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Domokos Mátyás

KÉPREGÉNY
Non-fiction
„Nem a mûvészet: az élet szürrealista.”
(Mándy Iván)

Egy képzõmûvészeti alkotás: Csernus Tibor HÁROM LEKTOR (1955) címû festményének
a históriáját igyekszem elmondani, ahogyan egyes mozaikdarabkáit a kép születésétõl egészen 1989-ig õrzi az emlékezetem, mind a mai napig. Olykor egészen valószínûtlen fordulatokban bõvelkedõ történet ez; valódiságát lábjegyzetek helyett azonban
éppen a valószínûtlensége hitelesíti. Az élet dramaturgiájában utólag kényszerûen valamiféle logikát és rendet feltételezõ rációnk hajlamos megfeledkezni talán a legnagyobb életigazságról, hogy a valóságban az élet abszolút gátlástalanul szövi a leghajmeresztõbb történeteket, amelyek hallomás alapján rendszerint „életszerûtlennek”
tûnnek. Ahogyan Németh László egyik színmûvének, A NAGY CSALÁD-nak nyelvész szereplõje mentegetõdzik: „A valóság, kérem, néha kivételes erõfeszítéseket kíván a képzelettõl.”
Hogyan szövõdött bele e mûalkotás regénye az életembe, még mielõtt ennek a képnek akár csak a gondolata is megszület(het)ett volna? – Nekem, az irodalom mûvelésére már a kamaszkorban fölszánt ifjúnak az egykori Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztõségi mûhelye volt az elsõ, szellemi vágyaimhoz méltó munkahelyem. Itt az volt a
napi munkám, ami a szenvedélyem; figyelembe véve persze a kor – az ötvenes évek –
eufemisztikusan szólva is szorosan korlátozott irodalmi viszonyait. – A New York-palota (Lenin krt. 9–11.) negyedik emeletére, ez ma már furcsán hangzik, Nagy Imre
kormányprogramja nyitotta meg számomra az utat 1953 júniusában, a történelmi tél
„olvadásának” kezdetén. Huszonöt éves voltam ekkor, az erõszakkal megszüntetett
Eötvös József Collegium korábban kizárt tagja, aki nagy nehezen elvégezve az egyetem bölcsészkarát, legelsõ munkahelyét is csak germanista professzora, TurócziTrostler József protekciójával foglalhatta el, „célrovatos” (magyarán: ideiglenes jelleggel alkalmazott) anyagkönyvelõként a Történeti Múzeum Gazdasági Hivatalában. Különbözõ színû kartonokra jegyezgettem a mosószappan-fogyasztást, a felmosórongyfelhasználást, az indigó- és papírigényeket stb. stb., s innen véglegesítettek aztán a
Természettudományi Múzeumba segédkönyvtárosnak (ahol tizenhárom hölgy kolléga között kellett megállnom a helyemet).
Eredetileg a majdani képen bal oldalamon ülõ Réz Pál (szintén kizárt Eötvös-kollégista társam) szívós biztatása jelentette a reményt, aki ekkoriban már a kiadóban dolgozott, hogy egyszer talán én is odakerülhetek, de az õ ajánlása természetesen a kor
kádereseinek a szemében nem sokat nyomott a latban. De a kormányprogram hatására valószínûleg a személyzetisek és a könyvkiadás magasabb beosztású ügyintézõinek a fejében is derengeni kezdett egyfajta „megvilágosodás”, hogy tudniillik mégsem
származik olyan nagy baj abból, ha egy irodalmi könyvkiadó szerkesztõségében írniolvasni tudó emberek is dolgoznak, hiszen az érdemi döntéshozatalban, éppen azért,
mert írni-olvasni is tudnak, eleve nem lehet számottevõ szerepük. (Ahogy a pozsonyi
Madách Kiadóban ügyködõ kiváló író, lektor sorstársunk, Grendel Lajos megfogal-
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mazta: a mi dolgunk, hogy véleményt mondjunk, de hogy helyesen mondtunk-e véleményt, annak eldöntése nem a mi dolgunk.)
Ezekben az esztendõkben a kiadó mûvészetpolitikai okokból jó néhány marginalizált
nagy mûvésznek biztosított szûkös anyagi viszonyaikat enyhítõ munkalehetõséget alkalmi megbízások (címlaptervezés, illusztrálás) révén. Visszagondolva ezekre az idõkre, a teljesség igénye nélkül, mindenekelõtt Ferenczy Béni arisztokratikus alakja idézõdik fel bennem, aztán Borsos Miklós, Bartha László, Hincz Gyula, Szántó Piroska,
de még Medgyessy Ferenc is dolgozott a kiadónak: õ rajzolta a Móricz-sorozat elsõ kötetének gyönyörû portréját az íróról. A fiatal, akkoriban pályájukon elinduló festõk,
grafikusok közül hirtelenében Reich Károlyra, Csohány Kálmánra, Kass Jánosra és hát
Csernus Tiborra emlékszem. Õt Bernáth Aurél ajánlotta a szerkesztõség vezetõje, Illés
Endre figyelmébe, mint legígéretesebb tanítványát. Vele s a többi, nagyjából a mi generációnkhoz tartozó fiatal mûvésszel hamarosan össze is barátkoztunk, s kiderült az
is, hogy elsõ szobatársam, Juhász Ferenc és Csernus Tibor valamikor egy iskolába járt, a
Márvány utcai Felsõkereskedelmibe, ahol egy idõben volt Eötvös-kollégiumi tanárunk,
Gyergyai Albert és Szentkuthy Miklós is tanított. Csernus meg is kérte Juhász Ferencet, hogy üljön neki modellt, és festett is egy fontos képet róla (JUHÁSZ FERENC KOSSUTHDÍJAS KÖLTÕ, 1953). Csernus barátunk illusztrátorként klasszikus mûvekhez készített
briliáns rajzokat, például Krúdyhoz, és olyan akvarellillusztrációkat, például Tersánszky Józsi Jenõ KAKUK MARCI-jához, hogy amikor ez az „elvadult kispolgári anarchista” (Darvas József minõsítette így a KAKUK MARCI szerzõjét 1951-ben, a Magyar Írók elsõ Kongresszusán) újból megjelenhetett, a Csernus-képek láttán „Jenõ bácsinak” könnybe lábadt a szeme. (Csak a korhûség kedvéért említem meg, hogy ki tudja, hová lettek az
eredeti akvarellek, ugyanis a rajzokat és illusztrációkat a nyomda egy ideig, esetleges
elszámolási vitáktól tartva, magánál tartotta, majd jó részük a MÉH hulladéktelepeire került, holott jog szerint, a fennálló rendelkezések értelmében, a kiadó csupán a közlési jogot szerezte meg, a tulajdonjog az alkotóé maradt – volna...)
Ha jól emlékszem, 1954 végén vagy 1955 elején az épület földszintjén lévõ Sportszerbolt visszaváltozott kávéházzá, Hungária néven (az eredeti név – New York – visszaállítása nyilván az imperializmusnak tett megengedhetetlen engedménynek minõsült
volna), s azok a kiadói beszélgetések, viták, amelyek a hajdani Eötvös-kollégiumi szemináriumok légkörére emlékeztettek, a munkatársak, írók, festõk, grafikusok között
részben áttevõdtek a kávéházba, a „mélyvízbe”. Rendszerint a tükrökkel borított falmélyedés elé helyezett asztalok valamelyikénél üldögéltünk. Nemegyszer a késõ délutánba, sõt: estébe hajló együttlétek voltak ezek, a mellénk telepedett írókkal, költõkkel, újságírókkal, egyebek közt Déry Tiborral, Zelk Zoltánnal, Vas Istvánnal, Ottlik Gézával, ha bejött Gödöllõrõl, ahol akkoriban lakott, aztán Juhász Ferenccel s az õ költõbarátaival, Nagy Lászlóval, Simon Istvánnal. Ott mesélték történeteiket a Kellér fivérek,
Stella Adorján, Czibor János, a kiadó külsõ lektora, õ hozta magával az idõszak akkoriban feltûnt ígéretes elbeszélõit, akik az õ színmûvészeti fõiskolai dramaturgképzõ
szemináriumába jártak, mint Csurka István, ritkán Moldova, akit elsõ novellái megjelenése után Déry a fülem hallatára oktatott atyaian korholó megjegyzésekkel az emberábrázolás magasabb rendû fortélyaira; természetesen törzsvendég volt köztünk
Kormos István, Réz Ádám, de megfordult ott Örkény vagy Karinthy Cini is, Kálnoky
László, továbbá mindig külön asztalnál, mindig magányosan és mindig elegánsan

