vallás, vagy inkább vallásta-
lan transzcendencia fogalmaira emlékeztetnek. Kedvencei: Szókratész, Platón 
és a német filozófusok, főleg Kant és Heidegger, gondolataik Arendt számára 
persze egyáltalán nem vallási dogmák, hanem olyan emberi értékek, amelyek 
továbbgondolhatók és -gondolandók, és beépíthetők azokba a kezdetekbe és 
cselekvés-sorokba, amelyet születésével minden ember elindít. Mert igazuk van 
a szerkesztőknek, mikor a kötet bevezetőjében így írnak: „Arendt	a	»gyöngyhalász«	
metaforájával	 fejezi	ki	a	gondolkodó	ember	és	a	hagyomány	viszonyát,	értve	ezen,	hogy	
nekünk	kell	kiemelni	a	hagyományból	mindazt,	ami	saját	belátásunk	szerint	a	számunkra	
feladott	követelményeknek	való	megfeleléshez	 fogódzóul	 szolgálhat	 egy	 fogódzók	nélküli	
világban.” (Ilyen vonatkozásban viszont a könyv címe pontatlan, sőt félrevezető, 
mert Arendt a műveiben inkább beszél a fogódzók megteremtéséről, mintsem a 
hiányukról.)

November	 13. Újra előveszem Balla Zsófia verseskönyvét, A nyár barlangját: 
tele van széljegyzeteimmel és „pipáimmal”. Mikor a Kalligramban, valami-
kor a nyár elején, kezembe került, belelapoztam, s a Baráti	 beszéd című versen 
akadt meg a szemem. Ezt már korábbról ismertem (ha jól emlékszem, először a 
Jelenkorban keltette föl az érdeklődésemet), s tulajdonképpen emiatt könyörög-
tem el a könyvet a Kiadó szerkesztőitől. Újra el akartam olvasni, de már itthon, 
nyugalomban. Itthon aztán, jó szokásomhoz híven, ceruzával a kezemben ültem 
neki a könyvnek, s egy ültő helyben, az első oldaltól az utolsóig elolvastam az 
egészet. S közben szaporán mozgott a ceruzám, jegyzeteltem és osztogattam a 
pipákat: tetszik – egy pipa, fokozottan tetszik – két pipa, nagyon tetszik – három 
pipa, csúcsvers – négy pipa, nem tetszik – X. Négy pipát két vers kapott a kötet-
ben, nevezetesen éppen a Baráti beszéd és a kötetcímadó: A	nyár	 barlangjában,	
s mindkettő a barátságról szól. A téma alapján azt hihetnénk, afféle konzerva-
tív értékmentés a két vers, de távolról sem az. Mindkettő nagy gondolati vers, 
azoknak a „hárompipás” verseknek a kvintesszenciája, amelyek meglehetősen 
nagy számban találhatók a kötetben, s Balla Zsófia rokonszenves mostani köl-
tészetének egyedülálló, sajátos bölcseleti arculatot adnak. Közelebbről: a Baráti	
beszéd alatt ott az „ajánlás”: Balasa Péter emlékére, de szerintem mindkét szöveg 
a 2003-ban elhunyt jeles esztéta-irodalomtörténész-kritikus-gondolkodó és a 
költőnő gyümölcsöző barátságát evokálja. Az emlékversek emlékező jellegé-
nek persze általában mindig van némi alkalmi, azaz beszűkítő hatása, de Balla 
Zsófia jelzett versei esetében éppen fordítva áll a dolog. Mivel Balassa Péter már 
életében is inkább volt bölcs „sztarec” (mondjuk Szergij atya az azonos című 
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Tolsztoj-elbeszélésből vagy Zoszima sztarec A	Karamazov	testvérekből?, az életmű 
bizonyos helyein mindkettőről értekezik Balassa), szóval Balassa már életében 
inkább afféle legendás „sztarec” volt, mint élő, hús-vér személy, s ilyenformán 
neve nem bezárja a két verset az emlékezetvers formációjába, hanem kinyitja. 
Azokra a dosztojevszkiji és tolsztoji világokra tárja őket, amelyeket Balassa az 
egyik esszéjében azzal a kérdéssel defineálja, hogy „Elérhető-e amit gondolok?” 
Balla Zsófia legjobb versei a gondolatért való küzdelemről: a gondolat megte-
remtéséről és megéléséről szólnak. A szeretetnélküliségtől, a szeretetlenségtől 
szenved leginkább, s ez ellen Szergij atya, Zoszima sztarec és Balassa Péter 
szellemében küzd. Ismét Balassát idézem: „Tolsztoj	 a	 Szergij-történetben	 egyetlen	
irányba	mutat:	semmivé	válni,	névtelenné,	és	így	nem	elfordulni	a	világtól,	hanem	vissza-
menni,	és	jeltelen	munkálkodásban	feloldódni.” (Balassa Péter: Név	nem	fontos. In: uő: 
Majdnem	és	talán. T-Twins Kiadó, 1995.) S Balla Zsófia egyik „hárompipás” versé-
ben, Az	időhúzás	balladája címűben mintha már ez a „semmivé válás” és „jeltelen 
munkálkodás” kívánna realizálódni:

Oda	állhassak,	hová	születés	előtt:
testetlen	forma,	szellemsugár	elébe.
……………………………………….
Télvégi	fény,	a	fagy	lendít	a	szélbe!
Elém	zuhan,	forrósodik	a	földi	pást.
Csak	nemlét	s	veszteség	segít	fölismerésben.
Megfeszült	időm	nem	idő-huzás.
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