Domokos Mátyás: Képregény • 853

Mándy Iván, s még fel sem tudom sorolni, ki mindenki fordult meg akkoriban a „mélyvízben”, például próbák után a közeli Nemzeti és a Madách Színház mûvészei, aztán
Sarkadi Imre és Hubay Miklós, mindketten dramaturgok voltak, és Sarkadi oldalán
többnyire Sánta Ferenc.
Napra pontosan nemigen tudnám ma már megmondani, mikor kérdezte meg tõlünk,
a „három lektor”-tól, Csernus Tibor – a kiadóban vagy a „mélyvízben” –, hogy hajlandók volnánk-e modellt ülni tervezett képéhez (talán 1955 legelején). De arra pontosan emlékszem, hogy kedvesen biztosított bennünket: néhány alkalomról lenne szó csupán, nem fogja túlságosan igénybe venni az idõnket és a türelmünket. Ráálltunk, hiúságunknak is tetszett, hogy nemzedéktársunk, akinek kiemelkedõ tehetségét már akkor mindenki elismerte (1953-ban, az elsõ hullámban kapott Derkovits-ösztöndíjat),
meg akar bennünket örökíteni. Õ maga így emlékezik vissza fél évszázad távolából s
Párizsból a kezdetekre: „nagyon kellemes emlékeim vannak a Hungáriáról... Nekem nagyon
tetszett az a szó, hogy »lektor«. Né, Matyi, a lektor!” (Ablonczy László kiadatlan interjúja
Csernus Tiborral, 2003. dec.)
Így kezdtünk följárni a Dráva utca 12. sz. alatti ház ötödik emeletén található mûterembe (lift nem volt), amely korábban Perlrott-Csaba Vilmos mûhelyéül szolgált. Utána Csernus lakott benne feleségével, Sylvester Katalin festõ- és szobrászmûvésszel együtt,
s velük lakott Kati édesanyja is. Hol együtt, hol külön-külön mentünk, mert ahogy évtizedekkel késõbb fiatalabb festõ társával, Lajta Gáborral beszélgetve megfogalmazta,
nála „a látványnak csak korrekciós szerepe van”, nincs szüksége állandóan a modellre, csak
idõnként kell „összenéznie” a naturális látványt a készülõ képpel, hogy ellenõrizhesse:
„tényleg így látom én?” (KINEK ÍGÉRTEM MEG? Lajta Gábor beszélgetése Csernus Tiborral.
In: Mûvészet, 1998. május.) Azt azonban nyomatékosan kérte, hogy ha fölmegyünk,
akkor mindig ugyanabban az öltözékben jelenjünk meg, ahogyan az a képen is látható; nyakkendõsen, Réz Pali zakóban, mi ketten Vajda Mikivel pedig lemberdzsekben. (Miklós az övét egyébként Örkénytõl vette.)
Nemsokára tapasztalhattuk, hogy az a bizonyos „korrekciós szerep” nem könnyû dolog. A kép ugyanis nagyon nehezen, mi úgy éreztük: kínkeservesen készült, amit azért
sem értettünk, laikus modellek, mivel Tibor barátunk már akkor is briliáns mesterségbeli technikával rendelkezett. Mégis számtalanszor elõfordult, hogy a kép egyik-másik részletét, amit mi naivul „késznek” hittünk, õ újra meg újra átfestette. Az történt,
amit Lajta Gábornak mondott a már idézett interjújában, hogy „ha a kép egésze ugrik
be, akkor kiderül, hogy mint részlet még nem jó. Vagy fordítva, mint részlet jó, de a kép egésze
még nem ugrik be”. Vagy ahogy egy másik interjúban fogalmazott: „hosszú ideig kínlódtam egy-egy képpel, éppúgy, mint mostanában. Sokszor átfestettem, lemostam, levakartam a vásznat, amíg elégedett voltam azzal, amit csináltam”. (SZÁZADVÉGI ZÁRSZÁMADÁS. Kis Tibor beszélgetése Csernus Tiborral. In: Kritika, 1996/10.) – Mi is többször le lettünk mosva és vakarva, olyankor is, amikor azt hittük, hogy most már aztán csakugyan vége. Már a nyár
közepén jártunk, amikor Tibor szinte esdekelve arra kért bennünket, hogy még egyszer menjünk föl együtt a mûterembe, mert a kép készen van, de szeretné még egyszer
és utoljára összenézni a kompozíciót a látvánnyal. Elhûlve láttuk, hogy a nagyméretû,
110 x140 cm-es vászon majdnem üres, jóformán teljesen le van vakarva. Álmunkban
sem gondolhattuk volna, hogy „az ábrázolás igénye ilyen kínzó felelõsséggel nehezedik” barátunk festõ-lelkiismeretére. Csernus egyébként úgy emlékezik, hogy amikor Réz már
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nagyon unta a modellülést, elkezdte énekelni az akkoriban divatos slágert: „Na nézd a
tökfilkót, hogy milyen szerelmes...”
Mégis szerettünk ott üldögélni, és a festés szüneteiben, kávézgatás közben beszélgetni vagy kinézni a mûterem Angyalföldre nyíló ablakán a szemközti üres telken lévõ vas- és fémhulladéktelepre, amelynek szürreális – vagy ahogy a tudós mûkritikusok
mondanák: szürnaturalista – víziója az ANGYALFÖLD címû, 1956-ban keletkezett Csernusképen is megjelenik. – Juhász Ferenc is gyakran feljárogatott beszélgetni, s megnézni
közben, hogy halad a kép, valamint a Mester: Bernáth Aurél is, s ilyenkor fõleg Tibor
tartotta szóval a társaságot, aki az élõszóval is ragyogóan tudott „festeni”, amikor remek humorral fûszerezve elbeszélt egy-egy életbõl ellesett történetet, helyzetet vagy
filmet. Rajongott a moziért, s nem tudom, hogyan, de néha ún. zártkörû vetítésekre
is bejutott; ezeknek a történetét szinte kockáról kockára elmesélte nekünk, s ahogy õ
elmondta, az emlékezetesebb volt, mint maga a film, amit aztán évekkel késõbb nyilvánosan is lehetett látni a moziban.
Így telt-múlt az idõ, már augusztus derekán jártunk, s én rekkenõ hõségben egyedül caplattam föl a mûterembe, hogy sokadik alkalommal domborítsam „korrekciós
szerepemet” (mint utóbb kiderült, ez volt az esztendõ legmelegebb napja, jóval 30 Celsius-fok fölött). Ültem, nyakkendõsen, fehér ingben és lemberdzsekben, csorgott rólam a verejték, amikor déltájt a bejárati ajtó felõl halk zizzenést lehetett hallani. (A mûterem szinte közvetlenül a folyosóra nyílott.) – Hoppá! – emelte föl Tibor az ecsetet. –
Megjött a posta! – Odalépett az ajtóhoz, majd egy-két lépést téve befelé, a világosság
felé, kezében egy levelezõlapot tartva elkezdett hangosan nevetni: – Ezt hallgasd meg!
„Mûvész úr! – Olvasta a levelezõlap szövegét. – Gondolt-e már a télre? Önnek nincs télikabátja. Tisztelettel várja mûhelyébe Gerhardt Ferenc úriszabó.” – Gerhardt úrnak a Váci utca
Vásárcsarnok felõli részén volt a mûhelye; õ volt a képzõmûvészek szabója. Nem akárkiké persze: nem lehetett csak úgy beállítani hozzá, csak akinek a mûvész voltát õ is
elismerte. Sajátos hierarchiájának a csúcsán Ferenczy Béni állt, õneki még a zakói kikopott könyökét is hajlandó volt szarvasbõrrel befoltozni. Csernust egyébként (mint
utólag megtudtam) egy végrehajtó ajánlotta be Gerhardt úrhoz, aki szigorúan számon
tartotta kuncsaftjai ruhatárát, s ha úgy vélte, hogy valamelyiküknél kiegészítésre szorul, nem habozott levelezõlapokon értesíteni az illetõket.
Mestere, Bernáth Aurél emlékiratának a címét kölcsönvéve: így éltünk a Dráva utcai mûteremben, a kép pedig csak nem akart elkészülni, holott az idõ is egyre jobban
sürgette a festõjét, mert a kész mûvet a felszabadulás 10. évfordulójára rendezendõ jubileumi VI. Magyar Képzõmûvészeti Kiállításra kellett elkészítenie, ugyanis a Mûvelõdési Minisztérium látatlanban támogatta a képet. (Akkoriban az állami mecenatúrának ez volt a hivatalosan kialakított formája, s a képek tematikája alapján jelölték ki a
támogatókat. Olyan „lábon” megvett képek készültek a kiállítási katalógus tanúsága
szerint, mint például Breznay József PIHENÕ ARATÓK-ja, Pap Gyula A MI NAGY KOHÓNK óriás méretû képe vagy Makrisz Zizié, az ATHÉNI TÜNTETÉS RÁKOSI KISZABADÍTÁSÁÉRT stb.)
Volt-e szorongás Csernusban készülõ képe várható hivatalos fogadtatására gondolva?
Nem tudom. Jelét mindenesetre nem adta. (Pedig szorongásos alkatnak ismertük meg.)
De sokat beszélt, részint humorizálva, részint pedig elképedve a zsdánovi szocialista
realizmus fából vaskarikájáról, aminek a lényegét klasszikus világossággal és szinte aforisztikus tömörséggel így jellemezte évtizedekkel késõbb: „Fessünk természet után úgy,
ahogy látjuk, de a kép témája olyan legyen, mint amilyenné lesz majd húsz év múlva a Szovjet-
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unió. Vagy hogyha lefestek egy munkást, azt ne foltos nadrágban ábrázoljam, ahogy látom, hanem ahelyett fessek egy olyan elegáns embert, amilyenné az adott munkás lesz akkor, amikor a
szocializmus beváltja ígéretét.” (Kis Tibor beszélgetése Csernus Tiborral. In: Kritika,
1996/10.) (Hát ami azt illeti, festett is – lásd MUNKÁS [1950], majd ÚJPESTI RAKPART –,
bár nem éppen elegáns megjelenéssel. Igaz, hogy a szocializmus ígérete is beváltatlan
maradt...)
Mi, modellek is tudtuk, hogy az 1953 júniusában megindult részleges „jégzajlás” a
képzõmûvészeti életben is végbemenõben van, bár olykor újra „beáll”, akárcsak az irodalomban. Csernus és a kiadónak dolgozó képzõmûvészek elbeszéléseibõl közvetlenül
is értesülhettünk arról, milyen elkeseredett iszapbirkózás folyik a fennkölt megnyilatkozások ideológiai álmennyezete alatt. Tudtuk, hogy az alkotók egy része „még az elõítéleteire esküszik”, magyarán: hû mûvészeti meggyõzõdéséhez, ahogyan a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetségének az 1944–1955 közötti idõszakra visszatekintõ értékelése leszögezte, és „a közvetlenebb ábrázolás mellett tartja magát az elõzõ évek
politikai passzivitása, az a fajta szenvtelenség, mely sokszor puszta szemlélõdéssé szegényíti még a
szép harmóniákkal járó alkotómunkát is”. S mindez akkor történik, amikor „a forradalmi átalakulás ihletõ hatást gyakorol mûvészeink tehetségének kibontakozására... Fennkölt célok, páratlan lehetõségek tárulnak fel mûvészeink elõtt”. – De nyersebben, ahogyan a mindenkori hivatalosság mindenkori szócsöve, Darvas József népmûvelési miniszter beszélt 1955 júniusában, a Képzõ- és Iparmûvész Szövetség II. közgyûlésén: „Mi a megtorpanás oka?...
a magam részérõl a fõkérdésnek azt tartom, hogy képzõmûvészeink egy részében az utóbbi esztendõkben alábbhagyott a pártos szenvedély. Nem függetlenül attól, hogy – mint kulturális életünk
minden területén – képzõmûvészetünkben is megerõsödtek bizonyos kispolgári nézetek.”
Ha emlékezetem nem csal, a HÁROM LEKTOR szinte csak az utolsó utáni pillanatban készült el festõjének perfekcionista mûvészetikája következtében. A zsûriben Bernáth akkor még hathatósan érvelt a kép befogadása érdekében, amely némelyik zsürorból már
eleve ellenérzéseket váltott ki, már csak azért is, mert Bernáth tanítványáról volt szó,
s Bernáthra úgy tekintettek akkoriban, mint aki kétségbevonhatatlan tekintélyével
egyik akadályozója a szocreál piktúra hegemóniájának. Az értetlenségben azonban szerepet játszhatott az is, hogy a kor ikonográfiai kánonja értelmében lehetett ugyan történelmi személyiségeket (értsd: Lenin, Sztálin, Rákosi) ábrázolni, továbbá a szocialista munka frontját emblematikusan megjelenítõ allegorikus figurákat, mint „a kohász,
a vasöntõ, a bányász, a szovjet vadász” (à la Geraszimov) – de három lektorról? Ráadásul kávéházban, ami az ideológiai szakzsargonban a tûrhetetlen kispolgári léhaság kitüntetett színhelye volt, s a „születõ új és halódó régi” küzdelmét illusztrálandó, Horváth
Mártontól Darvas Józsefig ezzel a jelzõvel bélyegezték meg azokat az írókat és mûvészeket, akikben nem lobogott az a bizonyos pártos szenvedély, vagy legalábbis nem
imitálták, hogy látják és elfogadják a „fennkölt célokat”. (Így minõsült Nagy Lajos is „kávéházi író”-nak, aki csak „a kávéház ablakán keresztül képes nézni az életet, amit nem ért, csak
zsörtölõdik”. Holott azért zsörtölõdött, mert nagyon is értette...) – Bernáth Aurél védte a képet, de egyik mûtermi látogatása során megjegyezte, hogy milyen fásultak ezek
a lektorok, pedig még fiatal emberek. Tulajdonképpen azt vette észre a maga módján,
amit évtizedekkel késõbb György Péter, hogy „ugyanolyan elzártak, magányosak, mint a
többi [Csernus-] portré hõse. A frontálisan elrendezett három férfialak a képen egymással sem
kerül viszonyba, a kompozíció a lehetõ legegyszerûbb, ember és ember között nincs nyoma párbeszédnek. A korszak a hallgatásé – illetve az elzárt magánlété. A kiszolgáltatott emberek magánya
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és fegyelme legalább annyira motívuma a képnek, mint a baráti társaság könnyed modorban
megfestett – valójában igencsak pontosan elõadott – emlékmûve”. (György Péter: KONDOROSTÓL PÁRIZSIG. In: Holmi, 1989. november.) Persze György Péter ebben a kép igazságát
látta meg. – Vajon Bernáth már akkor megsejtette, aminek késõbb, a NÁDAS, a SAINTTROPEZ és a többi Csernus-kép megszületése után, vagyis tanítványa „szürnaturalista”
fordulata után a legszebb reményeiben megcsalatkozott mester és virtuális apa fájdalmával és kétségbeesett dühével adott hangot – hogy Csernus már letérõben van „a látványelvû festészet” útjáról?
Néhány héttel a kiállítás megnyitása után különbözõ pletykákból értesültünk arról,
hogy más mûalkotások befogadása fölött is parázs viták robbantak ki a zsûriben, s ami
már nem pletyka: határozat született, hogy Darvas József mint szakági miniszter is szemlélje meg a megnyitó elõtt az anyagot, mert õ tesz a belsõ viták végére pontot, amennyiben kimondja a nihil obstatot. Véletlenül találkoztam a liftre várakozva a Lapkiadó
épületében személyi titkárával, Horváth Dénessel, aki elpletykálta, hogy amikor Darvas odaért Csernus képe elé, egy ideig kedvtelve nézegette a kép alatt a róla készült,
bronzba öntött mellszobrot (talán Kisfaludi Strobl Zsigmond készítette), közben fölfölpillantott a HÁROM LEKTOR-ra, majd hátraszólt a titkárának: – ...Hát ezek hülyék! –
s legyintve továbblépett.
A megnyitót követõ hetekben igen sok érdeklõdõ tekintette meg a kiállítást, s a „hülyékrõl” festett kép meglepõ közönségsikert aratott. Így például összefutottam a Körúton Benkõ Pál sakkmesterrel, a késõbbi kétszeres világbajnokjelölttel, akivel 1946ban egy kollégiumban laktam, még Szegeden, s nevetve közölte: – Láttalak a Mûcsarnokban! Rögtön megismertelek, de azért elég dekadens alakok vagytok. – Néhány nappal a kiállítás megnyitása után egyik délelõtt kinyílt a szerkesztõségi szobánk ajtaja,
Ferenczy Béni nézett be rajta, és magához intett: – Vedd föl a kabátod. Kimegyünk a
Mûcsarnokba. – De Béni bácsi! nekünk most itt kell lenni, munkaidõ van, és Illés Bandi... – Illés? Ugyan... – mondta legyintve. – Gyerünk. – Odakint körbejártuk a kiállítást,
s odaérve a HÁROM LEKTOR elé, Ferenczy Béni melléje állított, hunyorítva „összenézett”
a képpel, aztán azt mondta: – Te jóba vagy ezzel a Csernussal. Beszéld meg vele, hogy
felmegyek hozzá a mûtermébe, megnézem a dolgait.
Esztétikai és politikai természetû kritikák is érték a képet. Valaki rögtön megfejtette, mit akart Csernus kifejezni az asztal bal szélén látható vázából lekonyuló vörös tulipánnal, s hogy ez nem véletlen, hanem kódolt üzenet. Egy másik kritikus meg azt írta a kiállításról, hogy „Csernusnak nem való a táblakép – emlékezett vissza a mûvész
Ablonczyval való beszélgetésében –, hanem hozzá a rajzvázlatok illenek inkább. Ezek is szerepeltek a kiállításon. A kritikus nevét nem mondom meg, tapintatból”. De arról is nyilatkozott, hogy mi volt tulajdonképpen az õ mûvészi szándéka: „Úgy akartam megfelelni a témának, mint Manet. Ez volt rám hatással, s ezt szerettem volna a kortársaimra alkalmazni.”
(Beszélgetés Ablonczy Lászlóval.) Edouard Manet SZÜLETÉSNAP címû mûvéhez hasonló
képfogalmazásra törekedett, mint mondta, a HÁROM LEKTOR-ral. Hasonlóképpen értékelte 2000-ben Beke László is Csernus festõi törekvését: „A fiatal mûvész már A FOLIES
BERGÈRE BÁRJA festõjével, Édouard Manet-val méri össze magát.” (Beke László: CSERNUS ÉS A
FESTÉSZET. Utószó. In: CSERNUS TIBOR. Helikon, 2000.)
Városszerte terjedni kezdett, hogy „baj van a képpel, baj van Csernussal”. Ekkor
Nagy László költõ barátunk tollat ragadott, s anélkül, hogy bárkinek is elõzõleg említést tett volna errõl, mindannyiunk jólesõ meglepetésére cikket írt a megújult Új Hang
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1956. januári számába, SZELLEM ÉS FANTÁZIA címmel a VI. Képzõmûvészeti Kiállítás néhány mûalkotásáról, köztük a Csernus-képrõl: „A fiatal, virágszálderekú Csernus új képpel lepett meg, a HÁROM LEKTOR-t állítja, illetve ülteti elém. Törvényszék? Halálos indulatok
ellenem? Nem. Õk nagyon kedves fiúk, vitáznak a verseimen, meg akarnak menteni a költészetnek és társadalomnak. Most hallgatnak, távolba révednek, mintha nagyon-nagyon messze néznének... Kánikula van. Azt is érzem a képen, ami nincs odafestve: kívül a vastag stájer-lovak
és muraköziek a meglágyult aszfaltba süllyednek, az átfûlt autógumik a kígyók ornamentikáját hagyva maguk után, fényeskednek... A kávéházi ebédlõben, ahol a lektorok ülnek, elcsuklott
a virág a vázában, a nyakasüvegben a hideg víz tündököl, mint a tisztaság, a becsület. Színek,
barnák, narancsvörösek, villózó fehérek és tükörragyogás. A figurák határozottan megmunkálva. Ez már az új Csernus, aki összeszorított foggal, horgas-inas kézzel viaskodik, mint egy tõrvívó. Csernus éli az életet, hódítja azokat az új tájakat, ahol még kevesek jártak a miénkek közül. Derék dolog, kívánok neki szerencsét, mert az is kell.” (A továbbiakban Bernáth Aurél
TÉL, Szõnyi István SZERELMESEK, Ferenczy Béni PETÕFI-szobra szerepel még a cikkben,
mind a hivatalos kritika által inkriminált mûvek. – Azért is idézem Nagy Lászlót, mert
ez az írása nem szerepel az ADOK NEKTEK ARANYVESSZÕT címû, 1979-ben a Magvetõnél
megjelentetett „összegyûjtött prózai írások” kötetében s a róla készült bibliográfiákban
sem. (Úgy látszik, ezt az írást nem lehetett beledobozolni a Nagy Lászlóról mások által kialakított és „kánonná” emelt képbe...)
S mi volt még, amirõl tudtunk, s amirõl nem tudhattunk, s ami miatt Csernus indokoltan védelemre szorult? A kiállítás kritikái, a kor kötelezõ rítusának engedelmeskedve, természetesen a szocialista realizmus fából vaskarikáján keresztül nézve értékelték
a kiállítás anyagát. A hivatalos esztétikai mércét a kor egyik futtatott festõje, Bencze
László a következõképpen foglalta össze terjedelmes tanulmányában: „Az a sürgetés,
mely a párt és általában a kultúrpolitika s nem kevésbé a közönség felõl éri a mûvészeket, nagyjából a következõkben foglalható össze: alkossanak a mûvészek pártosan, szenvedélyesen a néprõl, a dolgozó emberek életérõl, a szenvedély pátoszával, a párt politikájának megfelelõ osztályszemlélettel s egyúttal úgy – mondhatnám úgy is: ennek következtében úgy –, hogy az az alkotó egyén lírájával hevített, az alkotó egyén életén átszûrt s emberségben mély, mûvességben gazdag,
színvonalban emelkedett legyen. Azt hiszem, ezt nevezhetem a párt kultúrpolitikája lényegének.
Az efféle alkotás eszmei milyenségének a módszerét neveztük el szocialista realizmusnak.” A követendõ példa pedig Domanovszky Endre sztálinvárosi freskója, a cikk szerzõje szerint... Ezzel szemben Szõnyi István festészetében, a kiállításon szereplõ képein „a lírai,
a festõi szint általános érzéstartalom, s nem mint konkrét emberi (osztály)tartalom szólal meg.
Képeiben sokkal inkább az esztétikai, mint az etikai elem a döntõ”. (Bencze László:
A MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZET MAI EREDMÉNYEI. GONDOLATOK A VI. MAGYAR KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSRÓL In: Csillag, 1956. február.)
A HÁROM LEKTOR ennek a pártos igénynek nyilvánvalóan nemigen felelhetett meg, s
a fiatal Csernussal kapcsolatos fenntartásoknak az idézett tanulmány – igaz, jámbor
jóindulattal, kétségtelen tehetségét elismerve – így adott hangot: „Kétségkívül Csernus
Tibor fejlõdése a legegyenletesebb. Sokat emlegették vele kapcsolatban az epigonságot – tanítványról! –, a bernáthi látás feltétel nélküli átvételét. Volt ebben jogos is, ebben a szemrehányásban, de
túlzott aggodalom is. Tavalyi három képénél én a koraérettséget éreztem aggodalmasnak, a túlságosan is nagyvonalút egy ifjú festõnél, bármilyen jó képességû is. Több életismeret és tartalomgazdagodás az emberrõl, nagyobb széttekintés a hazai világban s kevesebb koraérettség a stílusban; ezeket kívántam s kívánom még ma is” – írja a GONDOLJ KOREÁRA címû tollrajzso-
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rozatáért 1952-ben Kossuth-díjat kapott idõsebb pályatárs, majd így folytatja: – „De a
LEKTOROK már önálló mû: s ami még bernáthi benne, inkább a gondolat, mert a festés jellege: a
fanyaran csípõs festõi fogalmazás. Igen ám, ez igaz. De van itt valami új és már inkább csernusi: a zártabb, keményebb látás, a kritikai él az ábrázolásban. De akármilyen helyénvaló is ez,
a vörösnek túlkompenzált volta a világos és a lokális színek által, azok sokasítása s a festés által
való kiemelésük kissé fémes pengés felé keményíti azt. Azt hiszem, Csernusra valami országcsavargás férne leginkább, egy jó szellõzködés emberek és tájak tágabb világában: emberi mondanivalókkal, dolgok életével való megtelítõdése, magyarán: hogy gazdagodjon mondanivalójában,
lágyuljon látásában, elragadtatódjék élményeinek heve által.”
Bencze László írásáról tudtunk, mert olvashattuk a Csillagban. S azt a másik cikket
is, amely ugyanebben a szellemben, helyesebben: ugyanennek a szemellenzõnek a jegyében született, s a Szabad Mûvészet vitarovatában látott napvilágot a folyóirat 1956.
január–februári számában (JEGYZETEK A KIÁLLÍTÁS ALKALMÁBÓL). Cseh Miklós írása a maga faramuci módján védte a képet, de hogyan? „Itt van Csernus Tibor. Azon kívül, hogy
»nagyon tehetséges«, meg hogy »Bernáth Aurél tanítványa« (s az utóbbi címmel együttjáró elmarasztalásokon kívül) nem kap egyebet. Pedig itt nagyon elkelne egy jó számvetés. Ami kiderítené
– Csernusnak is – mi van, mi várható?” S erre a „kiderítésre” vállalkozik aztán a HÁROM
LEKTOR tüzetes összehasonlító elemzésével a cikkíró: „Vegyünk két egészen távolesõ mûvet:
Legéndy József [ezzel a névvel még találkozni fogunk – D. M.] FELSZABADULÁS és Csernus
Tibor HÁROM LEKTOR címû munkáját. Az elõbbi dolgozó népünk életének kiemelkedõ jelentõségû
és emlékezetes eseményét állítja elénk. Az utóbbi három méla fiatalembert mutat be, akik megcáfolni látszanak a lektorokról kialakított általános elképzeléseket. Az elõbbi téma nagyszerû és lelkesítõ, az utóbbi különlegességével tüntetõ, s nem közérdekû. Honnan van az, hogy Legéndy képétõl vállat vonva fordulunk el, míg Csernust érdeklõdéssel vesszük szemügyre, nem felejtjük el
gyorsan, és hibája felett bosszankodni tudunk?... [Csernus] képe tartalmi mondanivalója nem
egyértelmû. Sok szállal kötõdik a polgári festészet szolgáltatta hagyományokhoz, de sok köze van
mûvészetünk realista törekvéseihez is. Nagyszerû a kép hangulati egysége. Amit Legéndy képén
hiába keresnénk – valódi, hihetõ, az életbõl ismerõs minden. A három fiatalember bemutatása igen
egyszerû eszközökkel történik – de nem üres figurák csupán, lélekkel eleven emberek. Az érzékeny,
élményszerûen friss festõi megfogalmazás, a kompozíció frappáns egyszerûsége, a tárgyábrázolás
könnyed és szellemes emelkedettsége megragadja a szemlélõt. Elgondolkodásra készteti.”
De nem mind arany, ami fénylik, mert: „itt kezdõdik a baj. Elgondolkozunk azon, hogy
mit is mond a festõ errõl a kávéházi jelenetrõl, és nem tudjuk, hányadán állunk vele. A mûvész
elhitette velünk, hogy nagyon érdekes dolognak vagyunk tanúi; kérésére hajlandóak vagyunk
együtt örülni a fénynek, ami eljátszik az asztali üvegtárgyakon, rávesz arra, hogy jól érezzük magunkat a hangulatos, pamlaggal kerített sarokban (bár világtól elzártsága kissé nyomasztó). De
mi legyen a véleményünk minderrõl? Mit tartsunk e három fiatalemberrõl, akik mintha unatkoznának, de mégsem, mert nagyon bámulnak felénk. Mosolyogjunk rajtuk, vagy szánjuk õket?
– Sehogyan sem jövünk tisztába a mûvész szándékával. Az lehet a hiba oka, hogy a mondanivaló nem egyértelmûen, világosan alakított. Célirányossága nem látható. S itt a realista festészet
igen fontos követelményéhez érkeztünk. A mondanivaló elhatározott, tudatos formálása nélkül
igazán jó, társadalmi jelentõségû mûvet alkotni csak véletlenül lehet. Csernus a téma-szolgáltatta élményt s vele képét nem kapcsolta bele alakuló új társadalmunk életének eleven körébe. Innen az állásfoglalás határozatlansága. A kép eszmei tartalmának bizonytalansága, s vele a mû
értékének megcsökkenése... kiváló tehetséget mutató munka, a realista valóságábrázolás sok
nagyszerû értékét fedezhetjük fel benne, de mûvésze a tárgya-szolgáltatta lehetõségeket nem tudta betölteni közös érdekû mondanivalóval”.
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Amit viszont nem tudtunk, de honnan is tudhattunk volna, az a kép regényének talán
legabszurdabb epizódja. 1990 õszén a Pesti Barnabás utcában, a volt piarista gimnázium épületében (most újból az) mûködõ bölcsészkar mûvészettörténeti tanszékének
professzori szobájában Németh Lajos volt Eötvös-kollégista társam, akivel néhányadmagunkkal együtt jártunk annak idején – Fülep Lajos vezetésével – tárlatnézésekre,
elmondta nekem, hogy valamikor 1956 kora tavaszán, „a közelebbi dátumra nem emlékszem, de az biztos, hogy akkor Farkas Mihály volt a mûvészeti és kulturális ügyek
fõ-fõ pártgazdája, a Politikai Bizottság megtárgyalt egyik napirendi pontként egy állásfoglalást a képzõmûvészeti élet idõszerû kérdéseirõl és helyzetérõl”. Németh Lajos
akkoriban az MDP Akadémia utcai székházában mûködött a képzõmûvészeti ügyek
elõadójaként, s amit elmondott, igyekeztem szóról szóra lejegyezni. Nem kizárólag az
1955-ös nemzeti tárlatról esett szó, hanem a tárlat bezárása után a képzõmûvészet általános helyzetérõl. Németh Lajos emlékezete szerint a Politikai Bizottság részérõl jelen voltak: Andics Erzsébet, Szalai Béla, Végh Béla, Ács Lajos, „Gerõ arcára nem emlékszem, és természetesen Rákosi Mátyás, aztán Köböl Józsefre emlékszem (õt azért
jegyeztem meg, mert ’53-as reformernek számított a párton belül), és mintha még
Nagy Imre is jelen lett volna, de már nem mint PB-tag, hanem oldalt. A vezetõk, az
»istenek« szemben ültek. Lent, baloldalt pedig Domanovszky, Pór Bertalan s a szövetség akkori párttitkára, Rákosi ’19-es társa: Olcsai Kiss Zoltán szobrász, aki emigrációból tért haza ’45-ben, de általában a mûvészeket pártolta. Horváth Márton is részt vett
aktívan a referátum megtárgyalásában, s elismerte, hogy »vannak még hibák«. Így például Kerényi Jenõ Osztapenko-emlékmûve is nagyon szép, haladó szellemû alkotás,
de azért »a szobor ujjai kicsit tömpék«. Mire Domanovszky: – Ne tessék elfelejteni,
hogy még csak »tizenegy évesek vagyunk«, s még fejlõdni fogunk [a szobor ugyanis
1951-ben készült – D. M.]. Erre Rákosi, Pór Bertalanra célozva, pikírten megjegyezte, hogy vannak itt olyanok is, akik már nem tizenegy évesek! Nem szerette Pór Bertalan róla festett képeit, pedig Pór nagy leleménnyel igyekezett eltüntetni Rákosi Mátyás enyhén szólva elõnytelen külsõ megjelenését, így például a tárlaton szereplõ nagy
táblaképe, RÁKOSI KÜLDÖTTSÉGET FOGAD A PARLAMENT ELÕTT, úgy ábrázolta népünk bölcs
tanítóját, hogy lépcsõn áll, tehát természetes ürüggyel tüntette el a vezér alacsonyságát. – A referátum megtárgyalása és elfogadása után lépett elõ Farkas Mihály, és rámutatott a terem jobb oldalán, egy kis emelvényre elõre kikészített két képre; az egyik
Csernus képe volt, a másik pedig egy Legéndy nevû amatõré, aki akkoriban a hadsereg állományában volt mint »katonafestõ«, mint ahogy például Devecseri Gábor alezredes költõ, s megkérdezte: – Hogy lehet az, hogy ezt a dekadens képet szerepeltették
a kiállításon, a másikat (Legéndyét), amelynek olyan fontos és szép témája van – a partizánok kirobbantanak egy fasiszta bunkert – a zsûri viszont elutasított? – Ekkor Andics
Erzsébet azt mondta, hogy válaszoljon erre a mi szakértõnk, Németh Lajos.” Õ pedig,
saját bevallása szerint, szorultságában elõbb hosszasan beszélt a magyar piktúra nagybányai hagyományairól, majd azt mondta, hogy a kérdésre ilyenformán õ nem tud válaszolni, mert két különbözõ dologról van szó. „Csernus képe érdekes festmény, festõje a fiatalok egyik nagy tehetsége, s a zsûri nagy hibát követett volna el, ha nem veszi
be a képét a kiállításra, függetlenül attól, hogy van, akinek tetszik, van, akinek nem.
A Legéndy-kép viszont amatõr munka, nem mûvészet. Helye lehet egy amatõr kiállításon, de nem az országos tárlaton. – Úgy van, szólt közbe hirtelen Rákosi, mire mindenki elfogadta a választ, Farkas Mihály pedig kissé dadogva visszavonult, mondván,
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hogy õ nem vonja kétségbe a Csernus-képet, de a másik nagyon fontos témát ábrázol,
csak ezt akarja hangsúlyozni.”
Nos, Szabó Lõrinccel szólva: képzeld Képzelet a képzelhetetlent; vagyis próbálom elképzelni, amint, mondjuk, De Gaulle és kulturális minisztere, Malraux berendeli egy kiállítás képanyagát az Elysée-palotába, s elkezdik a festményeket, szobrokat szortírozni: Picasso igen! Max Ernst nem! Giacometti nem, Rouault igen – és így tovább. –
Egyébként nem sokkal a Németh Lajossal való beszélgetés után érdeklõdtem egy ismerõsömnél, aki a Munkásmozgalmi Intézet munkatársa volt a Kossuth Lajos téren,
hogyan lehetne megtudni, hogy mikor, melyik napon volt ez a PB-ülés (bizonyos, hogy
csak tavasszal lehetett, mert Farkas Mihályt, korábban legfõbb szocialista Hadurat,
majd a kultúra mindenható gazdáját csak 1956 júliusában mentették föl tisztségeibõl,
és zárták ki a pártból), de akitõl érdeklõdtem, sajnálkozva azt válaszolta, hogy ezt ma
már nem lehet megállapítani, mert a Politikai Bizottság üléseirõl nem készültek jegyzõkönyvek... (Sapienti sat.)
Az október végi robbanás gyújtózsinórja mindeközben már javában égett, aminek mi,
közemberek, de, gondolom, idesorolhatom a mûvészeti élet szinte valamennyi szereplõjét, sõt: a politika különbözõ szinteken mûködõ eszközembereit is, legfeljebb a füstjét éreztük, és sejtelmünk sem volt róla, hogy az élet minden területén érezhetõ feszültségek forradalomban fognak kisülni. Ablonczyval beszélgetve (2003, kézirat)
Csernus elmondta, hogy október 23-án estefelé a Rádiónál volt, a Múzeum-kert felõli oldalon, majd a Kecskeméti utcán hazament, s otthon, a Dráva utcában az anyósa
nyitott ajtót. – Azt mondják, forradalom van. – Igen, már itt is lövöldöznek.
Forradalom, lövöldözés, eufória, „felcsapó hit, láng. Omlás, rémület” (Szabó Lõrinc);
megtorlás, s miután „póznára csavarták beleinket” (Weöres Sándor), a mûvészeti közéletben is elõkerült újból a szocreál furkósbotja. Kiváló alkalmat kínált erre a képzõmûvészeti életben az 1957 tavaszán megnyílt Tavaszi Tárlat, amely a korábbi gyakorlattal
szakítva, a kötelezõ zsûrizés nélkül magukra a mûvészekre bízta, hogy mit állítanak ki.
Több se kellett Oelmacher Annának, aki FORRADALMI TETT VAGY KISPOLGÁRI REVIZIONIZMUS?
címû fulmináns cikkében (Élet és Irodalom, 1957. május 10.) torolta meg ezt a szabadság nevében elkövetett határsértést: „...sorra került a nagy tavaszi nyitány, melyet elgondolói merészen újszerûnek szántak, szélesre tárva a kaput mindenféle szándéknak és irányzatnak”.
Mindezt „a sötétség erõinek pár hetes tombolása után” tették, ahogy a cikk bevezetõjében
olvasható. „Kétségtelen – folytatódik a bolsevik Höfer-jelentés –, hogy a legnagyobb káosz
az értelmiség fejében volt, tehát a kultúra területén jelentkezett. De mert volt erõnk az ellenség
kezébõl kiütni a fegyvert, s mert kitûztük (újra) a gyárak homlokára az ember ötágú csillagát –
ha csikorogva és döcögve is, megindult a kulturális élet... A Tavaszi Tárlat állítólag forradalmi
tett, ami az állami és pártirányítás »béklyóiból felszabadult mûvészek szabad választása és válogatása alapján jött létre«, hiszen kiiktatták a szövetség alapszabályából a »szoc. real« kifejezést,
helytelenül alkalmazva a »virágozzék minden virág« kínai elvét.” Az eredmény: „a Tavaszi
Tárlat... a kispolgári revizionizmus képzõmûvészeti megjelenése”. – Mi a teendõ a cikkíró szerint? „A párt és állam hivatott kertészei vegyék kézbe az ollót és szeretetteljes nyesegetéssel alakítsák ki a munkás-paraszt hatalomnak megfelelõ, a magyar hagyományokból sarjadó, a dolgozó népet örömre és kultúrára nevelõ mûvészetet.” (Az ollót kézbe is vették, kinyesegették azokat, akik visszaéltek a szabadsággal; egyebek közt Korniss Dezsõt, Bálint Endrét, Czóbel
Bélát, Csernus Tibort, Kondor Bélát, Martyn Ferencet stb. stb.) – Ilyen elzorduló ide-
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ológiai klíma alatt kezdett végbemenni Csernus Tibor elszakadása a természetelvû
nagybányai hagyománytól. Õ maga viszont 1957 nyarán feleségével együtt kijutott Párizsba, ahol mesterének és jó francia kapcsolatokkal rendelkezõ idõsebb pártfogóinak,
például Gyergyai Albertnek a támogatásával könyvillusztrációkat és címlapokat tervezett rangos francia kiadók megbízásából. (Gallimard, Grasset, Seuil stb.)
S e helyt talán érdemes egy kis történetmorzsát megörökíteni, amit Párizsból való
hazatérésük után, 1958 õszén vagy 1959 tavaszán mesélt el festõ barátunk, már ismét
a Dráva utcai mûteremben, kávézgatás közben. A kiadónak végzett munkáit rendszerint felesége, Sylvester Kati vagy újdonsült barátja, a párizsi emigrációban élõ Csokits
János költõ vitte fel a szerkesztõségekbe, mert Tibor még nemigen tudott franciául,
ezért inkább lent várakozott az utcán. Egy alkalommal odalépett hozzá egy clochard,
s kért tõle egy cigarettát. Ezt megértette, s megkínálta egy kék gauloise-zal a csõlakót,
aki kivette a pakliból a cigarettát, de nem gyújtott rá rögtön, hanem – Csernus szerint –
meg akarta szolgálni az adományt, és a cigarettát a kezébe fogva rábökött Csernusra:
– Várjon! Maga nem francia! – hát ehhez nem kellett nagy éleslátás. Aztán így folytatta: – Kitalálom, honnan jött! Spanyol? Olasz? Lengyel? Amerikai? – Csernus, nagyjából értve, mit mond, csak tagadólag rázta a fejét. Végül a clochard föladta, s rákérdezett. – Magyar vagyok! – Hongrois? Oppardon, monsieur, mondta a clochard, s egy
mozdulattal szinte visszalökte a cigarettát barátunk szájába. – Merci, s azzal továbbállt.
Csernus pedig rettenetesen szégyenkezett a szolidaritásnak e groteszk megnyilvánulása láttán.
S itt egy kis látszólagos kitérõt kell tennem, mert amit az alábbiakban elmondok, az
egyidejûség (koincidencia) révén mégis összefügg „a társadalmi jelentõséggel nem rendelkezõ, három méla fiatalember” és a róluk festett kép történetével. 1956. november 4-e
után a Szépirodalmi Könyvkiadó helyiségeibe, akárcsak az egész New York-házba, hetekig nem lehetett visszamenni. Az Erzsébetváros fölé magasodó tornyát, amelynek a
második világháborús sérüléseit 1956 nyarára tüntették el, a forradalomban újra szétlõtték, s a karhatalom ettõl függetlenül egyébként is lezárta az épületet. Amikor visszamehettünk, szinte derékig jártunk a szétszórt kéziratok kazlaiban, s jó ideig tartott,
míg ezeket össze lehetett rendezni. Ekkor derült ki, hogy a rengeteg kéziratból egyetlen lap sem tûnt el az októberi vihar forgatagában. Eltûnt viszont a három lektor közül az egyik, Vajda Miklós barátunk, akit a rend viszonylagos helyreállta után Illés Endre behívott a szobájába: – Miklós! Pereg a dob! – mondta suttogva, mint aki nagy titkot árul el. – De ne aggódj, meg fogunk menteni, esetleg áthelyezünk. – Másnap az
igazgató átadta neki a mentõövet: az azonnali hatályú felmondólevelet, minekutána
hat esztendeig nem tudott elhelyezkedni.
A „kis októberi” okozta történelmi kényszerszünet után, 1957 tavaszán és nyarán kezdtek megjelenni az elõzõ esztendõben nyomdába adott kéziratokból kigyártott kész mûvek. Március idusán látott napvilágot többek között „a magyar reakció költõjé”-nek (Szigeti József minõsítése még 1947-bõl), Weöres Sándornak a gyûjteményes kötete, A HALLGATÁS TORNYA, továbbá Veres Péter JÁNOS ÉS JULCSA címû regénye (a késõbbi BALOGH CSALÁD TÖRTÉNETE címmel összefoglalt trilógia zárókötete) s kissé késõbb Kosztolányi Dezsõ
ÍRÓK, FESTÕK, TUDÓSOK címû gyûjteménye, amelynek Réz Pál volt az összeállítója és sajtó alá rendezõje. (Jómagam a Weöres Sándor- és Veres Péter-mûvek kiadói szerkesztõje.) Réz Pált azért támadták igen élesen a korabeli sajtóban is, amiért megengedhe-
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tetlen polgári objektivitással beválogatta a gyûjteménybe Kosztolányi Ady-pamfletjét, s
kiváltképpen heveskedett egy bizonyos Hajdu nevezetû kritikus a Népszavában, aki a
könyv egyik nyilvános vitáján a következõ, szállóigévé vált mondatot eresztette meg:
– Én nem kívánom, hogy akasszák föl a lektorokat, ámbár?... – én pedig Veres Péter
regényével kapcsolatban tanúsított „ébertelen magatartásom” miatt lettem elmarasztalva. De Réz legalább tudta konkrétan, hogy mi a bûne, mert a szerkesztõség vezetõje
(„Ízlés Endre, mézbe mártott zsilettpenge” – kollégánk, egyébként szintén volt Eötvös-kollégista társunk, Szász Imre regényíró akasztotta rá egy vállalati kabaré során ezt
az epitheton ornanst) egy lektori értekezlet nyilvánossága elõtt olvasta a fejére – az éles
sajtótámadásokat követõen – megengedhetetlen objektivitását. Én azonban nem tudtam, s honnan is tudhattam volna, hiszen a kiadóval sem közölték a vizsgálat során,
hogy miben is vétkeztünk. A vizsgálat egyébként felülrõl indult el, az a hír járta, mint
késõbb megtudtuk, hogy valaki, befolyásos pártember s Veres Péter régi ellensége, állítólag egyenesen Kádár Jánosnál jelentette föl a regény ürügyén az írót, mondván,
hogy az „ellenforradalom” idején kibújt belõle a nacionalista paraszt, részint 1919 és
Trianon kapcsán tett megjegyzéseiben, másrészt a napnál világosabban azáltal, hogy
a regény végén nem átallott sajnálkozni az ’56-os menekülteken. – Ha ezt tudtam volna, töredelmesen megvallottam volna a vétkemet, amikor a Kiadói Fõigazgatóság vezetõje személyesen kifáradt a New York-házba, hogy egy értekezlet nyilvánossága elõtt
legalább önkritikát gyakorolva nyerjem el méltó büntetésemet, de minderrõl sejtelmem sem volt, mert ahogy ez a kafkai recepthez illik, nem kötötték az orromra. A kiadóéra sem, mert akkor elmondtuk volna, hogy a regény története 1944-ben ér véget,
s az akkori menekülõkrõl van szó, akiket mint megbolondítottakat néz szánakozva a
kukoricásból hazafelé lopakodó katonaszökevény Balogh Jani. De hát akkor az is kiderült volna, hogy az egzekúciót elrendelõk közül senki nem olvasta a könyvet, amire
nem is volt szükség, hiszen 1958 januárjában Kádár János országgyûlési beszédében
üzent hadat a népieknek. („Mi nem stílusirányzatnak, hanem politikai csoportosulásnak, mégpedig a haladással ilyen vagy olyan formában szemben álló politikai csoportosulásnak tartjuk az
ún. »népies« írói csoportosulást.” Azt pedig csak mostanában tudtam meg, hogy a Belügyminisztérium illetékesei szorgalmazták állhatatosan, hogy a párt ne csak a jobboldalirevizionista írókkal, de a Petõfi Pártot létrehívó népiekkel szemben is alkalmazzon adminisztratív eszközöket. Lásd Standeisky Éva GÚZSBA KÖTVE [az 1956-os Intézet kiadása, 2005] címû könyvének vonatkozó részeit.)
Az ügyet végül is megúsztuk, nem tudni, miért és hogyan; de ki tudhatta, hogy a létezett szocializmus vérrel írt bohózatai hogyan és mi célból készültek, s mi történt vagy
mi nem történt aztán az érintettek sorsát illetõen. Lenyomatát õrzi egy jelentés, amelyben a „vérbíró” Vida Ferenc felesége – de miért is teszem idézõjelbe a jelzõt? – Aczél
elvtárs számára véleményezte a kiadó munkatársait. „Domokos Mátyás... nem problémamentes ember, pl. õ szerkesztette a JÁNOS ÉS JULCSÁ-t. Azóta, úgy néz ki, hogy helyrebillent... Réz
Pál... sokáig õ volt a kiadó szellemi – és ellenzéki – központja. Súlya erõsen csökkent, és mindinkább csökkenõben van.”
A három lektor élettörténetének ez az epizódja annyiban függ össze „a nem közérdekû
három méla fiatalemberrõl” (Cseh Miklós) festett kép regényével, hogy a VI. Magyar Képzõmûvészeti Kiállítás bezárása után Csernus mûve a Mûvelõdési Minisztérium birtokába került, amely eredetileg látatlanban mecenálta a kép születését, s a minisztérium
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illetékesei a Kiadói Fõigazgatóság vezetõjének a dolgozószobájában helyezték el a festményt, szemközt a fõigazgató íróasztalával. Ide lettünk mégis „fölakasztva”, s miközben ezek a fegyelmi vizsgálatok zajlottak, anélkül, hogy tudtunk volna róla, farkasszemet néztünk a „nem létezõ cenzúra” Officiumának (egyébként tudós) fõnökével. Nem
is viselte el sokáig, hanem kirakatta a képet az elõadók szobájába, majd „falfelülethiányra” való hivatkozással onnan is kirakták a folyosóra. (Mindezt az egyik elõadó, Rátkai Ferenc, késõbb miniszterhelyettes mondta el nekem, akivel ezekben az években a
minisztérium általunk „Zsdánov-teremnek” elnevezett alagsori helyiségében, ahol
idõnként ideológiai fejtágítókon vettünk részt, leghátul, titokban sakkpartikat vívtunk.) – De a képnek a folyosón sem volt maradása; úgy hírlett, hogy átengedték a Magyar Tudományos Akadémia frissiben megnyílt tudósklubjának, ahol szintén nem volt
sokáig, mert, legalábbis így szólt a fáma, Király István és Szabolcsi Miklós felhördülése nyomán megvonták a képtõl az ott-tartózkodási engedélyt. Annyit lehetett még hallani, hogy a Petõfi Irodalmi Múzeumban landolt, ahol aztán keret és üveg nélkül a puszta vásznat bedugták egy szekrény mögé.
Festõje pedig, Párizsból hazatérve, ottani élményeinek – Max Ernst oeuvre-jének és
Juhász Ferenc földijével, Hantai Simonnal való személyes megismerkedésének – a hatására mind szemmel láthatóbban távolodott el a mestere által is képviselt nagybányai
hagyománytól, mert mindjobban ráébredt egész mûvészetének alapkérdésére, ami a
mai napig meghatározza az õ magányos festõi útját: miként folytatható egyáltalán az
avantgárd permanens forradalmainak a kitérõi – vagy zsákutcái? – után a festészet a
modern, majd posztmodern korban? „Lehet-e Festészetet csinálni, Képet alkotni a XX. század második felében, utolsó negyedszázadában? Magányban született/kiküzdött életmûvével bebizonyította, hogy lehetséges, amelyhez az út, látszólagos kerülõvel, a tradíción át vezet.” Tehát
nem az avantgárdon, hanem, Csernus számára, állapította meg Németh Lajos, Caravaggión és Velázquezen át, „hogy olyan Képeket fessen, amelyek önálló világot képviselnek,
és nem reflektálnak (a látszatok ellenére sem) közvetlenül a valóságra, a natúrára”. (Németh
Lajos: CSERNUS TIBOR ÉS A KÉP. In: Literatura, 1987–1988. 1–2.) S mindennek a megvilágítására idézi Oscar Kokoschkát, aki szerint az idõtálló tradíció „azt a valóságot leplezi le, amellyel az embert a lét ábrázolhatóságának örök problémája újra és újra szembesíti”.
Kedves barátunk ezen az úton haladt egyre gyorsabban és egyre biztosabban a három T közül a harmadik, a Tiltás felé. „A SAINT-TROPEZ képem (1959) viszontagságai után
én már nem nagyon vettem részt tárlatokon. Fanyalgás, hallgatás vette körül mûködésemet. Hivatalos megbízásokat nem kaptam... Leginkább könyvillusztrálásból éltem.” (Kis Tibor beszélgetése Csernus Tiborral. In: Kritika. 1996/10.) Csernus nyilatkozatával egybecseng
György Péter retrospektív esszéje is: „A SAINT-TROPEZ sikere után a festõt sorra tanácsolták
el a nyilvános kiállításokról...” – Ekkortájt számol be egyik (keltezetlenül közreadott) levelében Sárközi Márta Londonba emigrált fiának a Dráva utcai mûteremben tett közös látogatásunkról, ahol aztán véletlenül Bernáth Aurél mesterrel is találkoztunk. –
„Délután Domokos Matyi kivisz Csernus Tiborhoz, mert úgy hallom, gyönyörû dolgokat fest, amióta megjött Párizsból.” Majd a következõ levélben tudósítja Sárközi Matyit, hogyan zajlott le a mûteremlátogatás: „Megnéztem Domokos Matyival Csernus mûtermét, aki Párizsból visszatérve nagyon jó dolgokat csinál, kissé Max Ernst hatása alatt, és ennek következtében
nincs egy vasa sem. – Miközben ott voltunk, beállított Aurél, és úgy feszengett a képek elõtt, mint
egy kotlós, aki kiskacsát költött ki, és most nem érti, hová úszik. Fónyi Géza is közölte velem tegnap az autóbuszban, hogy ez nem festészet, hanem vicc. Hát még mindig van olyan jó vicc, mint
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az õ egész életmûve. Mindenesetre, az utolsó garasaimon vettem Csernustól egy kis akvarellt, és
most nagyon élvezkedem, mert itt lóg keretben a Ferenczy Béni alatt és egy Borsos-rajz mellett.”
(Márta halála után Eszter lánya ezt az akvarellt nekem ajándékozta.)
Ennek a mûteremlátogatásnak és Bernáth mester váratlan betoppanásának egy vaskosabb változatát is õrzi az emlékezetem. A mester odalépett a festõállványhoz, amelyre egy vászonnal letakart, készülõfélben lévõ munka volt feltéve. – Hát ez mi? – kérdezte, félrelibbentve a vásznat. – Egy triptychon – rebegte Tibor. Bernáth elkezdte csóválni a fejét, majd csak ennyit mondott: – Hát, elõször is: a triptychon azt jelenti, hogy
három! S itt csak egy van. – De hát még nincs kész, mester, kérem... – Eh, különben
mindegy, mert ez nem is kép, hanem... – s ezzel rácsapta a mûteremre az ajtót. – Elhûlve néztünk utána, mert nem gondoltunk arra, hogy Bernáth szívszorító drámát él
át, s a fájdalom tör föl belõle ilyen artikulálatlanul.
Csernus kiszorulásának – kiszorításának? – egyik jellemzõ epizódjaként érdemes
idézni néhány sort egy másik „marginalizált” nemzedéktárs nagy mûvész, Kondor Béla levelébõl, amelyet az Élet és Irodalom 1962. január 20-i száma tett közzé: „Láncz Sándor ajánlja, hogy Csernus Tibornak »rendezzenek zártkörû kiállítást! Majd a szakma vitassa
meg.« Gondolom, azért, hogy ott összes ellenségei összejöjjenek, aztán sokféle ostoba tanácsukkal
megzavarják és féltve õrzött (mert gondosan készített) munkáit kandi szemekkel lelegeljék, majd
nyilvánosan elítéljék azt, amit senki sem látott, csak õk. Megjegyzem, minden mûterem zártkörû
kiállítás, csakhogy a mûkritikus önjelöltek elõl zárt legfõképpen. Szerény javaslatom: rendezzenek Csernus Tibornak nyilvános kiállítást, ha õ is úgy akarja.” – Ez a „szentségtörõ hangú”
megnyilatkozás csak a megfelelõ, magyarán: helyretevõ válasszal együtt jelenhetett
meg, bizonyos Bencze Gyula tollából, bár a lap feltehetõen még így is kockázatot vállalt, hogy egyáltalán nyilvánosságot merészelt biztosítani a mûvészetpolitikai szempontból botrányosan szalonképtelen Kondor Béla-levélnek. A válasz felháborodottan
visszautasítja Kondor Bélának a kritikusokra vonatkozó megállapításait, Csernus Tiborról szólva pedig kijelenti, hogy „igen komoly tehetségnek” tartja, de elõbb-utóbb „Csernus maga is be fogja látni, hogy az a kísérletezés, amelynek termékeként egy-egy lapot néha látni, arra enged következtetni, hogy alkotójuk valóságellenes, irreális, irracionális világba csúszik
fokozatosan”.
A hazai piktúra nyilvánosságának a világából mindenesetre kicsúszott. Ugyanebben
a hónapban (1962. január) Aradi Nórának is megjelent egy cikke az Új Írásban, VÁLASZ
EGY VITACIKKRE címmel, amely Németh Lajossal pörölve a következõket állapítja meg:
„Nézzünk további »kényes« példákat. [Csontváry, Vajda Lajos és a hazai absztraktokról van
szó. – D. M.] Németh kárhoztatja a lektori intézkedéseket, két »egyéni úton« járó fiatal mûvész,
Csernus Tibor és Kondor Béla mellõzése miatt... De hogyan vállalhatta volna bárki is – társadalmi felelõsséggel – Kondor festményeinek elfogadását, amelyekben részint szürrealista eszközökkel megoldott torzkép-gyerekeket szánt egy pécsi óvoda épületére? Felelõssé tehetõ-e bárki –
Csernuson kívül –, mert nem fogadták el absztrakt falkép-tervét, vagy mert nem nyerte meg a
Madách Színház falkép-pályázatát olyan munkával, amelynek víziószerû zsúfoltságában a kitûnõ rajztudás és felületkezelés eszközei keveredtek a kártyalapból kivágott és felragasztott figurával? A Madách Színházban évente 400 000 ember fordul meg, elhelyezhetõ-e ott állandó jelleggel olyan mû, amelyik ellenkezik százezrek ízlésével?” S e szónokinak szánt kérdés után
következik az osztályharcos konklúzió: „Németh Lajos szûk baráti mûvészi kör szószólójaként mindvégig figyelmen kívül hagyja, hogy a világon ma két társadalmi rendszer van, s a mai
egyetemes képzõmûvészetet is áthatja az állandóan élesedõ világnézeti harc.”
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De hál’ istennek nem feledkezett meg errõl az akkori (és késõbbi) idõk gondolatrendõrségének illusztris csinovnyikja, Rényi Péter, aki FESTÉSZET ÉS KORSZERÛSÉG címû
kinyilatkoztatásában másfél oldalt szentelt a X. Magyar Képzõmûvészeti Kiállítás képanyagának (Népszabadság, 1965. október 3.), s a teljes terjedelem szinte egyharmad részében kizárólag Csernus Tiboron veri el a port. „A baj akkor kezdõdik, amikor a mûvészet
már nem a bonyolultságot fejezi ki, hanem a bonyolultság okozta zavarában olyan zûrzavarnak
ábrázolja magát a világot, mintha azt nem is lehetne megmagyarázni. Amikor a festészet azt
akarja velünk elhitetni, hogy a valóságnak nincsenek objektív összefüggései, törvényszerûségei,
vagyis amikor irracionálissá válik. Ezzel is kacérkodik egyik-másik festõnk. Csernus Tibor, a fiatal festõnemzedék kétségtelenül kimagasló képességû tagja, minden jel szerint filozófiaként is
komolyan veszi a szürrealista mûvészet eszközeit...”
De ha csak ennyi volna a baj! Ámde „Csernusnál többrõl van szó; õ a részletekben nemcsak a színeket, hanem a formákat is felbontja. Aki megáll a képe elõtt és áttekinti az egészet, elõször csak azon csodálkozik, hogy mit keres ez a furcsa antik figurákból gyúrt együttes ennek a nádasnak a tetején, és mi ez a létra vagy palló, amely odavezet. Igaz, persze, a láp, a mocsár mitikus világ, mesevilág, lidércek, szörnyetegek világa – így asszociál az ember. De ha közelebb megy
(s ez esetben közelebb kell menni!) rájön, hogy a nádas nem nádas, hogy a növényzet, amelyet
látni vélt, nem növényzet, hanem csupán annak imitációja, valami semmivel sem azonosítható
massza, amelynek kitüremkedõ és benyúló, így meg úgy formált alakzatait nem lehet szemmel
megfogni, kisiklanak minden rendezõ, értelmezõ szándék elõl. S ahogy végigmegy részletrõl részletre, rájön, hogy itt minden felbomlik, ha azzal az igénnyel közeledik hozzá, hogy meg akarja
érteni: ami marad, mint realitás, az néhány, a nádasba ejtett holt tárgy, egy újságlap, egy zsebóra, érmék, az élõ világ megfejthetetlen, megfoghatatlan, szemünk és értelmünk elõl elrejtõzködõ titok... (S mindez páratlan mesterségbeli tudással van megcsinálva, olyan érzékletességgel,
hogy a tárlat látogatói tapogatják a vásznat, mert nem akarják elhinni, hogy ezt festették!)” –
Így fest tehát a NÁDAS (1964) a szocreál esztétika kórboncnokának a szemszögébõl, aki
közelebb ment a képhez, meg is tapogatta, és tapasztalnia kellett, hogy a mû tele van
irracionális-ellenséges áttételekkel, szerzõje pedig az üdvtan szempontjából – menthetetlen. – Mert még nincs vége a boncolási jegyzõkönyvnek: „Sokan csupán azért ítélik
el Csernust, mert epigonszerûen tapad elõképeihez, mert készen átvesz egy stílust. De úgy hiszem,
ennél messzebbre kell menni, azt is meg kell kérdezni, mi lesz a humánummal, mi lesz az emberrel ebben a mai, valóban szörnyen összebonyolódott világban, ha még a mûvészet is ebbe a lápvilágba csal bennünket, ahelyett, hogy segítene világosságot teremteni, erõt adni, eligazítani.”
Azt hiszem, ez a bõséges idézethalmaz a hatvanas évek hivatalos kritikai megnyilvánulásaiból kellõképpen megmagyarázza, sõt szinte természetessé teszi, hogy kaphatott a mûvész 1962-ben a minisztériumtól olyan levelet, amely kerek-perec közli vele,
hogy „sem Magyarországon, sem külföldön nem képviselheti a magyar kultúrát”.
Csoda-e, ha ilyen körülmények között fölerõsödött Csernusban a Párizs-nosztalgia?
A színfalak mögött befolyásos személyek is támogatták a festõt, köztük mestere is, hogy
méltatlan helyzetébõl egérutat nyerjen; úgy hírlett, hogy még Franciaország akkori
budapesti nagykövete is megkérdezte a kulturális politika legfõbb irányítóját, hogy
„miniszter úr, csakugyan meglepõdik azon, ha egy tehetséges magyar festõ Párizsba
kívánkozik?” – Így volt-e, ezért-e, ki tudja: mindenesetre több hiábavaló próbálkozás
után Csernusék 1964-ben, zsebükben útlevéllel, Párizsba utazhattak.
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Ezeknek a pletykáknak mégis lehetett valóságtartalmuk, különben nem írhatta volna Sárközi Márta egyik levelében fiának Londonba a következõket: „Ki fogom kapcsolni a telefont, mert állandóan szól. Bernáth Aliz hívott fel, hogy Csernusék végleg kinn maradnak, és ez milyen kellemetlen az Aurélnak. És ha már disszidáltak, úsztak volna át a Rábán, ne
pedig az Aurél segítségével mentek volna ki. Különben is, itt élned, halnod kell. Persze, engedték volna a Tibort csak egyszer is kiállítani. Erre Aliz azt válaszolta, hogy Csernusnak csak hét
képe van, bezzeg Aurél huszonöt éves korában már egy egész galériát megtöltött a mûveivel. Nem
tudtam, hogy a képek értékét kilóra mérik. Egyébként magam láttam Tibornak vagy huszonöt képét életemben, és magukra vessenek, ha minden valamirevaló festõ elmegy vagy abbahagyja a
festést.” (In: Sárközi Mátyás: LEVELEK ZUGLIGETBÕL. Kortárs Kiadó, 2003.)
A kép, a HÁROM LEKTOR után alkotója is eltûnt a szemünk elõl. Bizonyos vagyok benne,
hogy nem disszidálási szándék vezette õket, s nem õk szakítottak Magyarországgal, hanem a hivatalos magyar politika szakított a festõvel, amikor nyilvánosan megbélyegzõ kritikák által is és adminisztratív eszközökkel is kétségbe vonta festõ voltának létjogosultságát. Ezt valószínûsíti az is, hogy hosszú ideig nem is folyamodtak francia állampolgárságért, minek következtében abba a paradox helyzetbe kerültek, hogy útlevél híján most már az ún. „szabad világban” sem utazhattak kedvükre, nem hagyhatták
el a befogadó országot.
Tíz-egynéhány évvel Csernusék távozása után az Új Írás 1979. októberi számának
a borítóján a folyóirat fõszerkesztõje, Juhász Ferenc meglepetésszerûen leközölte a
mûvészpár képének a reprodukcióját, újból közreadva a róla 1953-ban készült portrét, valamint belül a lapban kettejük fotóját. Errõl a lapszámról jegyezte föl legendás
naplójában Fodor András: „A megjelentetett Csernus Tibor-anyag miatt a Pártközpont tiltakozik. Aczél ugyanis Párizsban randevúra hívta Csernus Tibort, s õ fütyült elmenni.” (Fodor
András: HETVENES ÉVEK. 1979. október 16., kedd.) Ezt az idegenkedést bizonyára szakmai irigység is motiválta. Hetvenedik születésnapja alkalmából kollégáinak egy csoportja kiállítással akart megemlékezni idehaza a festõrõl, amire az volt a válasz: nem
aktuális. (In: Lajta Gábor beszélgetése Csernus Tiborral.) Pedig 1997-ben a magyar
állam aktuálisnak érezte, hogy március 13-án Kossuth-díjjal tüntesse ki Csernust.
Kissé elõreszaladtam a képregény históriájának a fonalán. Visszatérek azokhoz az
évekhez, amikor a HÁROM LEKTOR kvázi „illegalitásba” szorult. 1980 nyarán, egy városligeti séta végén a Mûcsarnok homlokzatán egyszer csak megpillantottam egy transzparenst: Szocialista Magyarország 1945–1980. Abban a hiszemben, hogy képkiállításról
van szó, betértem az épületbe, de tévedtem. A kiállítás az országnak a felszabadulással kezdõdõ hétköznapi történelmét kívánta reprezentálni. Láthatók voltak az újjáépítés rekvizitumai: az elsõ facipõre emlékszem, egy spárgával átkötött kopott aktatáskára, egy régi rendõregyenruhára (oldalán gumibottal...) stb. Teremrõl teremre haladva legnagyobb meglepetésemre egyszer csak megpillantottam a HÁROM LEKTOR-t. (Igaz,
voltak más festmények is: például a nevezetes „füttyös kalauz”.) Hazaérve azonnal levelet írtam Párizsba, hogy tudassam Csernussal: megvan a kép, és változatlanul gyönyörû! Csernus ugyan nem szeret levelet írni, de erre õ is tollat ragadott, és egyebek
közt ezt írta: „...itt járt nálam az a mûvészettörténész-nõ, aki rendezte azt a kiállítást, ahol a
HÁROM LEKTOR kép kint volt, amirõl írtál. Örülök õszintén ennek, mert maga az a tény, hogy ez
a kép megvan – nagy öröm nekem is. Réz Pali ezt már elparentálta egyszer – hogy nem tudni,
hol van stb. És kösz, hogy még szerinted »tartja« magát.” (Párizs, 1980. június 13.)
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Úgy rémlik, 1988 õszén értesültem róla, hogy párizsi galériása, Claude Bernard jóvoltából Budapesten is kiállítást rendeznek Csernus Tibor festményeibõl; hét párizsi, két
New York-i s chicagói után hatvankét éves korában önálló kiállítást szülõhazájában
elõször, Budapesten. Így is lõn: 1989. március 2-án nyílt meg a negyvenöt képbõl álló
retrospektív kiállítás a Mûcsarnokban. – „A görög és a keresztény mitológia »mitémáit« újraidézõ képek között csábító lenne a klasszikus cím idézése: A TÉKOZLÓ FIÚ HAZATÉRÉSE – mondotta SZÜNTELEN JELENLÉT címû (ironikus zamatú) megnyitójában Németh Lajos –, ám
bármilyen csábító is, hamis lenne – mert nem a Párizsban élõ fiú a tékozló, hanem az ország az
– mint ahogy írta Csernus nagy barátja, Juhász Ferenc, immár klasszikus eposza címében, amely
nem tudta megbecsülni tehetségeit, sem az itthon maradottakat, sem a külföldre kerülteket. Így
Csernus Tibort sem, akirõl pedig mindenki tudta, hogy istenadta festõi tehetség, a Ferenczy Károlyok, Bernáth Aurélok utóda, akit anélkül, hogy ezt valaha is szorgalmazta volna, már fiatal
mûvészként is iskolateremtõ mûvészként tiszteltek, és anélkül, hogy valaha is belekeveredett volna a szakmai disputákba, vagy hangzatos ars poétikákat fogalmazott volna – a modern magyar
festészet megújítói közé sorolt a mûvészettörténet-írás... A mûvészetnek van egy idõn, történelmen átívelõ vonulata, a szüntelen jelenlét, jelen idõ állapota, ahol valamiféle olyan kerekasztalbeszélgetés folyik, ahova csak az igazán nagyok kaphatnak meghívást. Kis létszámú, parnasszusi társaság ez, a kiválasztottak gyülekezete, akiknek italként a nektár dukál, hiszen nem õk beszélnek, nem õk alkotnak, hanem valamiként a festészet tárulkozik fel bennük. Csernus Tibor
legújabb képeit nézve egyre inkább növekszik bennem a sejtelem – meghívták ebbe a társaságba.”
A megnyitó elõtti napokban arról értesítettek, hogy a rendezõk szeretnék, ha a hivatalos idõpontnál korábban megjelennék a Mûcsarnokban. Belépve a bejárattal szemközti nagy terembe, tétován körülnéztem, amikor a túlsó oldalon beszélgetõ kis csoportból kivált tweedzakóban Csernus Tibor, s miközben kezet ráztunk, nevetve újságolta: – Képzeld, amikor beléptél, Claude Bernard direktrisze odafordult hozzám:
möszjõ, az nem a maga modellje, aki most bejött? Megismert a kép alapján. – Körbejárva a termet, egyszer csak megpillantottam a HÁROM LEKTOR-t, pontosan ugyanazon
a falon s ugyanabban a magasságban, ahol 1955 decemberében volt elhelyezve.
A megnyitó és a képnézés után valaki, talán éppen Csernus, közölte, hogy galériása, Claude Bernard szeretne vendégül látni néhányunkat, köztük Réz Pált és engem,
a Gundel étteremben vacsorára. (Juhász Ferencre és Németh Lajosra emlékszem még;
a „harmadik lektor”, Vajda Miklós akkoriban éppen külföldön tartózkodott.) Vacsora
közben Csernus elmesélte, hogy Claude Bernard-t, aki persze csak most lát(hat)ta elõször a HÁROM LEKTOR-t, nagyon megragadta a kép, s bár soha nem mondott barátunk
képeirõl egy szót sem, most félig-meddig magában beszélve többször kijelentette: –
Ez jó... ez nagyon jó. – Pár nappal korábban pedig be is ment a minisztériumba, s közölte, hogy szeretné megvenni a képet, az ár nem érdekli, azonnal megadja azt az
összeget, amibe kerül. – A kép nem eladó, volt a válasz. – Erre fölajánlotta, hogy saját
költségére kiszállíttatja ezt a képet, és külön kiállítja Párizsban a Grand Palais-ban. –
Szó sem lehet róla! A HÁROM LEKTOR-t nem lehet kivinni Magyarországról, mert az nemzeti érték!
Pillanatnyilag ez a helyzet.
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SPEKULÁCIÓ NÉLKÜL NINCS INTUÍCIÓ
– „JÓB KÖNYVÉ”-TÕL A FRAKTÁLOKIG
Jeney Zoltánnal beszélget a „Halotti szertartás”-ról Farkas Zoltán

Elõször a HALOTTI SZERTARTÁS több mint negyedszázados keletkezéstörténetérõl szeretnélek kérdezni. Amikor ’79-ben Dobszay László felkért a SUBVENITE RESPONSORIUM feldolgozására, errõl
az egyetlen tételrõl volt szó, vagy már akkor felderengett egy nagyobb mû koncepciója?
Nem, egyáltalán nem. Miután 1980-ban bemutatták, és ’81-ben is elõadták, mindketten, Szendrei Janka és Dobszay László is szelíden noszogattak ugyan, hogy nem tudnék-e a középkori temetési szertartással valamit kezdeni, de arra most nem emlékszem, hogy ezen a tételen kívül mikor kaptam meg a teljes gregorián anyagot. A SUBVENITÉ-t sem én választottam ki, hanem egyszerûen erre irányult a felkérés. Ezt a zeneakadémiai bemutatót egyébként megelõzte egy esztergomi koncert 1977-ben, amelyre
többeket kért fel Dobszay, hogy komponáljanak Caput-tropusokat;1 végül ketten tettünk eleget a felkérésnek: Dubrovay László és én. Ez már többé-kevésbé a SUBVENITE
elõzményének számít, bár a gregorián Caput alatt végig csak egy szál g hang szól, a tonalitás meghatározójaként, és ezt a gregorián anyagot veszik körül hangszeres tropusok; a SUBVENITE esetében viszont már a gregorián quasi „megharmonizálása” is érdekelt: az énekszólamot zongorán, hárfán, vibrafonon, harangokon és cselesztán játszott
akkordok kísérik. Ugyanakkor gyakorlatilag itt is a gregorián dallam szakaszai közé
írt hangszeres tropusról van szó, amelynek két rétegét eredetileg egy szál angolkürt és
öt gong, illetve fuvola és hárfa, valamint vonóskar szólaltatta meg.
Az eredeti felkérésben semmiféle kívánalom nem fogalmazódott meg a megzenésítés módjára
vonatkozóan?
Nem. Dobszayt az érdekelte, hogy egy zeneszerzõ, aki közelebbi kapcsolatba került
a gregoriánnal – azáltal, hogy énekelt a Schola Hungaricában –, hogy viszonyul ehhez, mit tud kezdeni ezzel a dallamrepertoárral. Ez az ösztönzés végigvonul a Schola
történetén. Én ezen a darabon keresztül más viszonyba kerültem a gregoriánnal, de
Kurtág is komponált hangszeres tropusokat gregorián tételekhez, az ócsai lemezfelvételek egyikére tõlem is rákerültek megkomponált csengõhangok (amelyekhez valószínûleg a SUBVENITE bevezetõjének krotálhangzása adta az ötletet), s Vidovszky László is
írt hasonlót.2
1
A Caput-tropus a nagycsütörtöki „csonka” mise keretében lezajló lábmosási szertartás Ante diem festum kezdetû antifónájának része, mely Péter apostol szavait idézi: „Uram, ne csak lábaimat mosd meg, hanem kezeimet
és fejemet is.” A „Caput” szóra a különbözõ gregorián dallamhagyományok egyaránt hosszú melizmát énekeltek. Ezt a díszes melizmát számos polifon mû cantus firmusaként használták (többek közt erre épül a
sokáig DuFaynak tulajdonított Missa Caput, a zenetörténet egyik legkorábbi cantus firmus miséje is). Maga a tropus szó ebben a kontextusban bõvítést, betoldást, azaz a kanonizált régi liturgikus tételekhez illesztett hozzáadást jelent.
2
ÁDÁMTÓL ÁBRAHÁMIG, ÁBRAHÁMTÓL MÓZESIG – GREGORIÁN RESPONZÓRIUMOK KURTÁG GYÖRGY ORGONA KÖZJÁTÉKAIVAL, Quintana – Harmonia Mundi QUI–903032, QUI–903038; Jeney: HARANGJÁTÉK, CSENGÕK, in: POLIFON VECSERNYÉK, Hungaroton SLPD 12533; Vidovszky László: JELADÁSOK, KÖZZENÉK ÉS UTÓJÁTÉKOK, in: SZENT MIKLÓS
JÁTÉKOK, Hungaroton HCD 12887–88.
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Az említett zeneszerzõk másképp nyúltak a gregorián alapanyaghoz, s annyit leszögezhetünk,
hogy megelégedtek kisebb léptékû darabokkal: közjátékokkal vagy gépzongoradarabokkal.3
Igen, de általában az is volt a kérés: közjátékokat írni a gregoriánhoz.
Hadd firtassam: ’79-ben magadtól nem jutott eszedbe, hogy folytasd? Kellett az ösztönzés, vagy
azért benned is megfogalmazódott már az igény, hogy ezzel az anyaggal kezdeni kellene valamit?
Nem valószínû. Annyira más dolgokkal foglalkoztam akkor. Felkérés nélkül nem
kezdtem volna hozzá. Az más kérdés, hogy a feladatban kellett valami, ami érdekeljen,
megfogjon. A folytatásra való ösztönzés azonban biztos, hogy többször is elhangzott
’87-ig. Csakhogy ’83-tól egyre lazábban, ’84-tõl pedig már egyáltalán nem jártam
Scholára, mert egyszerûen nem tudtam idõben összeegyeztetni a próbákat és a fellépéseket. A szertartás folytatásának kérdése ’87-ben vált élessé, amikor a Filharmónia
a Korunk zenéje keretében szervezett számomra egy szerzõi estet, amelynek mûsorához
hiányzott egy nagyobb apparátusú, hosszabb darab. Akkor került a SUBVENITE elé az a
pár tétel, ami most a IV. rész (ABSOLUTIO – FELOLDOZÁS) elejét alkotja.
Ahogy az ember végigolvassa a HALOTTI SZERTARTÁS teljes szövegét, az a benyomása támad,
hogy önmagában is mûalkotás. Már maguk a liturgiából vett textusok is, de a tropusokkal – a
XX. századi költeményekkel – együtt meg aztán végképp azt a hatást keltik, mint egy Bach-passió szövegkönyve vagy például Brahms NÉMET REQUIEM-jének összeállítása. Olyan „megkomponált” teljességet ad, amely szinte zene nélkül is igen erõs hatású. Engem az a folyamat érdekelne, hogy abból az öttételes ciklusból, amely ’87-ben elkészült, hogyan vezetett út a teljes kompozícióig. Mikor körvonalazódott, hogy ezt az egészet meg kell komponálni, és mikor kaptad meg
a pálos kódex anyagát?
A ’87-es bemutató táján, hiszen akkorra már biztosan tudnom kellett, hogy a SUBVENITE hol helyezkedik el a szertartásban, tehát hogy a halál beálltakor, azaz a lélek „elajánlásakor” és késõbb, az ABSOLUTIÓ-ban is elõfordul. S teljesen világos kellett legyen,
hogy a ’87-es változat nem a szertartás elejéhez, hanem az utóbbi elõforduláshoz kapcsolódik, hiszen a SUBVENITE elé akkor írt tételek a szertartásnak csak ezen a helyén lehetségesek. Sok választási lehetõségem egyébként nem volt, hiszen október elejére tûzték ki a koncertet – meg is van az akkori próbabeosztás –, s a tételek nyáron, s mint
ahogy általában, az utolsó pillanatban készültek el. A ’87-es öttételes ciklusból késõbb
kihagytam az oráció és a SUBVENITE közti olvasmányt, mivel az a szertartás két másik
helyén is elõfordul. Ez a JÓB KÖNYVÉ-bõl való lekció.
„Mezítlen jöttem ki anyámnak méhébõl...”
Igen, amit már eredetileg is három nyelven, héberül, görögül és latinul zenésítettem meg. Az öt tétel tehát a következõkbõl állott: a REQUIEM AETERNAM introitus; a processzió, amelyhez Weöres Sándor ÉN IMÁDOTTAM A KERESZT TÖVÉBE HULLVA kezdetû versét
használtam, s a LUX AETERNA antifóna csatlakozik hozzá; egy könyörgés (NON INTRES IN
IUDICIUM); a JÓB KÖNYVÉ-bõl vett lekció; végül a SUBVENITE. A Weöres-verssel kapcsolatban késõbb azt hallottam vissza, hogy micsoda csúnya dolgot mûvelek azáltal, hogy
egy nem liturgikus szöveget iktatok be a liturgiába. Hát még ha tudták volna, hogy ez
a vers egy drámából származik! Az ellenérzések természetesen nem Dobszaytól jöttek,
sõt: õ ösztönzött a legjobban a munka folytatására, hogy ebbõl az öt tételbõl mielõbb
egy teljes mû legyen. A koncert után egyébként már számomra sem volt kérdés többé,
hogy ezzel az anyaggal foglalkozni fogok, tehát az biztos, hogy a ’87-es szerzõi est ad3 Gépzongoradarabot Vidovszky László komponált 1992-ben, FUTAKI
BMC CD 014, László Vidovszky Etudes for MIDI Piano.
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ta a végsõ nagy lökést az oratórium megkomponálásához. Akkoriban megkaptam a
szertartás teljes leírását is – lehet, hogy a teljes gregorián anyagot még nem, de anynyit igen, hogy a szertartásrendben eligazodjam.
Ez a leírás már tartalmazta az oratórium hatrészességét?
Nem, csupán a liturgikus szertartás sorrendiségét. Ebben természetesen meg voltak különböztetve a liturgikus folyamat tagolásai, de az, hogy a zenei kompozíció hat
részbõl fog állni, az lassan és fokozatosan alakult ki számomra, nem kis részben Dobszay sugallatára. Az egyes részek elnevezése is tõle származik, ez a tagolás ’87 és ’91 között kezdett kialakulni, s körülbelül ’94-re véglegesült. Az már a ’87-es koncert elõtt is
nyilvánvalóvá vált, hogy – ha én ezt a szertartásrendet akarom követni, akkor – lehetetlen, hogy ebben a gyászmise is helyet kapjon, bár akkor még én sem számítottam
arra, hogy ez a mû enélkül is ilyen hosszú lesz. A ’87-es ciklusról ugyan rögtön kiderült, hogy önmagában is közel húszperces, de ennek ellenére az egész mûvet tekintve
magamban akkor még egy normál koncert terjedelmére sem gondoltam. Azt azonban
tudtam, hogy ha a gyászmisét is megírnám, akkor a darab mindenképpen nagyon
hosszú lenne; meg aztán úgy voltam vele, hogy REQUIEM amúgy is sok van a zeneirodalomban, és annak szövegével/mûfajával valahogy nem is tudtam mit kezdeni. A gyászmise kezdetét jelzõ introitus után ezért került be – jelezve a misét követõ processzió
helyét – ez a Weöres-vers.
Egy pillanatban el kellett döntened, hogy – még ha kihagyásokkal, bõvítésekkel, tropusokkal
is – a teljes szertartást megkomponálod. Ez a döntés mikor született meg?
Bizonyosan a 87’-es koncert után. 1988-ban kaptam egy DAAD ösztöndíjat, amelylyel egy évet Nyugat-Berlinben töltöttem. Akkor az volt az érzésem – sok mindennel,
egyrészt a DAISY-vel is,4 meg a HALOTTI SZERTARTÁS-sal is –, hogy az az év elég lesz a befejezésükre. Utólag persze azért ez vicc... Nem mintha akkor ezt nem gondoltam volna komolyan, csak nem számoltam azzal – mint általában azóta sem, amikor valamilyen nagyobb kompozíciót elgondolok –, hogy egy év mennyire reménytelenül rövid
idõ egy ilyen vállalkozáshoz. Mindenesetre rengeteg kis füzetet írtam tele vázlatokkal.
Ezekben a füzetekben a SUBVENITE mellett a fõbb responzóriumok – a NE RECORDERIS, a
LIBERA ME, a MEMENTO MEI – már az én átírásaimban szerepelnek. Ez azt jelenti – visszatérve egy korábbi kérdésedre –, hogy berlini utam elõtt már meg kellett kapnom az
egész anyagot.
Nemcsak a szöveget, hanem már rögtön a gregorián dallamot is...
Nem az eredeti kódex fénymásolatát, hanem a gregoriánnak egyfajta modern átírását.
A „scholás”, gyakorlati célú lejegyzésfajtát?
Igen, de azon belül is egy gyorsírásszerû lejegyzést. Az is fel volt tüntetve, hogy a
különbözõ dallamváltozatok melyik kódexbõl valók, mert nem csak a czèstochowai pálos kódex dallamait kaptam meg.
Tehát az átírások valamilyen módon a dallamok filológiai helyzete felõl is eligazítást adtak?
Igen, és Dobszay azt is jelezte, hogy jó lenne a czèstochowai kódexet követni, mert
abban vannak a legértékesebb anyagok, de én nem mindig maradtam meg annál, hanem több ízben is elõfordul, hogy összekombináltam két változatot. Tehát elindultam
az egyik forrásból – a NE RECORDERIS-nél vagy a MEMENTO MEI-nél ez egyértelmûen ki4

A DAISY Jeney Zoltán Esterházy Péter szövegére készült operája két felvonásban (1999). A mûrõl lásd késõbb.
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derül –, majd valamilyen zárlati anyag miatt fogtam magam, és átmentem egy másik
dallamváltozatba. Valami a „cserbenhagyott” változatban nem tetszett nekem – ami
nagyon durván hangzik, tudniillik micsoda dolog, hogy egy tradicionális anyaggal dolgozom, és egyszer csak „nem tetszik a népdal” – de azért a teljes darabra végül is nem
ez az eljárás jellemzõ.
A HALOTTI SZERTARTÁS másik – a zenei anyagot illetõ – elõzménye is 1979-re megy viszsza. Akkor találtam rá arra a 128 hangból álló sorra, amely késõbb a zsoltárok anyaga
lett, és amelyet a fraktálokkal történt találkozásomnak köszönhetek. ’79-ben a Tudományos Akadémia könyvtárában a kezembe került a Scientific American ’78. áprilisi száma, amelyben ismertetés volt Richard F. Voss fizikusnak egy ’75-ös tanulmányáról. Ebben Voss a véletlennel vagy a véletlenszerûséggel kapcsolatos egyes jelenségek – például a kockadobás, a Brown-mozgás vagy a fraktálok – matematikai leírásait, illetve
szabályait vizsgálja olyan szempontból, hogy ha eme szabályok alapján hangfolyamatokat generálunk, akkor vajon vannak-e ezek között olyanok, amelyeket zeneinek érzünk. Voss zeneirodalmi példák elemzése és azoknak az általa generált hangsorozatokkal való összehasonlítása alapján arra a következtetésre jut, hogy azokat a dallamokat érezzük zeneinek, melyek az 1/f függvény által leírható mozgásirányokat követik,
azaz fraktál jellegûek. Mind a fraktál szó, mind a fraktálelmélet Benoit B. Mandelbrot
nevéhez fûzõdik, aki a felhõk és a tengerpartok alakzatainak megfigyelése alapján dolgozta ki elméletét a fraktáldimenziókról. Errõl szóló könyvét 1975-ben franciául publikálta. Az átdolgozott és kibõvített angol kiadás után ’77-tõl a fraktálok tanulmányozása nem csak a tudományos kutatásnak lett egyik divatos témája: mivel a fraktálokat
generáló számítógépes programok nagyon gyorsan elterjedtek, Mandelbrot elmélete
a mûvészeti gondolkodásra is nagy hatást gyakorolt. Ligeti nemrég megjelent interjúkötetében5 ’84-re datálja, amikor elkezdett a fraktálokkal foglalkozni, ami nekem –
ismerve Ligeti szinte azonnali érdeklõdését minden új felfedezéssel kapcsolatban –
meglepõen „kései”-nek tûnik, de hát ebben a könyvben annyi tévedés van...
A ZONGORAETÛDÖK elsõ sorozata 1985-ös, úgyhogy lehet, hogy ebben igaza van.
Korábbra emlékeztem, de ha így van, akkor én hamarabb foglalkoztam a fraktálokkal. Ennek persze az égadta világon semmi jelentõsége nincs, csak azért tölt el nagy
örömmel, mert Ligeti mindig is nagyon büszke volt rá, hogy minden újat azonnal õ
próbált ki elõször, de én nagyon szeretem ezért... az agyát. Visszatérve az említett cikkre, abban volt egy rövid, a fraktál jellegû számsorok generálását leíró algoritmus is. Én
1976-ban Párizsban vettem az elsõ már programozható kalkulátoromat, s a kalkulátorok, késõbb pedig a számítógépek iránti szenvedélyes érdeklõdésem mellett nyilván
ez a cikk is döntõen hozzájárult ahhoz, hogy ezt 1979-ben Olaszországban olyan nagyobb teljesítményûre cseréltem ki, amelyrõl már nyomtatni is lehetett, s azzal csináltam egy csomó programot: az egyik ezt a 128 hangú sort adta ki. Ez tehát egy „objet
trouvé”, talált tárgy: a program által generált hangsor. Persze annak ellenére, hogy épp
ez idõ tájt dolgoztam a SUBVENITÉ-n, még semmilyen módon nem kötõdött egymáshoz
ez a hangsor és a SUBVENITE. Olaszországban novemberben voltam – meg lehet nézni,
hogy mikor volt a Charta-aláírás,6 mert az után néhány nappal mentem Firenzébe. A
gépet akkor vettem, tehát nem is kötõdhetett volna a kettõ egymáshoz. A hangsor en5

Eckhard Roelcke: TALÁLKOZÁSOK LIGETI GYÖRGGYEL. BESZÉLGETÕKÖNYV. Osiris, 2005.
A Charta ’77 vezetõi (többek közt Václav Havel) ellen Prágában, 1979. október 24-én hozott ítélet ellen
röviddel késõbb Budapesten 250 magyar értelmiségi tiltakozást írt alá.
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nélfogva ’79 végérõl vagy ’80 elejérõl származik, és a vázlatfüzetbõl arra következtetek, hogy ’81-ben próbáltam meg ráapplikálni a Pilinszky-verset.7 Hogy miért a Pilinszkyt? Ez abszolút intuíció. Akkor már dolgoztam a TIZENKÉT DAL-on, tehát ’75 és ’83
között egy csomó vers megfordult a kezemben... és valószínûleg a Pilinszky-vers is része volt a szöveg és hangok összepróbálgatásának. Döbbenetes volt, ahogyan egy-két
hang belsõ ismétlésével a Pilinszky-vers ráillett erre a hangsorra. A szöveg ugyan kilógott, mert hosszabb, mint a 128 hang, és akkor még nem volt világos, hogy ez miért
jó nekem. Csupán rátettem, kipróbáltam. Éreztem, hogy valami fontosat találtam, s
arra gondoltam, hogy ez így majd egy önálló darab egyik tétele lehet, ezért ebbõl a
128 hangból felvázoltam egy másik tételt, egy nyolcszólamú ricercarét is, amely aztán
a vesperás cimbalomricercaréja lett. 256 ütembõl áll: 28 = 256. Merthogy a tétel nyolcszólamú, és a 128 hang végigfut mind a nyolc szólamban, de közben az együtt hangzó szólamok számát tekintve is benne van az összes lehetséges szólamkombináció, a
nyolc egyszólamú hangzástól az egyetlen nyolcszólamú hangzásig.
Miért is jó, hogy hosszabb a Pilinszky-szöveg, mint a 128 hang?
Azért, mert ennek következtében vált lehetõvé az a nyilvánvaló és késõbb hirtelen
felismert megoldás, hogy a „kilógó” szöveget a 128-as sor elejére tegyem rá. A 128-as
sor véget ér a „nem mozdult onnan” szövegrésznél, s a „soha többé...”-tõl a sor elölrõl kezdõdik, minélfogva a tétel épp egy „disz–cisz–cisz–e” fordulattal ér véget.8 Az utána
megszólaló gregorián dallam, az EXSULTABUNT DOMINO kezdete (d–esz–f–d) pedig ennek a tükre, miáltal fantasztikus zenei kötés jön létre a két tétel között. S ráadásul a
fraktálsor rejtett tonális központja végig „d”: a 128 hangból 18 „d” van, és igaz, hogy
a Pilinszky-vers nem ezen a hangon végzõdik, viszont teljesen természetesnek hat,
hogy „d”-n szólal meg az antifóna.
A gregorián belépésével rögtön elszínezõdik a fraktálsor „tonalitása”, tehát rögtön másfelé
megy...
Igen, ugyanakkor meg teljesen természetes, hogy „d”-n lép be, s hogy a „disz–cisz–
cisz–e” után a „d–esz–f–d–esz–c”-vel folytatódik. Ráadásul ez az „esz–c” lépés meg a
fraktálsor elejét idézi vissza, mert hiszen az egész éppen így kezdõdik. Tehát minthogyha az antifóna összefoglalná a kerethangokat.
Ezek szerint a felsõbb hatalmak beleszóltak, hogy ennyire tökéletesen stimmeljen...
A felsõbb hatalmak mindvégig beleszóltak! Ezért áll hozzám közel az, amit Boulez
mondott a középkorról, abszolút elismerõen. Amikor az ’50-es években a szemére
hányták, hogy a szerializmus spekuláció, akkor azt válaszolta, hogy a középkori zene
sem jött volna létre spekuláció nélkül, mert spekuláció nélkül nincs intuíció. Még Csajkovszkij is, akivel kapcsolatban a közbeszédben talán a legtöbbet emlegetik az ihletet,
tehát még Csajkovszkij is azt mondta, hogy munka közben jön az inspiráció. Magyarán: dolgozni kell ahhoz, hogy intuíció legyen. Ezt egyébként Picasso fogalmazta meg
a legszebben.9 Velem rengetegszer megtörtént már ilyesmi, például amikor dalokat

7

Pilinszky János: „Hol volt, hol nem volt, / élt egyszer egy magányos farkas” – részlet a SÖTÉT MENNYORSZÁG – KZ

ORATÓRIUM-ból.
8 A fraktálsor újrakezdõdik

ugyan, de prozódiai okokból az elsõ négy hang után megszakad, és csak késõbb
veszi föl a fonalat (a „Nyitott szemmel állt egész éjszaka...” szövegrész a korábbi „Már a falát is megszerette...” szakasz hangjainak felel meg). Jeney más tételekben is használja hasonló váltásokra a „d”-ket mint tagolási
pontokat.
9 „Amikor jön az ihlet, mindig festés közben talál.”
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írok. Számomra a dal valószínûleg olyan, mint Bartóknál a zongoradarab. De nagyon
ritkán fordul elõ, hogy a vers meg az a zenei gondolat, amivel éppen foglalkozom, teljesen egymásra találjon. Adott esetben a verset keresem egy meglévõ zenei anyaghoz,
vagy meglátok egy verset, és az hirtelen a struktúrája miatt elkezd nagyon érdekelni.
Persze óhatatlanul sokkal több vers tetszik, mint amennyivel kapcsolatban a megzenésítés gondolata egyáltalán felmerül, s rengeteg vázlatból végül nem is lett darab. Nem
tudom neked megmondani, hogy miért éppen erre a Pilinszky-versre találtam rá. Talán azért is, mert úgy tûnt, hogy a vers egy quasi recitativo. Az is lehet, hogy Pilinszky
váratlan halála, amely nagyon megviselt, hatott így a tudat alatt. 1981 áprilisában láttam utoljára Pilinszkyt, s ezt a találkozást le is írtam az ARS POETICA HELYETT címû írásomban. A felvázolt zenei anyaggal kapcsolatban azonban arra határozottan emlékszem, hogy az elkövetkezõ évek során idõrõl idõre foglalkoztam vele. Kialakult, hogy
a ricercare nyolc szólamának egyszerre megszólaló hangjait egyidejûleg szeretném lineárisan is hallani, valamint az is, hogy ez az anyag cimbalomra való. Még címet is adtam ennek a két tételnek, de ezzel együtt sehogyan sem akart önálló darab kikerekedni belõlük, ezért mindig félretettem az egészet. Jóval késõbb viszont, valamikor 1987
végén vagy ’88 elején hirtelen beugrott, hogy a Pilinszky-vers mint mottó kerüljön a
HALOTTI SZERTARTÁS élére, és hogy éppen ezért ez a 128 hangú sor legyen a zsoltároknak is az anyaga. Mintegy elõkészületképpen, 1988 elején, írtam is egy orgonadarabot RICERCARE SOPRA IL MOTTO DEL RITO FUNEBRE címmel.
Nagyon gyors döntési folyamat zajlott le ekkor, hiszen az V. rész zsoltárait leszámítva már akkor fölvázoltam az összes zsoltárt. Elkészült a MISERERE MEI-nek egy változata, nõi hangra és vonósnégyesre. Az 5. zsoltárt (VERBA MEA) is ’88-ban írtam. Ez, azt követõen, hogy ’89-ben hazajöttem Berlinbõl, ’90-ben önállóan is elhangzott. A CONFITEBOR TIBI-t, valamint a 6. és 7. zsoltárt is akkor vázoltam föl. Utóbbi kettõt is akkortájt,
de valamivel késõbb mutatták be Serei Zsolték.10 Berlinben készült az a mû is, amely
végül egyáltalán nem került be a HALOTTI SZERTARTÁS-ba, mert borzasztó hosszú lett:
a DOMINE EXAUDI.11 Azt hittem akkor, hogy majd az lesz a kerete az V. résznek, de aztán nem vált be. Ez egy azóta is elõadatlan, iszonyúan nehéz húszszólamú vegyeskar.
Ugyanennek a 128 hangnak egy másfajta földolgozása.
Sok olyan megkomponált tétel van, amely aztán nem került be a végleges mûbe?
Elég sok.
Terjedelmi okokból maradtak ki, vagy nem illettek végül a koncepcióba?
Terjedelmi és szerkezeti okokból. Valahogy sok lett az anyag.
Vajon egyszer rekonstruálni lehet még, hogy pontosan mi mikor készült el?
Sok mindent lehet rekonstruálni vázlatokból meg azokról a floppykról, amelyeket
még ’89–90-ben használtam Berlinben. 1982 óta dolgozom számítógéppel, és a számítógép azzal együtt nagyon fontos lett számomra, hogy vázlataim nagy többségét továbbra is kézzel írom. 1986-tól Macintosht használok. Bár a modelleket természetszerûleg többször is cserélnem kellett azóta, de a ’86-os gépemet megõriztem. A Finale
program elsõ verzióját Berlinben vettem. Addig a Professional Composer nevû programot használtam, amibõl az összes adatot át kellett konvertálni a Finaléba, ez legtöbb10

A bemutató adatai: 1992. szeptember 26., Tomkins Énekegyüttes, Bubnó Tamás, Componensemble, vezényelt Serei Zsolt.
11 A DOMINE EXAUDI (101/102. zsoltár) a végleges formában rövid, mindössze húszütemes tétel baritonszólóra és a kórus bariton-basszus szólamára.
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ször újraírást is jelentett, de úgy rémlik, hogy az eredeti Professional Composer floppyk is megvannak. Ami a kézzel írott vázlatokat illeti, a rekonstrukció persze nem könynyû, mert utólag többnyire magam sem tudok kiigazodni vázlataim idõrendiségét illetõen. Ha például nem tudnám, hogy ’67 õszén Perugiában a SOLILOQUIUM-ot12 – az
utolsó két sortól eltekintve – hogyan írtam folyamatosan elejétõl végig, menet közben
a különbözõ variánsokat is lejegyezve, s az egy szólamot a variánsok miatt olykor három-négy sorba is szétosztva, tehát ha én magam nem tudnám, hogy ezeken a lapokon mi tartozik a SOLILOQUIUM-hoz, akkor valószínûleg számomra is kideríthetetlen
maradna, hogy ezekre a papírokra késõbb milyen sorrendben kerültek rá különféle
más feljegyzések. Az üresen maradt sorokba ugyanis ugyanazzal a tollal és tussal írtam, s ezek között még az öt évvel késõbbi ALEF-hez13 is vannak ott vázlatok.
Visszatérnék a Dobszay László által adott forrásokra. Magát a latin szövegkönyvet „prózában” nem kaptad meg?
Elõször egy gépelt leírást, majd A3-as kottapapíron egy vastag, kézírásos gregorián
kottacsomagot kaptam. Ezeknek az anyagát megpróbáltam összevetni az általam már
viszonylag jól ismert LIBER USUALIS14 megfelelõ részeivel. A LIBER USUALIS-t még 1964ben vásároltam, s római két évem alatt különösen sokat forgattam, mivel rendszeresen ebbõl követtem a San Anselmo bencéseinek solesmes-i liturgiáit. Aztán nagymamámtól is maradt rám egy magyar–latin nyelvû imakönyv...
Népzsolozsma?
Nem. A könyv – MISSZÁLE AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA – gyakorlatilag követi a LIBER USUALIS-t,
de az egyes szertartásokat a mindennapos használatnak megfelelõen valamelyest lerövidíti. Egyetlen dallam sincs benne, csak a szövegek. A temetés sincs részletesen benne, de a középkori hagyománnyal összevetve egyébként a LIBER USUALIS-ból is rengeteg minden hiányzik. Ezért aztán magáról a szertartásról is kértem egy leírást Dobszaytól, majd késõbb kaptam egy teljes nyomtatott másolatot is magáról a kódex mikrofilmjérõl. Ezzel együtt azt, hogy a különbözõ leírásokat és szertartásrendeket milyen
sorrendben kaptam kézhez, talán még nehezebb rekonstruálni, mint a komponálási
folyamatot. Mindenesetre a teljes szertartásrendet – ami a késõbbi, folyamatosan alakuló tételrendek kiindulópontja lett – 1989-ben írtam számítógépbe. Addigra már régen eldõlt, hogy a Pilinszky-vers mint mottó kerül a darab elejére. Ez a döntés persze
egy újabb „antiliturgikus” vonást eredményezett: hogy tudniillik ez a darab egy világi
verssel kezdõdik majd.
Akár a Pilinszky-, akár a Weöres-vers beiktatása már nagyon korán megtörtént. Igen hamar
eldõlt tehát, hogy a liturgikus szövegeket tropizálni fogod, és a „vendégszövegek”-et a kortárs költészetbõl veszed.
Igen, ez már korán kialakult. Ekkorra az is világossá vált számomra, hogy a zsoltárszövegeket nem a gregorián hagyománynak megfelelõen – recitálva – használom, hanem önállóan zenésítem meg. Egyébként a 128 hangú sor anyagából a már korábban
említett tételeken kívül Berlinben még egy elektronikus darab is készült, amely ’90-ben
ugyanott el is hangzott, s amellyel kapcsolatban fölmerült az is, hogy hangszerekre átírt anyagát felhasználom a HALOTTI SZERTARTÁS-ban is, de aztán mégsem került sor erre.
12

SOLILOQUIUM NO. 1. szóló fuvolára.
ALEF – Hommage à Schönberg – zenekarra (1972).
14 A solesmes-i bencések által összeállított, gyakorlati célú gregorián könyv, amely a fontosabb ünnepnapok
zsolozsma- és miseanyagát adja közre.
13
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Egy hangszeres ricercare lett volna belõle?
Igen. Tulajdonképp a CIRCUMDEDERUNT ME számára készült. Igen gyors zenei anyag,
tulajdonképp ugyanaz a fajta, amely a végleges formában is a gregoriánt kíséri, mégis egészen más. Itt jegyzem meg, hogy hosszú ideig volt egy olyan tervem is, hogy az
V. részben a kórushangzást elektroakusztikus eszközökkel kitágítom, de aztán az anyag
is meg a koncepció is más fordulatot vett. ’91-re már rengeteg mindent vázoltam fel,
de addigra sok olyan tétel is elkészült, melyek külön is elõadhatók, az eddig említetteken kívül például a PATER NOSTER mindkét a cappella változata is.
Nem láttam ezeket a vázlatokat, sem papíron, sem a számítógépedben rejtõzõ „õsfile” formában, ezért meg kell kérdezzem, hogy tulajdonképpen mennyire kidolgozott alakot rejt ez a „felvázolás”?
Gyakorlatilag a struktúrájának meg kellett lennie. Nem dolgoztam ki vagy nem hangszereltem meg rendesen.
Tehát végigírtad a régi értelemben vett particellaszerû15 formában?
Hogyne, a CIRCUMDEDERUNT ME is, meg aztán fõleg, ami nem került bele, a 101. zsoltár (DOMINE EXAUDI), melyet pontosan ki is dolgoztam, iszonyatos munka volt: rengeteg hang. A kimaradt tételek tapasztalatai máshol persze benne vannak a darabban.
Amikor gregorián dallammal dolgoztál, foglalkoztatott-e valaha, hogy a XX. századi vagy a
kortárs zeneszerzésben mások hogyan nyúltak a gregoriánhoz? Fölmerült-e egyáltalán ez a kérdés, vagy annyira tudtad, hogy mit akarsz csinálni, hogy nem is érdekelt igazán?
Fölmerült bennem, és mindjárt hárítottam is. Egészen bizonyos, hogy Dobszayék
’79 utáni ösztönzése – teljesen érthetõ módon – elsõsorban arra irányult, hogy minél
nagyobb mértékben használjam a gregorián dallamokat... De a gregorián felhasználásával kapcsolatban akkor nekem erõs félelmeim voltak, s talán emiatt is hárítottam
évekig, hogy ezzel a témával foglalkozzam. No meg Messiaen miatt is. Tudtam, hogy
Messiaen foglalkozott a gregoriánnal, amit viszont nem tudtam, és éppen ezért egyáltalán nem befolyásolt, az a következõ: ’73-ban kezdtem szövegeket hangokká, illetve számokká, azaz tartamértékekké átírni, átkódolni. Messiaen Szentháromságról szóló orgonadarabjában ilyenféle átkódolást alkalmaz. Teljesen másképp egyébként, mint
én, de minderrõl konkrétan csak akkor szereztem tudomást, amikor a mû lemezfelvétele 1976-ban Párizsban a kezembe került.16 Messiaen lenyûgözõ eljárása természetesen érdekelt, de körülbelül ugyanúgy, mint amikor Wilheim András a kezembe adta
a Schumann motívumjátékairól írt tanulmányt.17 Ezek absztraktabb dolgok annál,
hogy közvetlenül hassanak az emberre. Maga a gregorián persze kevésbé absztrakt ebben az értelemben; 1972–73 tájt Mocquereau könyvét is átnéztem,18 amire Messiaen
hivatkozik; Mocquereau a gregorián tagolásban prímszámrendszereket fedezett fel,
és ez Messiaent persze roppantul érdekelte. Azóta már megjelent Messiaen írásainak

15 Particella: két-három, esetenként több kottasoros, részletes kompozíciófogalmazvány, amelynek egyes so-

rai több szólamot is összevonnak, de már a hangszerelés is jelezve van benne.
16 Messiaen MÉDITATIONS SUR LE MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ címû orgonamûve 1969-bõl való. A lemezfelvétel dátuma: 1973.
17 Donald Mintz: SCHUMANN AS AN INTERPRETER OF GOETHE’S FAUST, in: Journal of the American Musicological
Society, XIV/1 (1961), 235–256. Mintz „motívumsejtek” rendszerét fedezi fel Schumann FAUST-jában, amelyet
Goethe-interpretációjának eszközeként használ.
18 André Mocquereau (1849–1930), francia gregoriánkutató, solesmes-i bencés szerzetes. LE NOMBRE MUSICAL GRÉGORIEN címû könyve 1908-ban jelent meg.
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az a kötete, amelyik a gregoriánnal foglalkozik.19 Ez a munkája akkoriban abszolút ismeretlen volt. Akik jártak hozzá, és speciel egy gregorián analíziskurzuson vettek részt,
azok nyilván hallottak errõl, de például Vidovszky egy Mozart-zongoraverseny-elemzést fogott ki, amikor ott volt.20 Persze arról, hogy Messiaen a gregoriánnal is foglalkozik, mindenütt lehetett tudni, a MON LANGAGE MUSICALE-tól21 kezdve az interjúkig.
Ami ’79-ben a SUBVENITÉ-ben e tekintetben történt, az csak annyi, hogy a kíséret gyakorlatilag átkódolás. Végül is ugyanazt csináltam, mint ami már ’73 táján is érdekelt,
csak kipróbáltam, hogyan tudom ezt a technikát gregorián anyaghoz kötni. Tulajdonképpen ennek elõzménye a Caputban is megvan: a tropus fuvolaszólama a Caput szövegének átírása.
Beszélnél egy kicsit bõvebben errõl az átkódolásról?
A technika ugyanaz, mint amit a TIZENKÉT DAL-ban is alkalmaztam:22 a latin ABC
összes betûjének egy-egy hang felel meg.
Az átkódolás csak a hangmagasságra vonatkozik?
Elsõsorban a hangmagasságra, de többnyire a tartamokra is.
Mert hát a SUBVENITÉ-nek van egy másik, fantasztikusan hatásos eleme is: a ritmika...
A SUBVENITÉ-ben kétfajta módon van jelen az átkódolás. Egyrészt a hangszeres tropus dallama nem más, mint magának a szövegnek az átírása. S amikor belép a gregorián, akkor e dallam hangjai akkordikusan vannak alátéve. Amikor nõi karon jön, akkor
is, csak akkor az akkordkíséret a gregorián fölé kerül. Annyiban módosult az eljárás,
hogy itt elkezdtem játszani a regiszterrel. A TIZENKÉT DAL-ban az énekhangban minden
ugyanabban a regiszterben történik, itt viszont nem. Ráadásul a késõbbiek folyamán
– s ez még a ’94-es, Menuhin-féle COMMENDATIO ANIMAE-nek a SUBVENITE tételében sincs
benne, csak a 2000-es változatban – a gregorián dallamot és az akkordmenetet a fraktálsor egy-egy kivágatával is ellenpontozom. A nõi karnál ez a dallam egy oktávval följebb, a férfikarnál meg lent a kontra és nagy oktávában szól. Tehát összehoztam a két
réteget. 2000-ben már azon is túl voltam, hogy a fraktált mennyire lehet gregoriánosítani, és a gregoriánt mennyire lehet elvinni teljesen más irányba a ritmizálás által.
De ’79-ben a gregorián feldolgozása még egyszerû: mint egy népének, amelyet elláttak kísérettel. A kíséret végül is lehetne olyan, amit a falusi kántor alátesz. Ez a lényegén nem változtat. Azt hiszem, azért is ijedtem meg annak idején attól, hogy ilyen
mennyiségben foglalkozzak a gregoriánnal, mert egyszerûen nem tudtam elképzelni,
hogy mit kezdek vele. De biztos, hogy járt az agyam, és a NE RECORDERIS akkordaláírása is valószínûleg korábbi, mint ’87, csak nem voltam benne biztos, hogy tudok ebbõl
valamit csinálni.
19 Olivier Messiaen: TRAITÉ DE RYTHME, DE COULEUR, ET D’ORNITHOLOGIE (1949–1992) EN SEPT TOMES; Tome IV
(Paris: Alphonse Leduc, 1997).
20 Vidovszky László 1970–71-ben látogatta Párizsban Messiaen zeneszerzésóráit és a Groupe de Recherche
Musicale által szervezett kurzusait.
21 Messiaen: TECHNIQUE DE MON LANGAGE MUSICAL (Paris, 1944; angol fordítás 1956).
22 TIZENKÉT DAL – e. e. cummings, William Blake, Friedrich Hölderlin, Tandori Dezsõ és Weöres Sándor verseire – szoprán hangra, hegedûre és zongorára (1975–1983). Az ABC betûinek zenei hangokká való átkódolását Jeney 1973 óta alkalmazza. Magyar szöveggel Karinthy KÍNAI VERS c. megzenésítésében, német szöveggel Nelly Sachs WIE LEICHT WIRD ERDE SEIN c. kórusában használta elõször a technikát, amely szöveg nélküli, hangszeres mûvekben is megjelenik (pl. ARTHUR RIMBAUD A SIVATAGBAN – tetszés szerinti billentyûs hangszerre, 1976 stb.).
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Tehát egyfelõl azért nem akartad ezt az átkódolási technikát ilyen mértékben kiterjeszteni, mert
egy ekkora méretû darabban ez feladatként is sok lett volna, másfelõl féltél, hogy a kompozíció
egysíkúvá válik?
Igen, úgy gondoltam, hogy amit akkor errõl tudok, azt a SUBVENITÉ-ben megcsináltam.
S ilyen módon nem lehet egy darabot így végigírni...
Így van. De még egy harmadik dolog is közrejátszott. Abszolút éretlen voltam arra,
hogy ilyen értelmû nagyformát írjak. Biztosan megvolt az igény rá bennem, de azok
az anyagok, amelyekkel akkoriban dolgoztam, teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy
a klasszicizmustól örökölt nagyformák valamelyikébe rendezõdjenek. Nem is a többtételesség volt lehetetlen, hanem a fejlesztéses forma, amely számomra egyébként is a
funkciós zenéhez kötõdik, tehát nem tudok ezzel mit kezdeni. Az is csak késõbb, ’97re vált számomra teljesen világossá, hogy én a tizenkét fokúságot is egyfajta modalitásnak hallom. Hogy számomra létezik hétfokú modalitás és létezik tizenkét fokú modalitás. S hogy a tizenkét hangúságban igenis elkezdek tonális vonzatokat hallani... de
ebben biztos, hogy megerõsített ez a fraktálsor is, ami nem „úgy” – szeriálisan – tizenkét fokú...
De ne keverjük ide a szerialitást! A fraktál azért érdekelt, mert éppen hogy nem szeriális, tehát – mint ahogy a saját hathangú hangkészletem – ez a 128 hangú sor is azért
érdekelt, mert hangkészlete úgy tizenkét fokú, hogy nem szeriális. És akkor akár még
szerializálni is lehet, azaz a szeriális technika és metodika összes vívmányát lehet használni vele. De akkor ez már nem Webern, Boulez vagy Stockhausen módszere, hanem
egy másik lehetõség azon az úton, amire ’73 tájt léptem, s ami miatt Cage akkor nagyon fontossá vált. Ugyanis azért kezdtem a betû/hang átkódolással kísérletezni, hogy
kipróbáljam, hogyan lehet számomra elõre nem látható rendszerekkel dolgozni, hogy
elõre nem látható eredményekhez juthassak. Rengeteg ilyen átírásból származó hangsorozatot írtam föl. Tele vannak a füzeteim olyanokkal, amelyeket aztán soha nem
használtam egyetlen darabomban sem. Mégis pontosan ennek folytán derült ki, hogy
melyek állnak hozzám közel, s így merültek fel olyan együtthangzások is, amelyekre
soha nem gondoltam. S hihetetlenül felszabadító ereje van annak, ha el tudsz fogadni valamit, ami tõled függetlenül létezik, és a rendezettség érzetét keltheti, úgy, hogy
nem rendszerként használod. Vagy használhatod rendszerként is, de akkor hogyan
keltheti annak az érzetét, hogy mintha nem lenne benne elõre eltervezett rendszer. Ez
a törekvésem egészen ’67-re megy vissza, amikor is Petrassinál tanulva, az elsõ évet totális kudarcnak éltem meg. Errõl valahol biztos beszéltem már... ’67-ben kikerültem
Rómába, és hirtelen eszelõs információáradat zúdult rám a kortárs zenébõl. Addig a
tizedérõl sem hallottam annak, amit akkor meg kellett ismernem és fel kellett dolgoznom. Petrassi ráadásul – mint ahogyan utólag láttam, nemcsak nálam, de másoknál is
– elképesztõ érzékkel szúrta ki azt, hogy milyen – látszólag stílustól és minden addigi
tapasztalattól független – feladatot adjon, ami belevisz téged abba, hogy kénytelen legyél azzal foglalkozni, hogy maga a zeneszerzés mit jelent neked. Mindezt valamilyen
technikai feladaton keresztül érte el. Nekem egy vonóstriót kellett volna írnom: fel sem
merült, hogy az OMAGGIO23 után ez a feladat meghaladhatja a képességeimet, és mégis így volt. (Lehet, hogy egy vonósnégyes sem haladta volna meg úgy, mint egy vonós-
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OMAGGIO – Szabó Lõrinc költeményére – szopránszólóra és zenekarra (1966).
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trió.) Akadt ebben a darabkezdeményben mindenféle bartókizmus, durkóizmus... tele volt PSICOGRAMMA-szerû24 anyagokkal, és egyikkel sem tudtam mit kezdeni. Technikailag ugyanakkor nem volt rossz, ezért Petrassi nem nagyon szólt bele. Hagyta, hogy
dolgozzak rajta, miközben látta, hogy egyre rémesebb a helyzet... s amikor a félév végén az egyik órára véletlenül egyedül én mentem hozzá, egyszerûen elsírtam magam:
annyira nem megy, teljesen értelmetlen, hogy zeneszerzéssel foglalkozzam; pedig már
mindent, ami a kezembe került, elolvastam, átnéztem például Boulez könyvét is...25 S
akkor Petrassi csak annyit kérdezett: miért oldana az meg nekem bármit is, hogy elolvasom Boulez könyvét? Segíteni segíthet ugyan, de azt, hogy a saját utamra találjak,
magamnak kell megoldanom. Azt is mondta, hogy a legmélyebb pontról természetesen már csak fölfelé vezet az út. S épp ez az a pont, ahol vagyok, ahol nem szabad abbahagynom. S ráadásul a Santa Ceciliában minden évben díjban részesült az év legjobb növendéke; volt köztünk egy abszolút érett, nálam idõsebb argentin zeneszerzõ,
s Petrassi mégis nekem adta ezt a díjat. A leírt teljesítmény alapján nyilván az argentin lett volna méltó rá, de az összteljesítmény alapján mégis nekem ítélte, akkor is, ha
nem volt befejezett darabom. Persze Petrassi döntésébe szerintem az is belejátszhatott,
hogy tudta, rémes anyagi körülmények között élek... Õ valahogyan pontosan tudta,
hogy mi felé irányít. A SOLILOQUIUM volt a következõ darab, egy hangközstruktúra tágításaira, szûkítéseire, szimmetriáira épülõ, szigorúan szerkesztett kompozíció, melyet
ennek ellenére egyhuzamban, teljesen spontán módon írtam végig. Ezt a római diplomamunkám követte,26 amelyet viszont nem fejeztem be, mert kicsúsztam az idõbõl.
Leírtam egy akkordot a végére, amely hosszan-hosszan tartott... amely azóta sincs készen, vagy csak félig. Ez a darab visszatér a Boulez-könyvben leírt módszerekhez, de
olyan struktúrákkal kísérleteztem benne, hogy miképp lehet egy elõre eltervezett szeriális rendszert koherensen úgy alakítani, hogy minden helyzetben maradhasson állandó választási szabadságom is. Azaz, hogy a rendszert inkább ellenõrzési pontok halmazának tekinthessem, mint dogmatikusan végrehajtandó feladatnak. ’68-ban a tanulmányok befejezését követõen készült WEI WU WEI is errõl szól,27 de sokkal radikálisabban, mint a diplomadarabom. Egyébként a diplomadarab végére odabiggyesztett
hosszan tartó akkord adta az ötletet az ALEF-hez. Az ALEF-fel érkeztem el ’72-ben egy
olyan pontig, ahol a mû minden belsõ mozgását a hallás ellenõrzi, de a struktúrája abszolút szeriális. Miközben írtam, azt hittem, hogy végre rátaláltam az „utamra”. Mikor
befejeztem és meghallgattam, teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy onnan nem tudok merre továbblépni. Ekkor következett be a ’73-as vagy ’72. végi fordulat: a VÉGJÁTÉK, amely
az elsõ volt az úgynevezett zenén kívüli struktúrák kipróbálásának, zenébe kódolásának során, s a SUBVENITÉ-ben is ez a törekvés csapódik le. Tehát, hogy hogyan alakíthatok ki olyan szerkezeti rácsot, amely számomra kontrollálhatóvá tesz egy folyamatot. Ez a szerkezet aztán vagy fölismerhetõ, akkor azért nem érdekes, vagy nem ismerhetõ föl, és akkor meg azért nem. Ugyanis általa vagy létrejön egy, a szerkezeten túlmutató valódi zenei folyamat, vagy nem. Ha igen, az effajta szerkezet akkor is csak az
analízis számára érdekes, mert a zenét, azt hallgatja az ember. Az ötvenes éveknek a
zeneszerzõk által túllihegett rendszer-, illetve analíziskultuszától eltérõen engem nem
24

PSICOGRAMMA – Durkó Zsolt 1964-es zongoradarabja.
Boulez: PENSER LA MUSIQUE AUJOURD’HUI (Paris: Editions Gonthier, 1964).
26 RIMEMBRANZE – zenekarra (1968).
27 WEI WU WEI – kamaraegyüttesre (1968, átdolg. 1996).
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érdekel, hogy mennyire kiválóan tudok megfelelni egy elõzetesen felállított rendszernek, ha a hallás nem igazolja vissza az eredményt. Tehát ha komponálás közben egy
kialakított rendszerben a hallásom számára valami nem jó, akkor a rendszer maga biztosítson számomra kellõ mozgásteret. Ebben az értelemben – ezt ugyan nem hangoztatom a Zeneakadémia zeneszerzéstanszakán, és Simon Albertnek pláne nem mertem
mondani – de Richterrel értek egyet: önmagában nem érdekel az analízis. Persze egy
mûrõl azért szeretne lehetõleg mindent tudni az ember... (És egy elõadónak tudnia is
kellene. Simon Albert analízisei ezért is voltak példaértékûek és – vég nélküliek.) De
ez az igény mindig több, mint a puszta analízis. Egyébként ez a totálisan szervezett
szeriális darabokra is igaz. Ma már szinte csak azok a mûvek maradtak szerkezeti/metodikai szempontból is érdekesek, melyek az analízis által feltárható fantasztikus konstrukció tudatosítása nélkül is teljes zenei élményt adnak. Tehát a „beindítom a perpetuum mobilét, és lesz belõle STRUCTURE IA”28 komponálásmód abban a darabban kiválóan mûködött, de a további kilencvenkilencben már nem. Biztos, hogy számunkra
Cage-tõl jön az elõre nem kiszámítható hangzások generálásának a gondolata, bár a
gyakorlatban szerintem Vidovszky is, Sáry is meg én is másképp csináltuk ezt, tehát nem
szó szerint követtük Cage-et. Cage példája persze nagyon is inspirált ebbe az irányba,
de fõként megerõsítést adott: gondolkodásmódja, szövegei nagyon sokat jelentettek
ahhoz, hogy az ember maga is tovább tudjon gondolni dolgokat. A nagy különbség az
õ és Boulez vagy Stockhausen korai teoretikus írásai között elsõsorban abban van, hogy
soha nem óhajtja a saját álláspontját ráerõltetni az olvasójára. Ezért sokkal szélesebb
körben hat. Biztos, hogy ’79-ben a gregoriánnal kapcsolatban nem láttam a feladat végét, és nyilván akkor tudtam végre istenigazából foglalkozni vele, amikor ’87-ben rátaláltam arra, hogy a fraktálsorom bekapcsolásával a feladat egyik része – a zsoltárok
megzenésítése – hogyan oldható meg. Akkor azonban még egyáltalán nem tudtam,
hogy mi az ördögöt tudok kezdeni az antifónákkal.
Egy ideig nem is foglalkoztam velük, hanem abban az irányban gondolkodtam,
hogy a III. részben a vigilia mind a kilenc lekcióját megzenésítem: milyen jó, hogy lehet egy héber, egy görög, egy latin szólótételt, melléjük három duót és mind a szólóduó után egy triót komponálni! Csak lassan derült ki, hogy ez egyszerûen nem fér bele az idõbe. De még a 2004-es elõadásra is úgy terveztem, hogy azért három legyen a
lekciókból, egy szóló, egy duó és egy trió. Ki is dolgoztam, meg is hangszereltem. Mikor aztán tavaly a teljes mû bemutatója elõtt újra végigolvastam, akkor egyszerûen kivettem belõle, s inkább visszakerült a COMMENDATIO ANIMAE-ben szereplõ olvasmány ismétlése.
Érdekes, hogy a ’87-es ciklusban a fraktálsoron kívül már szinte mindenfajta anyag
együtt van. A betû/hang átkódolásrendszer a SUBVENITÉ-ben, ugyanennek egy másikfajta felhasználása a REQUIEM AETERNAM-ban, ott ugyanis a szövegátírásból származó dallam tükörfordítását játssza a basszetkürt. Jelen van egy ezzel együtt hangzó, ezt erõsítõ oktáv transzpozíciós rendszer is, amit a ’79-ben készült SOSTENUTO címû darabom
tapasztalata alapján alkalmaztam. A SOSTENUTÓ-ban ugyanis pontosan ezek az áttört
jellegû oktávhangszerelések érdekeltek. A lekciókban pedig az APOLLÓNHOZ hangkészletét, skálarendszerét használom. És hát jelen van a gregorián, csak még nem tudom,
hogy mi mindent lehet vele csinálni, és ott van beemelve a Weöres-vers is, mint pszeu-
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dogregorián. Tehát már abban az öt tételben különbözõ utak nyíltak ki számomra. És
amikor nem sokkal ezután az is világos lett, hogy a zsoltárok számára ott a fraktálsor
anyaga, akkor ezzel egy sor koncepcionális kérdés megoldódott. Még mindig nagy
probléma maradt a gregorián felhasználása, egyébként azzal jutottam dûlõre a legnehezebben. Amikor ’93-ban megírtam a COMMENDATIO ANIMAE-t, abban továbbra is csak
a SUBVENITE dolgoz fel gregorián dallamot, tehát a teljes I. részben, harminc percen
keresztül megkerültem ezt a kérdést.
Nem válaszoltál rá, hogy a SUBVENITE ritmikája honnan származik.
A SUBVENITE ritmikája Messiaentól jön. Messiaen hivatkozik a TECHNIQUE DE MON LANGAGE MUSICAL-ban Sarngadévára.29 Ezt a hivatkozást egész addig nem értettem világosan, míg végre valamikor a hetvenes évek elején egy indiai zenérõl szóló szakkönyvben megtaláltam az említett ritmussort, és akkor megnéztem, hogy Messiaen hogyan
használja. Világossá vált, hogy bizonyos értelemben félreértésrõl van szó, bár nagyon
termékeny félreértésrõl. Messiaen ugyanis ritmusként használja azt, amit a hinduk
metrikai lüktetésként fognak fel. Én más eljárást választottam, amely a SUBVENITÉ-ben
a következõképpen valósul meg: a „Subvenite” szó például kilenc betûbõl áll, tehát a
dallam kilenc hangjához egy kilenc tagból álló tartamsor társul, melyben az egyes tartamértékek (a nyolcadot egységnek véve) a 4–2–6–6–6–4–6–1–1 sort adják ki. A hatbetûs „Sancti” olyan hindu metrum – vagy maradjunk annál, hogy Messiaennál ritmusképlet –, amely hat egységbõl áll: 1–1–1–1–2–1. Tehát ha kilenc hangból áll a dallam, akkor egy kilenc tagból álló tartamsort teszek alá, ha hat hangból áll, akkor hat
tagból állót. Ez a legegyszerûbb eset, de én ezt manipulálom, van, ahol összeolvasztom stb. ... Nem véletlen, hogy míg Messiaen esetében ritmusképletrõl, esetemben tartamsorról beszélek. A ritmusképlet, a tartamsor és a metrikus lüktetés azonos számsorok esetén tulajdonképpen ugyanannak az idõbeli arányrendszernek a különbözõ
sebességû lefolyását nevezi meg, és gyakorlatilag az alaplüktetés gyorsaságára utal.
Messiaennál az alaplüktetés rendszerint nagyon gyors, mivel õ ezeket a képleteket
rendszerint a madaraival hozza kapcsolatba, míg nálam az alaplüktetés kimértebb léptékû. Ennek ellenére valóban talán a SUBVENITE tétel az, ahol a legvilágosabb a Messiaenrokonság, mert máshol másképp is használom ezt az elvet. Ezzel kapcsolatban Eötvös
Péter annak idején meg is jegyezte, hogy talán kellene valami ellenszólamot írnom,
mert így nagyon messiaenos... Föl is írtam egy tizenkét szólamú morzét, amely a 2000ben rendezett elõadáson el is hangzott, de az egyáltalán nem elégített ki. A végleges
verzióban a COMMENDATIÓ-ban nincs ez az ellenszólam, de amikor a IV. részben visszatér a SUBVENITE tétel, akkor felhasználom.
A SUBVENITÉ-vel kapcsolatban utolsóként a hangszerelésre akartam még rátérni. Itt – bocsánat a pórias kifejezésért – nagyon eltaláltál valamit. Ezek a hangos gongok s ezek a harsány színek valamiképpen még a kereszténység határai közül is kivezetik ezt a zenét: annyira õsi rítusnak érzi az ember, ami nagyon messze esik a gregoriántól, de igen erõsen felidéz valami archaikus világot. S ez az õsi réteg óhatatlanul is föltárul, hogyha a halálról van szó. Ennek a hangzásvilágnak a kitalálásában az intuíció szerepét nem tudom teljesen kiiktatni.
Nincs is rá ok! Az intuíciót semmibõl nem kell kiiktatni; nagyon hálás vagyok, amikor jön: intuíció nélkül nincs gondolkodás, nincs mûvészet. Az más kérdés, hogy a spekuláció is jelen van, egyébként még a spekulációhoz is intuíció kell, különben rutin29
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utakra lép az ember. Van, amikor rutinutakkal próbálkozol – csak azért, mert éppen
nem mûködik semmi, s hogy „ki ne jöjj a gyakorlatból” –, és ha nem megy, és mégis
csinálod, akkor egyszer csak a kitartásod jutalmaként megjelenik: jön, mert a zenei intuíció tulajdonképpen a kombinatorikából származik. Tehát rengeteg mindent ki kell
próbálni. Tandori ezt is nagyszerûen fogalmazza meg: „Próbáld egymás után, próbáld
egyszerre mind, próbáld se így, se úgy.” Hajlamos vagyok rengeteg mindent kipróbálni, akkor is, amikor az az érzésem, hogy tulajdonképpen nyomon vagyok. De hátha egy másik változat jobb!
Tehát akkor sem hagyod abba a próbálkozást, ha úgy néz ki, hogy már megvan a megoldás...
Ha teljesen biztos vagyok benne, akkor nem valószínû, hogy folytatom, de van, amikor annyira világos, hogy a dolog csakis így mûködik. Hogy azonos megoldásokhoz
rengetegféle út vezet. Van, amikor csak elkezded fölírni, és azáltal, hogy fölírod, már
látszik, hogy lesz-e belõle valami. Amíg csak elképzeled, addig ez nem mindig derül
ki. Nyilván az írásbeli kultúra következménye, hogy amikor papíron is megjelenik a
gondolat, akkor dõl el minden. Például ha valami nem szép külalakra is, akkor az nem
lehet jó. Amikor az elsõ Macintosht elkészítették, noha mûködött, Steve Jobs visszadobta. Közölte, hogy nem szép belülrõl. Amikor ’89-ben néhány évre otthagyta az
Apple-t, akkor az általa tervezett Next computer nemcsak messze az akkori legjobb
teljesítményt nyújtotta, de talán minden idõk leggyönyörûbb számítógépe volt. Nézz
meg egy mai Macintosht belülrõl. Valami elképesztõ módon rend van bennük, s ugyanakkor szépek is. Leonardónak az volt a véleménye – ismételte Steve Jobs ’84-ben Amerikában! –, hogy ami nem szép, az nem mûködhet jól. És teljesen igaza van.
Úgy tûnik, hogy a szövegkönyv nem készült el sokkal korábban, mint mondjuk Wagnernél,
aki már évekkel korábban megírta, hanem (fõleg a tropusok miatt) úgy sejtem, hogy a komponálással szinte egy idõben vagy közvetlenül azt megelõzõen vált véglegessé.
Hogyne. Kezdetben csak a Weöres- és a Pilinszky-szöveg volt. A MÁRIA SIRALMA ’95ös. A múltkor kezembe került az elsõ leírása, amely rögtön a négyhangú struktúra, de
még egyáltalán nem alakul ki a végleges modulációs rendszer.
Tehát nincsenek benne a négyhangos formula elcsúsztatásai?
Eleinte még nincsenek. Csak valahogy próbáltam a vers dallamát kihallani.
A cimbalomkíséret már megvolt?
Nem, csupán a négyhangos dallam a szöveggel. Aztán kezdtem kihallgatni benne a
váltási irányokat. Mint a másik Weöres-versnél: az ÉN IMÁDOTTAM-nál, ’87-ben a kíséret
hangjait. Az ÉN IMÁDOTTAM ugyanis eredetileg még – a SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY bemutatójára írt – kíséret nélküli dallam volt ’71-ben. A MÁRIA SIRALMÁ-ban soha nem néztem meg, hogy ez a hathangú pszeudomodális skálakészlet hogy is van, de a dallam
négyhangos formuláját mindig a két hiányzó hang egészíti ki a cimbalomban. Ez elég
hamar kialakult ’95 után, csak nagyon kevés finomításra volt szükség, hangilag – ha
jól emlékszem – semmire.
A szertartásnak ezen a pontján, a vesperás végén egy MAGNIFICAT-nak kellene következnie.
Azért tekintettél el a MAGNIFICAT tételtõl, mivel – mint a halotti misét is – annyian megzenésítették már, vagy pedig azért, mert itt nem helyénvaló a „karácsonyi” MAGNIFICAT-szöveg, hiszen halálról vagy passióról van szó?
Biztos, hogy gondolkodtam a MAGNIFICAT megzenésítésén, de a legjobban a vesperás
szertartásrendjét szûrtem meg, mindjárt az elsõ menetben. Rengeteg zsoltárt terveztem, sok ezek közül késõbb kimaradt, egyszerûen azért, mert kialakult a cimbalom-

886 • Spekuláció nélkül nincs intuíció – „Jób könyvé”-tõl a fraktálokig

Spekuláció nélkül nincs intuíció – „Jób könyvé”-tõl a fraktálokig • 887

888 • Spekuláció nélkül nincs intuíció – „Jób könyvé”-tõl a fraktálokig

ricercarénak ez a struktúrája, ezt követõen pedig elkezdtem nézni, hogy a ricercaréban
hol van olyan metszetnek a lehetõsége, ahová be lehet iktatni valamelyik antifónát
vagy virrasztóéneket. A virrasztóénekek beemelésével szemben több helyrõl is elhangzottak bizonyos aggályok, mivel a szakmában eléggé széleskörûen elterjedt az a vélekedés, hogy ez a gyûjtemény Lajtha László „saját költése”, tehát ilyen, hogy „soproni
virrasztóénekek” állítólag nincs is, hogy állítólag Lajtha maga írta volna ezeket a pseudo-virrasztóénekeket.30
Furcsák azok a dallamok, de hát én nem vagyok népzenész...
Elég furcsák. Nekem megvolt Lajtha kötete, s a vesperással foglalkozva kinyitottam,
elkezdtem nézegetni: „de jó szövegek!”
Népzenészkörökben ismert tény, hogy ez nem autentikus gyûjtés? Valószínûleg a többi gyûjtés
statisztikailag nem igazolta vissza ezeket a dallamokat, tehát nem került elõ variánsuk.
Lehetséges. Ehhez nem értek.
Keletkezési idejét tekintve is ez a mû legkésõbbi tropusrétege?
Nem, nagyon is korai. Rögtön, amint elkezdtem vele foglalkozni, fölírtam egy füzetbe, hogy ne kelljen ezt a könyvet magammal cipelnem Berlinbe. Csak a nagyforma
nem volt még világos, de szerintem már az is kialakult ’88 és ’94 között, hogy hol szakadhat meg a ricercare folyamata, s hogy az nem olyan megszakítás nélküli folyamat,
mintha különálló darab lenne, ahogy eredetileg terveztem. A virrasztóénekek beemelése egyébként kétségtelenül fölszabadította a gregoriánnal szembeni tartózkodó fantáziámat is.
Abban az értelemben, hogy mit szabad megtenni a tradicionális dallammal és mit nem?
Gondolom, igen. A vesperásban a virrasztóénekekhez és az antifónákhoz társított
hangkészlet az ALEF tizenkét hangú összintervallum akkordját építi fel folyamatosan a
129/130. zsoltár elsõ felhangzásáig. A zsoltárok közül ugyanis a DE PROFUNDIS CLAMAVI
AD TE, DOMINE (A MÉLYSÉGEKBÕL KIÁLTOK HOZZÁD, Ó URAM) nem a fraktálsorra épül, hanem
a szöveg tizenkét szótagja, mintegy a fohász ábrázolásaként, az ALEF-akkord tizenkét
hangjának a mélybõl magasba tartó hangjaira van rátéve. S mikor a virrasztóénekek
kíséretét erre a hangstruktúrára építve az adott dallam fordításaiból, rákmeneteibõl
alakítottam ki, akkor ezt a módszert az antifónáknál is elkezdtem alkalmazni. Persze,
hogy itt mi volt elõbb, mi volt késõbb... A keletkezéstörténet pontosságáért nem állok
jót. Az ABSOLVE DOMINÉ-nek van egy ’90-es a cappella változata, amelynek minden egyes
hangja a gregorián dallamból származik. Észrevettem, hogy ha a dallam rákfordítását
egy ponton elvágom, akkor onnan elindulva nagyon jó ellenpont válik belõle. Tükörfordítások és transzpozíciók révén ebbõl a két szólamból származik aztán a többi tizennégy szólam is.
Amikor hazajöttem Berlinbõl, akkor kaptam egy olyan szertartásvázlatot Dobszaytól, amelyben a temetésnél bejegyezte, hogy milyen tételek mehetnének párhuzamosan. Tehát például a pap mondja az imát, miközben énekelnek, és szórják a rögöt a
koporsóra. Ezek szerint az V. rész terjedelme kezdettõl gondot jelentett. Végül aztán
nem a szimultán megoldás mellett döntöttem (ehhez gondoltam volna elektroakusz30

Lajtha László: SOPRON MEGYEI VIRRASZTÓ ÉNEKEK. (= Népzenei monográfiák 4.) Zenemûkiadó, 1956. A Sopron megyei virrasztóénekek dallamainak kétes autenticitása nem úgy értendõ, hogy Lajtha maga „komponálta” volna a dallamokat. A gyûjtés során a szövegeket felidézve akarta felébreszteni az adatközlõk emlékezetét. A népi énekesek – hogy eleget tegyenek a gyûjtõ kívánságának – egy idõ után improvizált dallamokat énekelhettek a megadott szövegekre, amelyek a valóban használatos repertoárjukban nem léteztek.
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tikus eszközöket és megoldásokat is igénybe venni), hanem a zsoltárok lettek rövidebbek. A vesperáshoz visszatérve, a hat közül ez volt a második rész, ami teljesen elkészült, a COMMENDATIO ’94-es bemutatóját követõen már ’95-re. Valahogy mindkét nagy
elõadáshoz, az 1994-eshez és a 2000-eshez is, a munka rohamos elõrehaladásának fázisai fûzõdnek. Ha nem leszek tanszékvezetõ ’95-ben, akkor a teljes mû valószínûleg
sokkal elõbb elkészült volna, mert abban az évben eszelõs mennyiséget dolgoztam.
Érdekes ez a mû abban a tekintetben is, hogy a gregorián dallamok és a 128 hangú fraktálsor mellett megjelenik benne a quasi-gregorián dallamosság is, ami aztán persze érintkezik a
quasi-népzenével is. Mert hát végül is ki mondhatja azt meg, hogy például a MÁRIA SIRALMA
négyhangos ereszkedõ képlete inkább gregorián vagy pedig a népzenébõl származik...
’95-ben, amikor elkészült, a MÁRIA SIRALMÁ-t elvittem Dobszaynak. Amikor végigolvasta, megkérdezte: „Ismered a szatmári siratót?” Mondom, nem. „Elõkerült ez az egy
szatmári sirató, amely teljesen olyan, mint a provence-i siratók. S miután az ÓMAGYAR
MÁRIA-SIRALOM szövegének eredete provence-i, azóta erre a dallamra énekeljük. A lemezen is ez van.” Majd megmutatta a dallamot, amelyben ugyanazt a négyhangos szerkezetet láttam viszont, mint amire a MÁRIA SIRALMA épül. Annak, hogy így öntudatlanul
„követtem egy mintát”, hihetetlenül megörültem. Ha ugyanis tudom, hogy ez a fajta
sirató létezik, ha ismerem, akkor nem biztos, hogy ez a dolog mûködött volna nálam.
Milyen értelemben? Ez a tudat visszatartott volna?
Valószínûleg. Nem mertem volna ebbe az irányba elindulni. Egyébként ennek a tételnek is volt egy „alkalmazott zenei” elõzménye: Huszárik TISZTELET AZ ÖREGASSZONYOKNAK címû filmjéhez két zenét is komponáltam. Az, amivel vetítették, egy szóló melodikán felhangzó anyag. De elõtte több hónapos munkával csináltam egy szalagzenét is,
amely Huszáriknak nagyon tetszett, és ha Jankura Péternek, az operatõrnek is tetszett
volna...
Olyan szava volt Huszárik mellett, hogy le tudta beszélni a zenédrõl?
Huszárikot – és ezt nem tudom csupán gyengeségnek felfogni, hanem erénynek is
– abszolút meg lehetett zavarni. Ha valamilyen megjegyzést hallott, akkor elkezdett
két-három napig is gondolkozni rajta. Ha a saját szakterületén, a képi világban kellett
döntenie, akkor biztos, hogy a legjobb megoldást választotta. A SZINDBÁD-on vele együtt
dolgozva végigéltem ezt, hiszen ott ültem minden vágásnál. Elõfordult, hogy valaki
mondott neki valamit, mire átvágatott egy teljes felvonást, amíg végül többnyire minden vissza nem került ugyanoda, ahol eredetileg is volt. Ezt a munkamódszert persze
csak Morell Misi bácsi viselte el, aki maga is szobrász lévén, jól ismerte az alkotás folyamatát, és fõleg: nagyon szerette Zolit. Más vágó nem mindig bírta ki, amit Zoli mûvelt. Én vagy ellenkeztem, vagy nem. Engem partnernek tekintett, én meg világos,
hogy nem gondoltam, hogy a képi vágásba beleszóljak, de ha kérdeztek, megmondtam a véleményem. Amikor viszont a zene már alákerült a képnek, akkor bátrabban
mondtam a magamét, mert úgy gondoltam, hogy azt, hogy a zenéhez éppen hol a legjobb vágni a képet, már lehetséges, hogy nem õ, hanem én érzem jobban. A SZINDBÁD
vágásakor nem is alakult ki ebbõl valódi konfliktus. A TISZTELET AZ ÖREGASSZONYOKNAK
elsõ zenéje kapcsán azonban olyan vita robbant ki, hogy Zolira is tekintettel abban maradtunk, hogy fölveszünk egy másik zenét is, és aztán majd eldöntjük, melyikkel menjen a film. Abban kétségtelenül volt talán némi igazság, hogy az eredeti zene olyan
erõs volt, hogy esetleg elnyomhatta volna a film képi világát. Hasonló gond esetén
szoktam én félretenni akár hosszú idõre is az aktuális munkáimat, de hát a film az más.
Félretételrõl szó sem lehetett, de én egyébként sem osztottam Jankura aggodalmát,
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mivel Zolinak eleve nagyon kemény kívánalmai voltak aziránt, hogy milyen legyen a
felvett kép struktúrája. Ráadásul a film ritmusa is az eredeti zenére alakult ki. Abban
a zenében háborús imáktól, Miatyánktól, ágyúdörgéstõl kezdve elektromos orgona
hangjaiig sok minden volt, többek közt egy sirató, amit Zoli kért, hogy dolgozzam bele a zenébe, „Ó, András, András, édes fiam, András stb.”. Az tényleg fantasztikus. Tulajdonképpen mindvégig izgatott, hogy egy ilyen anyagnak kellene lennie a SZERTARTÁSban is. De hogyan? Aztán, amikor elkezdtem hallgatni a ricercare nyolc szólamát, s elkezdtem észrevenni, hogy ha adok a nyolc szólam mindegyik együtthangzásának egy
arpeggiószerû lineáris sorrendet, ami csak kétféle lehet: vagy fölülrõl vagy alulról olvasod a hangzatokat, akkor kiderül, hogy ez az olvasat teljesen olyan, mint egy sirató.
Sirató cimbalomra. Egyértelmû volt, hogy a vesperásban a helye, és hogy ez az a hangszeres sirató, amely az egész II. rész keretéül szolgálhat. Ez számomra teljesen magyar
jellegû zenei anyag. S nemcsak a cimbalomtól, hanem az intonációja miatt...
Az ereszkedõ dallamvonal is...
S akkor ez a vers is, a MÁRIA SIRALMA, amely viszont nem úgy „mûködött”, mint a hagyományos magyar siratók – világos, mert nem olyan a vers! Azért mondom, hogy sok
felsõbb hatalom játszott közre a mû elkészülésében.
Ha már a quasi-népdalokról beszélünk, mindenképp ide tartozik Orbán Ottó verse, a HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK, amely ugyanilyen stílus... – játéknak nem mondanám, mindenesetre tökéletes beleérzés egy már korábban létezett formába és kifejezésmódba. Ez a tropus került a SZERTARTÁS-ba a legutoljára?
Nem ez a legutolsó, hanem a Szép Ernõ-vers. A HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK-ot 2002ben komponáltam. Akkor még az sem volt biztos, hogy belekerül a HALOTTI SZERTARTÁSba. Ottó 2002-ben halt meg. A verse címe alá az van írva, hogy „változat egy csángó népdalra”, tehát ez egy ad notam vers. Igen ám, de vajon ki tudja, hogy melyik csángó népdal volt a minta? Orbán Juli Sebõ Ferihez irányított, akinek nem volt kéznél az eredeti dallam, de akitõl megtudtam, hogy õk meg is zenésítették a verset, ugyanarra a
ritmusra, mint az eredeti csángó dallam ritmusa, s el is küldte az õ feldolgozásukat.
Elolvasva az az érzésem támadt, hogy bennem nem így szólal meg ez a vers, sõt ritmikailag sem tudom igazán követni. Ami Orbánnak természetes volt, hogy versét erre a
ritmusra írta, nekem nem volt természetes, hogy a verset én ugyanarra a ritmusra „fordítsam” vissza. Még elsõs zeneakadémista koromban, amikor népdalfeldolgozásokat
kellett írni, akkor sokat nézegettem Lajtha széki gyûjtését – lám, megint Lajtha! –, s
késõbb meg is vettem ezt a kötetet. Nagyon szeretem a lassú csárdás aszimmetrikus ritmusát. Ahogy ezeket a széki zenéket felidéztem magamban, elkezdett körvonalazódni az a ritmus is, amely egyébként csak a harmadik vagy negyedik nekirugaszkodásra
állt be rendesen. Amikor elõször végigírtam, akkor még inkább csak a dallamirányok
mozgását jegyeztem le...
De a karaktert adó lassú csárdás ritmus már megvolt?
Elõször nem írtam ritmust, csupán hangmagasságokat, mint az ÉN IMÁDOTTAM-ban.
Csak utána kezdtem ritmizálni, amely egy idõ után pontosan beállt, de akkor még mindig kíséret nélküli formában. S még akkor sem tudtam, hogy bekerül-e a SZERTARTÁSba. Volt korábbról egy olyan szándékom, hogy a temetést lassú csárdással indítom, de
akkor még hangszeres anyagban gondolkodtam. Ehhez Dobszay ideadta az erdélyi temetésekrõl írt cikkét, kérésére Németh István pedig a Zenetudományi Intézetben kazettára átjátszotta nekem egy sor temetést kísérõ hangszeres zene felvételét. Azok tényleg egészen fantasztikus dolgok: elõször majdnem olyan nyomasztólag hatottak rám,
mint Messiaen példája a gregoriánnal. Hogy tudniillik nagyon jó lenne a templomból
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a temetõbe menet egy ilyenfajta zenei anyag, de ezt lehetetlen az eredeti mintához
méltóan megírni. Ekkor jött az Orbán-vers. Mikor összeállt, még akkor is nehezen tudtam szabadulni a korábbi elképzelésemtõl: ugyanis az ének dallama fölé akartam tenni hegedûre egy olyan anyagot, amely a népzenei gyakorlathoz hasonlóan a dallam
cifrázatára épült volna. Aztán rájöttem, hogy az úgy túl színes lenne ide. Akkor elindult egy másik kíséretanyag-koncepció, ami félig el is készült; annak nagyon jó volt a
logikája, de a felénél valahogy leállt, és akkor egyszer csak kialakult ez a végleges kíséret. Ebben az is szerepet játszott, hogy megnéztem Kurtág AUS TIEFER NOT...-ját,31 mire kíváncsi lettem, hogy én mit csinálnék ezzel a korállal. Akkor elkezdett kialakulni
ez a tizenkét hangú játék, amelybõl a temetési harangozást jelzõ ricercare lett, és akkor találtam rá az Orbán-vers végleges kíséretére is, mert ez is ugyanabból a mozgásból indul ki.
Egy másik magyar verset, a III. részt lezáró korált (Tandori Dezsõ: MINDEN ELTÛNENDÕK...) még ’95-ben írtam az INFINITÍVUSZ c. vegyeskari sorozat 6. tételeként. Aztán amikor egyre jobban foglalkoztatott a kérdés, hogy mivel lehetne a teljes mûvet lezárni,
akkor merült fel az, hogy a Tandori-korált beemelem a SZERTARTÁS-ba, s az egész mûvet ezzel zárom. Aztán 2000-ben a III. rész augusztusi bemutatója elõtt úgy döntöttem, hogy a VIGILIA DEFUNCTORUM végére kerül. Ezzel a VI. rész megint teljesen kinyílt...
Ugyancsak a III. részbe került a MISERERE MEI (50/51. zsoltár) héber szöveggel, a HONNÉNÍ ELOHIM tenorszólóra. Ez ’96-ban keletkezett, és Kéringer László még abban az évben be is mutatta a Dohány utcai zsinagógában, egy zsoltárkoncerten. Ez a tétel szinte ugyanúgy keletkezett, mint ahogy a Pilinszky-verset rápróbáltam a fraktálsorra. Valami egészen máson dolgoztam, de pihenésképp egy kis vázlatfüzetbe, ahol üres helyet
találtam, elkezdtem kíváncsiságból leírni a fraktálsor tükörfordítását eltolásos kánonban. Leírtam, aztán néztem, néztem, s váratlanul feltûnt, hogy ha az egymás alá írott
hangokat lineárisan összeolvasom, akkor a kapott dallam teljesen olyan, mint egy héber kantilláció. Azonnal fölhívtam Komoróczy Gézát a zsoltár héber szövegéért. Aztán
megpróbáltam alátenni, és azonnal mûködött. A szertartásnak ezen a pontján az eredeti liturgia szerint is visszatér ez a zsoltár. Tekintettel az I. részre, latinul valószínûleg
kimaradt volna, így viszont bekerült a darabba. Akkor találta meg a helyét az a négyszólamú ricercare is, amely eredetileg az 5. zsoltár elõtt állt, valamint az ABSOLVE DOMINE tétel is. 2000-ben, amikor összeállt ez a rész, akkor illesztettem a végére a Tandori-verset. Ebben a döntésben valószínûleg Dobszaynak egy megjegyzése is szerepet játszott – épp 2000 táján. Meg kell mondanom, hogy õ elképesztõ promotor, és ezt a tevékenységet az én esetemben fantasztikusan tapintatos diplomáciával folytatta. Idõnként rákérdezett, hogy hol tartok, és ha hosszú idõre leállt a munka, akkor tudomásul
vette. Egy idõ után, azt hiszem, már túlságosan is tudomásul vette, hogy nem haladok.
Mintegy lemondóan. De akkor jött ez a konferencia,32 és felvetette, hogy az nagyon jó
alkalom lenne a mû bemutatására, persze ha addigra elkészülök vele. Mire én újra intenzíven munkához láttam. S akkor megint kérdezni kezdte, hogy látom-e már a munka végét. Célzott rá, nem gondolkozom-e azon, hogy ha már belekerültek magyar szövegek a darabba, akkor a végén nem kellene-e visszaidézni egy ilyen szöveget. Már ko31

Kurtág György: ...AUS TIEFER NOT... JÁTÉKOK, VII. füzet.
A Nemzetközi Zenetudományi Társaság (IMS) A múlt a jelenben címû, több száz bel- és külföldi résztvevõt
vonzó „Intercongressional Symposium”-ja, amelyre Budapesten került sor 2000 augusztusában, Dobszay
László szervezésében. A konferencia keretében hangzott el a HALOTTI SZERTARTÁS egyik részleges bemutatója a Zeneakadémia Nagytermében.
32
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rábban a Prudentius-vers is az õ ötlete volt. Megkérdezte, hogy gondolkoztam-e azon,
mi kerül a darab végére, merthogy szerinte oda legalább olyan súlyú tétel kellene, mint
amilyen a JÁNOS-PASSIÓ-t zárja.
Ettõl aztán könnyen felszabadulnak az alkotóerõk...
A felvetése kétségtelenül telibe talált. Akkoriban a Tandori-vers már „képben volt”,
de elbizonytalanodtam abban, hogy betölthetné-e a zárótétel funkcióját. Már ez a töprengés is állandóan a két passió befejezését juttatta eszembe. Ekkor vetette fel Dobszay,
hogy Prudentius himnusza talán alkalmas szöveg lehet a mû lezárására. Szólt is Déri
Balázsnak, hogy adja ide a verset. 1997-ben temették Solt Ottíliát, Balázstól valamivel
a temetés elõtt kaptam kézhez a Prudentius-szöveget, és akkor egy szólamban igen
gyorsan föl is vázoltam a zenéjét.
Tehát már a Prudentius-megzenésítés is olyan korai?
Igen, de nem tudtam még, mi lesz a végleges formája, és azt sem, hogy tényleg alkalmas-e a darab lezárására. Ha ezzel kapcsolatban ismét megkérdezed, hogy mi nem
került be a HALOTTI SZERTARTÁS-ba, akkor a Prudentius-versre készült vázlatokból sok
minden nem. Nemcsak rengeteg strófa, hanem rengeteg zenei megoldás is kimaradt.
Volt például egy olyan változat, amely az ORFEUSZ KERTJE33 basszus- és violinkulcsban
haladó szextmeneteinek mintájára készült. Azt nagyon sajnáltam kihagyni, mert nagyon jól föl lehetett rakni, jól is hangzott, csak a zenei szerkezet már egyszerûen kivetette magából. Aztán volt egy két-, illetve egy többszólamú tükörkánon-változat is. Végül egyetlen olyan variáció sem került be, amely bárminemû zeneszerzõi elaborációt
tartalmazott. Maradt az egyszerû unisono. A VI. rész egy idõ után már nem viseli el –
pláne egy ilyen darab végén –, hogy a zeneszerzõ a kontrapunktikáról való tudását fitogtassa. Már rég nem errõl szól a dolog. A befejezés szerkezete azonban csak 2005
nyarán alakult ki. Úgy tûnik, hogy a 2000. augusztusi koncert után is még mindig eléggé rabja voltam annak az elképzelésnek, hogy a zárótétel korál legyen. Egy szeptember eleji feljegyzés szerint ugyan már a Prudentius-himnusz foglalta el a Tandori-vers
helyét, de elõtte – kidolgozandó új tételként – egy korálvariáció szerepel SOPRA „MINDEN ELTÛNENDÕK...”. A Bach emlékének ajánlott tétel (AIR UND CHORAL – HOMMAGE À J.
S. B. VARIAZIONE SOPRA „ICH BIN NUN ACHTZIG JAHR [KANTATE 71. GOTT IST MEIN KÖNIG]) azonban nem sokkal ezután már az V. részben szerepel, majd hosszú ideig eldöntetlen maradt, hogy az V. vagy VI. részbe kerüljön-e. A IV. részben elfoglalt végleges helyére
2004-ben tettem. A tétel írását személyes élmény is inspirálta: Katinak volt egy periódusa,34 amikor egy idõben éjjel-nappal a Carlos Kleiber-féle TRAVIATÁ-t hallgatta. 2000
táján meg a 71. kantátát. Amikor hazaérkeztem, mindig a 71. kantáta szólt az egész
lakásban, s fõleg ez az ária. Az ária szövege adott volt, s Bach-hommage-ról lévén szó,
a nyelve is értelemszerûen csak német lehetett, a korálnak azonban, ha már SOPRA „MINDEN ELTÛNENDÕK...”, magyar versnek kellett lennie. Tandori természetesen kézenfekvõ
lett volna, de köteteiben nem volt hasonló vers, sõt még a MINDEN ELTÛNENDÕK...-nek
is csak az eredetileg írt elsõ versszaka szerepel kötetben. A második versszakot én kértem tõle még ’95-ben nagy mentegetõdzések közepette (ilyesmit csak „librettistá”-tól
kér az ember, nem egy költõtõl...), mert kompozíciós szempontból igényeltem az ismétlést. Tandori akkor postafordultával küldte a második versszakot, amely olyan fan-
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ORFEUSZ KERTJE – nyolc szabadon választható hangszerre (1974).
Pik Katalin, Jeney Zoltán felesége, 2001 decemberében halt meg.
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tasztikusan illik az elsõhöz, mintha eleve így írta volna. 2000 szeptemberében hasonló kérést – barátság ide vagy oda – már tényleg nem éreztem illendõnek, és elkezdtem
korálszerû vers után kutatni a magyar költészetben. Szalmakazalban tût keresni! – de
ismét szerencsém volt. Egyrészt egy napon belül rátaláltam az Ady-versre, másrészt akkor választottam ki a VI. rész LAMENTÓ-jának Kosztolányi-sorait is. Hogy egy Ady-versre bukkanok, õszintén szólva nem reméltem. Ady ugyan közmegegyezés szerint a legnagyobb magyar „zsoltáros” költõ, de – ha figyelmesen olvastam végig a kötetét háromszor is – a tartalmilag idevágó versei között összesen két olyat találtam, amelyben
nem egyes szám elsõ személyben beszél. Én pedig többnyire megbolondulok, ha egy
kórus egyes szám elsõ személyben énekel... A két vers közül az egyik, A HALÁL-TÓ FÖLÖTT, az INFINITÍVUSZ egyik tétele, a másik: ADJA AZ ISTEN, ehhez a darabhoz telitalálat.
A következõ vendégszöveg a Laura Romani-vers,35 amelynek sorsa tényleg véletlenszerû: a HALOTTI SZERTARTÁS-tól teljesen független darabnak készült annak idején. A bemutató után viszont mindenki azt hitte, hogy nyilván hozzátartozik.
Emlékszem, hogy az õsbemutató nem volt igazán jól sikerült elõadás, és még a mû idõtartamának indokolt volta felõl sem gyõzött meg. Érdekes, hogy a végleges helyén, a HALOTTI SZERTARTÁSban viszont a maga tizenhárom percével egyáltalán nem tûnik hosszúnak a darab. Pedig papírforma szerint ki kellene lógnia a mû tételei közül.
2004-ben a Tihanyi László által vezényelt olasz intézetbeli elõadáson pénzhiány miatt bizonyos nagy apparátusú tételekrõl az utolsó pillanatban le kellett mondani. Közvetlenül a koncert elõtt ki kellett találnom, hogy mi az ördögöt csináljunk. Egy nap
délben azt mondtam, estére összeállítok egy vállalható félidõt olyan meglévõ tételekbõl, amelyekhez nem kell túl nagy apparátus. Kiderült, hogy ez az összeállítás hatvan
percet tesz ki, ami félidõnek hosszú, koncertnek meg kevés. Hát akkor tegyük oda a
végére az IL SILENZIO DEI MORTI-t! – gondoltam –, legalább még egyszer meghallom. Hátha jobb lesz az elõadás, meg tematikailag is ideillik. Egyébként azt is Dobszaynak köszönhetem, hogy ez a darab végleg benne maradt a SZERTARTÁS-ban. 2004 végén beszélgettünk arról, hogy hol tart a darab. Mondom, hogy fogalmam sincs az V. részrõl,
pedig egyszer mintha már meglett volna a szerkezete. Fontos szempont volt: a zsoltárok nem lehetnek olyan hosszúak, mint a III. részben, de – mondom – bekerült a Laura Romani-versre írt darab, amely önmagában tizenhárom perces; ilyen hosszú tétel
pedig az egész darabban nincs. Mégis, ezzel együtt, lehetetlen, hogy az V. rész 35–37
percnél több legyen, mert ha több, azt egyszerûen nem bírja ki a teljes mû. Meg aztán
más gond is van: befejezõdik a IV. rész, akkor jön a harangozás,36 és utána leáll a darab. Tudniillik a 2004-es elõadáson az AUS TIEFER NOT után következett az IL SILENZIO.
Dobszay akkor azt mondta, hogy A HALOTTAK CSENDJE lélektanilag hiteles reflexió: lehet, hogy valaki egyedül van a temetõben, majd onnan hallja a harangozást, és ezután
érkezik a temetési menet. Ekkor egyszeriben az Orbán-vers is megtalálta a helyét, és a
lassú csárdás temetést kísérõ „cigányzenéjének” is egyszerre megvolt az indoka. A Kosztolányi-lamento (ÉDESANYÁM, MINEK SZÜLTÉL) akkorra már átkerült a VI. rész elejére, de
teljesen vázlatos formában. A VI. rész még mindig teljesen homályos volt elõttem. Dukay Barnabással beszélgettünk egyszer, miután elkészült a teljes mû. „Na – kérdezte –,
megvilágosodtál?” Mondom: persze, rájöttem, hogy minden darab, sõt minden tétel
35 IL SILENZIO DEI MORTI (A HALOTTAK CSENDJE). Õsbemutató: 2003. március 22., Budapest, MTA Kongresszusi
Terem.
36 A „harangozás” nem más, mint a RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR”.
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nulláról indul. Mindig. Mintha az egészrõl semmit sem tudnék. Ha ez a „rájövés” megvilágosodásnak nevezhetõ...
2004 májusában vállaltam Kocsis Zoltánnak, hogy 2005. május 31-ig kész lesz a darab, mert akkor szeptember 1-jéig meg lehet írni a szólamanyagot, és október végére
ki lehet tûzni a bemutatót. 2005. május végén gyászos lemaradásom volt, de amikor a
határidõkkel kapcsolatos aggályaimat közöltem Kocsissal, akkor – hál’ istennek – semmiféle halasztásról sem akart hallani. Normális esetben én nem hangszerelek, hanem
rögtön zenekarra írok, de az V. rész összeállításakor világossá vált, hogy ahhoz, hogy
az énekesek és a kórus hozzáfoghasson a tanuláshoz, ezúttal a zongorakivonatnak kell
meglennie elõbb. Amikor aztán július elején az V. rész zongorakivonata elkészült, már
abban a helyzetben voltam, hogy egy pillanatra sem állhattam le, tehát ha bármelyik
pontnál nem jutottam elõre, akkor azonnal olyan részt kellett keresnem, amelynél úgy
éreztem, mûködik az agyam. Ennek következtében egyidejûleg próbáltam a szerkezetileg még mindig nem világos VI. rész anyagát zongorakivonat formájában megírni és
az V. rész partitúráját kidolgozni. A teljes csõd egy szép vasárnap délben állt be. Akkor az V. rész hangszerelésével is elakadtam. Nem volt mit tenni: elindultam újra a
kályhától. Csak annyi volt világos, hogy a VI. részt indító Kosztolányi-vers, a LAMENTO
után vissza kell idézni az I. rész ötszólamú ricercaréját, mert arra rá lehet építeni a már
kiválasztott Pilinszky-sorokat. Megpróbáltam úgy tekinteni erre a ricercaréra, mintha
soha nem dolgoztam volna vele, mintha olyan anyag volna, melynek – a szólamok vertikális együtthangzása és regisztere kivételével – minden paraméterét, a tartamokat, a
ritmikát, a dinamikát stb. most kellene kidolgoznom. Ekkor készítettem a ricercaréról
olyan új ötszólamú kottát, amely csak az együtthangzások sorrendjét tartalmazta. Elkezdtem ezt a leírást tanulmányozni, megpróbáltam új összefüggéseket találni... – s tíz
nap alatt az egész VI. rész zongorakivonatával elkészültem. Minden addigi vázlat vagy
addig kidolgozott rész a helyére került: a komponálás nem vett több idõt igénybe, mint
amennyi idõ alatt ezt a kottát egyáltalán le lehet írni. Nyilván több év alatt érlelõdött
meg ez a rész, de annyira rejtetten, hogy elõtte való nap még úgy tûnt, semmit nem
tudok róla. A zenei anyag azt is eldöntötte, hogy a tervezett vendégszövegek közül például a Szép Ernõ-tétel (DE SZÉGYEN ÉLNI) benne tud maradni, de semmi más nem, s az
is kiderült, hogy nem a Prudentius-anyagokat kell összevissza forgatnom, hanem közjátékot betöltõ funkcióra az egyik Hérakleitosz-tétel anyagát kell beidéznem.37
Eredetileg mit szántál még a VI. részbe? Említetted, hogy a Szép Ernõ-versen kívül minden
más kimaradt...
Még a másik Tandori-vers jött volna vissza, az INFINITÍVUSZ-ból (ORFEUSZ KERTJÉNEK
VISSZHANGJAI), meg azt is terveztem, hogy egy az egyben belekerül Weöres TALIZMÁN-ja.38
Zeneileg illett volna oda, de a helyét nem találtam. A Pilinszky KZ-ORATÓRIUM-ból is
eredetileg több szöveget írtam föl magamnak. A legutolsó quasi „vendégszöveg”-rõl
viszont még nem beszéltünk. Ez a NUNC DIMITTIS ószláv változata.
E tétellel kapcsolatban úgy érzem – bocsánat a szemtelen megjegyzésért –, hogy egyfajta keresett, enciklopédikus igény vezetett. Ha van már héber, görög, latin szöveg, akkor a „szent” nyelvek közül ne hiányozzék az ószláv sem.
37 Jeney Zoltán 1980–88 között négy „Hérakleitosz”-kompozíciót írt szabadon választható hangszer-összeállításra, melyek ugyanarra a hangsorra épülnek, s melyeket az 1997-es HERACLITUS TRANSFORMATIONS címû
egy-, illetve kétzongorás mûvében átdolgozott.
38 TALIZMÁN – Weöres Sándor versére, nõi hangra és zongorára (2000).
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Kétségtelen. Talán Papp Márti mondta, viccelõdve, amikor már német szöveg is bekerült a SZERTARTÁS-ba, hogy akkor már az ószlávot miért hagyom ki. De egy konkrét
élmény is befolyásolt. Három vagy négy éve járt Budapesten egy fantasztikus athéni
férfikar: a bolgár templomban énekeltek, meg a Bazilikában.
A Bubnó Tamás által szervezett egyházzenei fesztiválon?
Igen, fenomenális volt! A IV. századból való bizánci zenét énekeltek, elképesztõen!
Azonban e kérdésben is az élményen túl a zenei szerkezet, a nagyforma döntött. Valami hiányzott nekem, ami az elõzõ zsoltártól rávisz a MEMENTO MEI responzóriumra. Sehogy sem tudtam rákötni. Akkor került oda a NUNC DIMITTIS latinul, majd az oráció, s
azt követi a NYNE OTPUSHCHAYESHI. Az orációnál történt egy mûhiba: a kórus pianissimo énekel, de énekelhetett volna akár fortissimo is, mert teljesen megfeledkeztem magamról: nyolc kürtöt és oboákat, trombitákat írtam fölé, egyfajta harangozást. A kórusból természetesen egy hangot nem lehet hallani. Mindez a koncert elõtt két nappal derült ki. Szerencsére egyszerû volt a megoldás: két külön részre bontottam a tételt, elõször a kórus szólal meg minden hangszeres kíséret nélkül, majd a zenekari
anyag. Utólag ez a figyelmetlenség még jól is jött, mert az orációanyag is jobban érvényesül, a fúvósok pedig így sokkal jobban elõkészítik a tenorszóló és az a cappella
kórus megszólalását. Ráadásul a hangszernélküliség a keleti liturgiának is sokkal inkább megfelel. Az ószláv szöveget tehát egyáltalán nem bánom: csak javára vált a darabnak, és ez az anyag most már jól vezet rá a MEMENTO MEI tételre.
Hadd tegyek egy arcátlan megjegyzést. Egyetlen helyen éreztem úgy, hogy a kölcsönzött szöveg
nem elég erõs a környezetéhez képest, vagy nem méltó az elõzményekhez, és ez épp a Szép Ernõtétel. Meggyõzõdésed, hogy ez a vers minõségileg ugyanolyan magaslaton áll, mint a többi?
Ezt az anyagot is az INFINITÍVUSZ-ból emeltem be, amelynek a Szép Ernõ-versre írt
tételében szintén nem szerepel a teljes szöveg, de én szeretem ezt a verset. Tandori
meg Réz Pali meggyõzött Szép Ernõrõl. Nagyon megszerettem. Ezen a helyen egyébként is a reflexió az érdekes számomra. Nincs is ilyen értelemben más vers, amely épp
ezt fejezné ki.
Ezt nem egészen értem...
„De szégyen élni / ...Némán hazudni... / ...haláltól félni.” A consolatio, a vigasztalás a gyászban nagyon összetett folyamat. A túlélõnek óhatatlanul bûntudata van, mert a halál
megváltoztathatatlanul és örökre nyitva hagy megoldatlan kérdéseket, s ilyen helyzetben vigaszra lelni önvizsgálat nélkül szinte lehetetlen. Ez a szöveg önmagában is, de
a szertartásnak ezen a pontján mindenképpen erre az önváddal teli állapotra utal. Szeretjük persze azt mondani Stravinsky nyomán, hogy a zene az zene, vagy Cage nyomán, hogy a hangok csak hangok, és önmagán/önmagukon kívül nem fejeznek ki semmit, de ezt sokkal inkább arra kell érteni, hogy a hangok önmagukban hatnak, önmagukban közölnek valamit, ami zene. Tehát közömbösek a mi szándékaink iránt. Goethe
azt mondta, hogy a festmények a színek örömei és szenvedései. Ez mutatis mutandis
a zenére is igaz. Éppen ezért nagyon nem szeretek megélt életeseményeket zenével
közvetlen kapcsolatba hozni, mert direkt módon ezek a dolgok biztosan nem stimmelnek, és zenei tartalmak verbalizálásával egyébként is borzasztó óvatosnak kell lenni,
de mégis... Mikor az Orbán-verssel elkezdtem foglalkozni, az volt a fõ bajom, hogy talán akkori élethelyzetemnél fogva is, a vers jó ideig túlságosan emocionálisan hatott
rám, a tartalmi közlés mintegy fölé nõtt a vers költõi erejének, szinte elvált tõle, s ebben az állapotban igen nagy energia kellett ahhoz, kényszeríteni kellett magam arra,
hogy ezektõl az érzelmektõl bizonyos távolságot tartva csak a hangokra figyeljek. Az-
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tán, amikor kész volt ez a darab, amikor tényleg elkészült, tehát volt egy olyan bizonyosságérzetem, hogy minden hang a helyén van, akkor egyszer csak jól elbõgtem magam. De ez már a hangok tõlem független hatása volt. Bármi más zene (Bach, Schubert, népzene stb.) ugyanígy hat rám, ha az rendben van, vagy ha az elõadás során
minden hang a helyére kerül.
Neked is biztosan mesélte Dobszay László az idevágó alaptörténetet: egy népzenei gyûjtés során a néni egy balladát ad elõ: teljesen rezzenéstelenül végigénekli, mindenfajta érzelmi megnyilvánulás nélkül, még csak jelét sem adja megrendültségének, s amikor a végére ér, elsírja magát. Akkor kienged a szerep szorítása.
A Szép Ernõ-tétellel kapcsolatban többen megjegyezték – amit annak idején az INFINITÍVUSZ esetében, ahová eredetileg tartozott, érdekes módon senki sem tett szóvá –,
hogy ebben a környezetben, amelyben sok az allúzió, ez Kodályra rímel.
Igen, a magyaros ritmikája meg a hangvétele is...
Eszembe sem jutott Kodály, s még most sem jut eszembe. Engem sokkal inkább Debussyre, a TROIS CHANSONS DE CHARLES D’ORLÉANS kóruskezelésére emlékeztetnek ezek
a ritmusok, és az egésznek a faktúrája is Debussy. Ha ez kodályosnak hat, akkor szerintem a Kodály zenéjében is jelen lévõ Debussyre utal vissza. A HALÁLTÓL FÉLNI éles
ritmusa kétségtelenül kodályosnak is tekinthetõ, de ahogy elkezdõdik a triolás, illetve
9/8-os szakasz, az sokkal inkább Debussy. Szép Ernõrõl ez jutott eszembe, és azért is
mertem így megcsinálni, mivelhogy a szövegben is van valami nagyon könnyed, miközben...
Engem elsõ hallásra éppen az zavar, hogy túl könnyû...
Igen, de Szép Ernõben ez az elképesztõ: az egész költészetében ez a lebegés, miközben õrületes dolgokat mond...
Sanzonformában...
Igen. De hogy valaki öregkorában így mutatkozzon be: „Szép Ernõ voltam...”! Különleges ember lehetett...
De nem fejezted be a személyes motiváltság kifejtését.
Csak ismételni tudom: a saját felelõsség, bûntudat, önvád kifejezésére nemigen találtam alkalmasabb szöveget, mint a Szép Ernõét. Nyilvánvaló, hogy szöveges zene
esetében a szöveg jelentése és értelmezése megkerülhetetlen. Azonban ha egy szöveg
megzenésítésekor a szöveghez a zene csak „hozzáad” valamit, akkor az eredmény nem
zene lesz, hanem melodráma. Ha viszont az eredmény zene, akkor az már a hangok
rendje („a hangok örömei és szenvedései”), s akár meglenne az eredeti szöveg nélkül is.
Ez esetben – bár elõbb létezett – a szöveg fog a zenéhez még egy pluszjelentést hozzátenni (lásd népdalok, gregorián, Bach, Schubert...). Hogy ez a pluszjelentés direkten
verbális, az persze nagyon is lényeges. A CONSOLATIO elején a Kosztolányi-vers dallamát
a zenei anyag sérelme nélkül el lehetne játszani például hegedûn is. Ugyanakkor ez a
vers nem csak dramaturgiai helye miatt jelent mást, mint késõbb a Szép Ernõ, miközben részben ugyanarról szól („Édesanyám, minek szültél?”). Utána a ricercare is jól meglenne szöveg nélkül, de mivel az nagyon jól hallhatóan a darab kezdetét, a mottó hangjait idézi vissza, kézenfekvõ volt, hogy Pilinszkyt is – ráadásul egy Kosztolányi-sorral39
– visszahozzam, mintegy a szöveggel is tudatosítva ezt a zenei kapcsolatot. De itt is van

39 Vö. „Hol volt, hol nem volt a világon egyszer” (Kosztolányi Dezsõ: HALOTTI BESZÉD), illetve: „Hol volt, hol nem
volt, élt egyszer egy magányos farkas” (Pilinszky János: SÖTÉT MENNYORSZÁG – KZ ORATÓRIUM).
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egy érdekes dolog. A Pilinszky-vers a darab elején egyszerre konkrét és transzcendens.
A történet konkrét, az emberi alaphelyzet pedig... a Szép Ernõ-vers. Pilinszky: a történet, Szép Ernõ: a reflexió. A Pilinszky-vers KZ ORATÓRIUM-beli eredeti helyén viszont
a vers reflektál a konkrét léthelyzetre. Ezért is éreztem úgy, hogy miközben a mottó és
a CONSOLATIO ricercaréja közötti zenei kapcsolat tudatosításához az egy Kosztolányisor valószínûleg tökéletesen elég lett volna, a Pilinszkytõl idézett további sorokkal egyszerre tudom konkretizálni és tágítani is a mottó metaforáját. A DE SZÉGYEN ÉLNI ezek
után már nemcsak a „magányos farkast” agyonverõ, hanem a koncentrációs táborokat
mûködtetni képes ember alaphelyzetére is reflektál. Visszautalva a korábban mondottakra, meg kell jegyeznem, hogy ezeknek a Pilinszky-soroknak a szerepeltetése csak
azért volt lehetséges, mert a mottót visszaidézõ zenei anyag itt önálló, szimfonikus kidolgozást kap. S a Szép Ernõ-vers attól válik zeneileg is reflexióvá, hogy a ricercare egy
pontján kimerevített esz hangra kapcsolódik rá, amely esz hang a vers végén visszatér,
s a ricercare folytatódik. A zene itt maga is idézetté válik (konkrétan is az, még ha saját
mûbõl is), ezért aztán tökéletesen mindegy, hogy ez „kodályos” vagy „debussys”.
A teljes mû bemutatóján szinte meglepve tapasztaltam magamon, hogy a háromórás darab
nem hosszú, nincsenek benne „unalmas” részek, amelyeken nehéz átküzdenie magát a hallgatónak. Persze mindez egy kívülálló benyomása, de nyilván más, amikor egy zeneszerzõ hallja elõször egészben a mûvét. Vannak-e olyan mozzanatok, amelyekben javítanivalókat találsz? Vannak-e számodra megoldatlannak tûnõ helyek?
Az V. részben kell még két tételen gondolkodnom, hogy egészen pontosan azt írtam-e le, amit hallani akarok. De ez is inkább a hangszerelést érinti.
Kocsis Zoltán részérõl igen jelentõs tettnek érzem, hogy ennyire egy kézben tartotta, megragadta és végigvitte az elõadást: a feszültség intenzitása mindvégig megmaradt. Az egész elõadás
sodrása, feszítettsége mindvégig érvényesült, tehát az interpretáció formátuma felnövekedett a
darab méreteihez. Volt-e valami, ami felett hosszasan konzultáltatok, vagy kifogásai támadtak,
valamiféle problémája akadt a darabbal?
Zoli rengeteg irányból közelít meg valamit. A próbák során mindig megkérdezte,
hogy ilyennek gondolom-e, amit játszanak. De az az igazság, hogy mire a partitúra elolvasásán túljutott, addigra teljesen uralta a darabot. Számomra egyszerûen bámulatos, ahogy ilyen rövid idõ alatt képes volt egy ekkora darabot teljesen birtokba venni.
Az utolsó két részt valóban nagyon késõn kapta meg.
Létrehoztál egy mûvet, amely az élet legfontosabb kérdésével foglalkozik. Mondhatnám, bár
nem lenne pontos, egy mûvet, amely megtanít rá, „hogyan kell meghalni”. Mindenesetre létrejött egy szöveg és ennek alapján egy olyan kompozíció, amely – a mai ember számára egészen elkápráztató módon – egyrészt természetesen kezeli a meghalás folyamatát, másrészt mindenre gondol: a bûnbánatra éppúgy, mint az örömre, a dicsõítésre, s a tropusokkal szubjektív keretet teremt
a rítushoz. Az emberben felvetõdik a kérdés, hogy hogyan tovább.
Miközben az ember egy ilyen nagy mûvön dolgozik, akkor a psziché valahogy úgy mûködik,
hogy rengeteg minden más is eszébe jut, mintegy menekvésképpen, hogy ezután is lesz még feladat.
Az alatt a tizennyolc év alatt, amíg a HALOTTI SZERTARTÁS-on dolgoztam, elég sok más
darabot is írtam. Tehát ha úgy tetszik, közben ténylegesen is rengeteg minden más
eszembe jutott. Persze ha összetömöríteném a szigorúan csak erre a darabra fordított
idõt, akkor azért az nem lenne tizennyolc év. Tehát megfeszített munkatempó esetén,
ha semmi egyéb munkára nem kényszerül az ember ezalatt, talán három–öt év már –
azt hiszem – mindenképp elegendõ lehetett volna. E hosszú idõnek meg is volt az a
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veszélye, amit – meg kell mondanom – én magam nem érzékeltem, de mások mondták: hogy ezalatt esetleg meg fog változni a zenei gondolkodásom. Utólag sem érzem
ezt a veszélyt, mert bár zenei gondolkodásom ugyan remélhetõleg érettebb lett, tehát
bizonyosan változott, viszont sok mindennek, ami ebben a darabban történik, a csírája más, ez idõ alatt írt mûveimben van. Menekvést sem érzek, sokkal inkább az esik
meg velem, hogy idõnként továbbra is foglalkoztat egy-egy olyan tétel vagy szöveg,
amely nyugodtan belekerülhetett volna a darabba, de persze már nem fog. Nem hinném ugyanis, hogy a szerkezeten változtatnék, bár azt vettem észre, hogy nagyon érdekes ez a szerkezet, mert egyszerre kemény és rugalmas. Bõvülhetne még akár négyórásra is, csak ennek nem lenne semmi értelme. A bemutatónak az a tapasztalata számomra, hogy a darab áll a lábán.
Abban az értelemben viszont nagyon is lényegi a kérdésed, hogy hogyan tovább.
Lehet-e ezek után például hegedûversenyt írni? Nos, ezt tényleg nem tudom. De létezik egy csomó tervem, csak elõ kell õket venni. Nyilván nem véletlen, hogy ezek közül elsõnek egy olyan darab jutott eszembe, amit valamiért a ’80-as évek közepén félbehagytam. Annak idején hozzákezdtem egy dalciklushoz Márton László verseire. Öthat tétel vázlatosan meg is van: A’ CITHORA-VERÕ HALÁLRÚL, A’ KONYHA-MESTER HALÁLRÚL,
AZ ÓRÁKAT-VERÕ HALÁLRÚL stb. Tematikailag azért vannak más jellegû terveim is, mindazonáltal teljesen osztom Kurtág véleményét, miszerint minden zene valamiképpen
az elmúlásról szól.
Nagyon szívesen nekilátnék – nagy lélegzet és elszánás kell hozzá –, hogy az operámat rendbe tegyem.40 Nem is hogy rendbe tegyem, hanem hogy kidolgozzak egy zenekari vagy egy elektronikus verziót. Mondjuk egy zenekari verziót, amelyet felvételrõl aztán bárhol, bármilyen elõadáson le lehet játszani – talán most ez érdekelne a leginkább. Az operám ugyanis valami olyasmi, amit még senki nem csinált: Esterházy szavaival élve „opera néma”, tehát a színpadon a szereplõk, a zenekari árokban a zenészek
csak imitálják az éneklést, illetve a hangszerjátékot, de egyetlen hang sem jön ki a torkukon, egyetlen hangszer sem szólal meg. Zene persze van, de az messze a háttérbõl
szól, mivel a történet színhelye egy operaház közeli bár, s a zene az operaházból szûrõdik ki. Annak idején ugyan már igen pontosan leírtam ezt a darabot, de a konkrét
elõadás kidolgozását nyitva hagytam. Egy ilyen méretû feladatba – majd’ száz perc –
talán most kell belevágni, amikor az ember már a saját bõrén is tapasztalhatta, hogyan
lehet kezelni egy ilyen méretû munkát.
Nagyon földhözragadt kérdés: egy ekkora munkához hozzáfogsz-e anélkül, hogy legalább távlatilag lenne kilátás egy elõadásra?
A HALOTTI SZERTARTÁS-hoz is úgy fogtam hozzá... Persze az kétségtelenül más eset
volt. Volt egy erõteljes külsõ inspiráció, és a ’87-es indítás rögtön koncert formájában
is realizálódott. És aztán tulajdonképpen mindegyik erõteljesebb munkafázis egy
újabb koncert lehetõségéhez kötõdött. Szent-Györgyi Albert szerint a tehetség mellett
az inspiráló környezet a legfontosabb ahhoz, hogy valami létrejöhessen. Elmondhatom, hogy ez az inspiráló közeg a HALOTTI SZERTARTÁS-sal kapcsolatban mindvégig hihetetlenül segítette a munkámat. Egy operával ma kétségtelenül más helyzetben van
az ember. Annak idején már a tervvel kapcsolatban is inkább az ellenállást érzékeltem.
De ki tudja, mi lenne a helyzet, ha már létezne belõle egy elõadásra kész anyag.

40

Lásd a 4. lábjegyzetet.
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Egy pillanatra még visszatérnék a HALOTTI SZERTARTÁS-ra. Vannak szerzõk, akik sokat tesznek darabjaik utóéletéért. Vannak, akik azt mondják, hogy a komponálással befejezõdött az õ dolguk, és majd a világ kezd vele, amit akar vagy tud. Egy ekkora mû és egy ennyire hatalmas feladat esetében gondolkoztál-e azon, hogy mi lesz a sorsa a közelebbi vagy a távolabbi jövõben?
Vagy nem merült föl ez a perspektíva?
A 2000-es elõadás után Lázár Eszter nagyon szorgalmazott egy olyan egyszerûbben
elõadható kivonatot, amelyik esetleg csak a zsoltárokat tartalmazná. „Zsoltárok és korálok.” Föl is vázoltam az anyagát, tudniillik a DE PROFUNDIS kivételével ezek a tételek
nem igényelnének nagyon nagy apparátust. Most nem tudom, gondolkoznom kell rajta. Nagyon vigyázni kell ezzel, mert a mindenkori anyagi lehetõségek szorítása alatt a
rendezõk a „redukált” változatokat mindig szeretik elõnyben részesíteni. Webern Op.
6.-jának eredeti verziója szinte soha nem szerepel mûsoron.41 Dobszaynak viszont van
két olyan javaslata is kisebb ciklusokra, amelyeken érdemes lenne gondolkodni. Az
egyik nõi kart és legfeljebb zongorát igényelne. A siratók, az Orbán-vers, az ÉN IMÁDOTTAM – tehát ami eleve szólistákra vagy nõi karra készült. Ilyen kis ciklusoknak a teljes darabhoz viszonyítva olyan funkciójuk lehetne, mint Liszt átiratainak volt annak
idején: „hordozható” kivonat formájában fenntarthatnák a darab iránti érdeklõdést.42
Bizonyosra vehetõ ugyanis, hogy ez a kompozíció a maga egészében nagyon ritkán fog
megszólalni. De ez több szempontból sem baj: egyrészt mert témájánál fogva ez nem
olyan mû, amelyet állandóan lehet játszani. Másrészt az sem baj, hogy elõadása ekkora nehézségeket támaszt, mert hogyha valaki kitûzi az elõadását, akkor már maga a
gondolat, hogy ezzel foglalkozik, olyan erõfeszítésre kell hogy késztesse, amely már önmagában is minimális garanciát nyújthat az elõadás minõségére.
Terveznek-e lemezfelvételt?
Gõz László arra készült, hogy a BMC megjelenteti a bemutató felvételét. Kocsissal
azonban még a próbák kezdete elõtt megbeszéltük, hogy a bemutató koncert ne legyen kiadva. Két okból is egyetértettem vele. Elõször is abszolút tisztelem azt az igényét, sõt meg kell mondanom, hogy meg is hat, hogy ennek a darabnak a felvételétõl
is ugyanazt a színvonalat várja el, mint bármelyik más CD-felvétele kapcsán. Másrészt,
bár a bemutató az óhatatlan pontatlanságok ellenére volt olyan színvonalú, hogy senkinek ne kelljen szégyenkeznie miatta egy valamikori „historikus” kiadás esetén, sõt!,
de ha ez a felvétel most megjelenik, akkor az én életemben, ebben az országban, a jelenlegi állapotok mellett szinte semmi esély nem lenne arra, hogy a mûbõl egy minden tekintetben pontos CD-felvétel készüljön. Lehet, hogy így sem lesz, de talán nagyobb rá az esély. Ez azonban már nem a mûvészeken múlik, hanem a pénzen. Kocsis
nagyon pontosan fogalmazott: legyen egy korrigált partitúra, legyen meg a fedezet a
felvételre, s végül legyen egy olyan háromhetes egybefüggõ felvételi idõ a Mûvészetek
Palotájában, amelyet nem zavarnak meg közben más rendezvényekkel. Ez kemény, de
gondolom, hogy reálisnak tekinthetõ igény egy ekkora méretû mû esetén.
Magyarul egy nyáron kerülhet erre sor...
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Webern Op. 6.: HAT ZENEKARI DARAB, I. változat (1909–10), kisebb zenekarra átírt változat (1928). Ez utóbbi úgyszólván kiszorította az eredetit a hangversenygyakorlatból.
42 Egy ilyen ciklus – GYÁSZÉNEKEK A HALOTTI SZERTARTÁSBÓL – hangzott el a Szõllõsy András 85. születésnapját
köszöntõ koncerten, 2006. február 25-én, a Zeneakadémia Nagytermében, Dobszay László vezényletével,
a Schola Hungarica nõi karának elõadásában, Jeney Zoltán zongorakíséretével. Tételei: LAMENTO (Kosztolányi Dezsõ) – MÁRIA SIRALMA (Weöres Sándor) – HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK (Orbán Ottó) – ÉN IMÁDOTTAM, A
KERESZT TÖVÉBE HULLVA (Weöres Sándor) – KORÁL: MINDEN ELTÛNENDÕK (Tandori Dezsõ).
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Nyilván az a legalkalmasabb. Gõz László továbbra is tervezi a darab felvételét, és
megpróbál pénzt szerezni rá. A darab utóéletének ezzel a részével már valóban nem
tudok foglalkozni. Nem is értek hozzá. Akárhányszor magam próbáltam támogatást
szerezni valamilyen munkámhoz, mindig kudarcot vallottam.
Említetted, hogy olyan tételeket komponálsz, amelyek akár a HALOTTI SZERTARTÁS-ban is benne lehettek volna. Nem kerülsz szembe az önismétlés problémájával? Hiszen ez fennáll, ha ugyanolyan kompozíciós technikát alkalmazol bizonyos szövegek esetén. Vagy éppen hogy még elkötetlen szálakat, benned motoszkáló kérdéseket oldasz meg? Egyáltalán melyek ezek a tételek, amelyek akár be is kerülhettek volna a darabba?
Bármelyik, ami kimaradt. A vesperásból számos zsoltár például. Az azonos technikák alkalmazása – nézd, ez nagyon érdekes dolog. Azért az ember ne féljen annyira
attól, hogy újra használja azt a metódust, ami egyszer már bevált számára. Mozart
számtalanszor alkalmaz olyasmit, amit már korábban, de ugyanazt a technikát egyre
magasabb szinten használja. Annak idején nem gondoltam, hogy a betû/hang átváltás
játékai így végigkísérnek majd, s hogy ezekre a szerkezetekre álmomból ébredve is egyszerûen rájár majd az agyam. Hogy ez rutin? Igyekszem úgy használni, hogy ne az legyen, tehát ha ilyesmin kapom magam, akkor leállok. Hogy bizonyos hangközök
használata meg bizonyos dallamképzések stílusjeggyé vagy modorossággá válnak-e,
azt csak a mûvekben lévõ energia döntheti el. A másik, a pszeudomodális skálaszisztémára épülõ módszer, ez sokkal elasztikusabb, és biztos, hogy még sokáig kísérni fog.
A SZERTARTÁS-ban is sok helyen használom: az orosz kórusban másképp szól, mint például a PATER NOSTER-ben vagy a PRUDENTIUS-tételben, tehát elég tág keretek között lehet alkalmazni. Az egész SZERTARTÁS-sal kapcsolatban a tapasztalatom egyébként azt
erõsíti meg, amit Tandori mond: akkor érem el egy falu határát, amikor az áthúzott
névtáblát meglátom magam elõtt. Azaz akkor szembesülök a határaimmal, amikor észlelem: az már nem én vagyok.
Az ember mindig tart attól, hogy nem lép-e ki bizonyos keretekbõl. De arra kellett
rájönnöm, hogy Weöres Sándornak teljesen igaza van. Amikor az anyagra és a megmunkálásra vonatkozó kérdéseket tettek fel neki, akkor Goethére utalt vissza: a Begriff,
a hozzányúlás, a megfogás a fontos. Tehát hogy én hogyan nyúlok hozzá. És hogyha
ez a személyes lenyomat rajta van, azaz ez a lenyomat személyes („Személyesen!”, ismétli számtalanszor Tandori a „sárga könyv”-ben...),43 akkor már az anyag eredete sem
annyira érdekes. Tulajdonképpen Bartók is ugyanezt mondja azzal a váddal kapcsolatban, hogy a népdal nem a saját „találmánya”: nem az anyag fontos, hanem hogy
hogyan használja az ember. Na már most, ha az anyag vagy módszer ráadásul még a
sajátom is, akkor tényleg nem érdekes az eredete, csak valami olyan célom legyen vele, amely addig még nem volt. Mert ha nincs új célom, akkor hiába a saját anyag is...
Azt vettem észre, hogy amikor elkezdek komponálni, borzasztó sok idõ megy el a
semmittevéssel. Utólag mindig azt érzem, hogy mennyi mindent csinálhattam volna
ez alatt az idõ alatt, hogy mennyi mindennek nézhettem volna utána, ehelyett csak totojáztam. Ez az „elvesztegetett idõ” azonban semmi másról nem szól, mint hogy kivárom a nullapontot. Hogy elfelejtsem azt, amit tudok. Amíg nem onnan indul el a folyamat, hogy az üres papírral szemben megszólal bennem valami, addig az a rutin mûködik, hogy hogyan lehet valamit, amit már ismerek, megcsinálni. Akármennyire tisztelem is Farkas Ferencet azért, amit és ahogy megtanított – sõt azt kell mondanom,

43 Tandori Dezsõ: AZ AMATÕRSÉG ELVESZTÉSE, in: Tandori Dezsõ: EGY TALÁLT TÁRGY MEGTISZTÍTÁSA, Magvetõ, 1973.
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hogy enélkül bizonyosan nem jutottam volna el még a kezdetekig sem –, de az is biztos, hogy Petrassi kurzusa után három évem arra ment rá, hogy elfelejtsem a „megtanított” mesterséget. Mert mesterségbeli tudás nélkül ugyan csak dilettantizmus van,
kizárólag arra hagyatkozva viszont csak készen kapott megoldások jönnek elõ. Farkasnál ugyanakkor tényleg meg lehetett tanulni, hogy bármilyen anyagból bármit
meg lehet és meg is kell tudni csinálni. Tehát hogy lehet zenét komponálni akár egy
étlapból is.
Említettem Boulez véleményét a spekulációról, hogy nincs mûvészet anélkül, hogy
az alkotó ne spekulálna, Mi az, hogy spekulálás? A lehetõségek kipróbálása. A próbálgatás elõtti állapot az csak rutin. Az inspiráció sem azt jelenti, hogy eleve rátalálok egy
minden kétséget kizáróan helyes zenei gondolatra – van ilyen is persze –, hanem hogy
elindulok egy úton, mert valamit keresek. Addig keresek, míg el nem jutok addig a
pontig, hogy feltehessem a kérdést: tulajdonképpen mi is az, amit keresek. Egy idõben nagyon sok vázlatot írtam; kilencven százalékukból soha nem lett darab, hanem
efféle spekulációk voltak. De spekulációként indult a vesperás összes antifónája is: mi
van, hogyha megfordítom, ha rákfordítást csinálok stb. Más esetekben viszont arra van
szükségem, hogy úgy érezzem, nem tudok semmit, még azt sem, hogy mi az, hogy inverz, rákfordítás, egyáltalán hogy kontrapunkt is van a világon. Ebben az értelemben
vannak nagyon durván kellemetlen pillanatai is a komponálásnak. Amikor úgy tûnik,
hogy valóban semmit nem tud az ember. Elemi dolgokat sem, mert az agya nem azokra jár rá az adott pillanatban. De ha ekkor kitartó, akkor tényleg rájöhet valamire. Akár
a dúr akkordot is felfedezheti újra, és akkor ez mások számára is a felfedezés erejével
hathat. A veszély persze ilyen esetekben az, hogy olyan „hibák” is maradhatnak a darabban, amiket az ember a növendékeinél általában azonnal szóvá tesz. De Szõllõsy
Bandi nagyon jót mondott nekem errõl a HALOTTI SZERTARTÁS-sal kapcsolatban: „A volt
tanárod nyilván nagyon sok helyen megjegyezné, hogy ezt meg azt nem úgy kellett
volna. Ne törõdj vele, mert egy darabnak az ad igazán értelmet, ha õ maga. Ha azonos
azzal, ami. És ebbe az is belefér, hogy quasi »hibák« is maradnak benne.” Persze ha valaki figyelmeztet ilyen hibákra, akkor általában elkezdek gondolkozni rajta, és megfontolom, amit mond...
És nem biztos, hogy a javára válna a darabnak, ha javítanál...
Nem biztos, hogy a javára válna. Amikor Stravinskyt megkérdezték, hogy mi a végsõ kontrollja, akkor azt mondta: „az ösztönöm”. Márpedig õ – pláne a kései darabjaiban – abszolút spekulatív volt.
Érdekes ez a „nullapont”-história. Eötvös Péter is azt meséli, hogy karmesteri tevékenységének hetei és hónapjai után le kell állnia, és hetek telnek el csak azért, hogy elfelejtse mindazt, amit
addig csinált. Persze ez más eset, hiszen itt arról van szó, hogy az általa vezényelt idegen darabok ne befolyásolják saját kompozíciós munkájában.
Utólag úgy látom, hogy ’72/73-ban, az ALEF után minden darabom elõtt feltámadt
bennem az az igény, hogy tabula rasát csináljak. Az ALEF után ez persze szükségszerûnek tûnt, mert úgy éreztem, hogy azokkal a típusú anyagokkal – bár egy sor tervem
volt még velük – már nem tudok mit kezdeni. Akkor következett a VÉGJÁTÉK a sakkal...
Mindenesetre innen datálódik, hogy ezt a tabula rasa állapotot aztán minden új darabnál igyekszem elõidézni magamnak. Ez annyiban különbözik attól, amit Eötvös
mond, hogy nekem nagyon sokszor van asszociatív inspiratív élményem, hogyha más
zenét hallok. Abból az élménybõl gyakran azonban csak az asszociáció által inspirált
érzet marad erõs, és komponálás közben már nem föltétlenül emlékszem vissza arra
a konkrét darabra, ami azt elõidézte.
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Tehát szelektív módon mûködik az emlékezeted...
Igen. Mások mûveit hallgatva vannak olyan följegyzéseim is, hogy például egy bizonyos darabot meg kell nézni valamilyen megoldás miatt. Késõbb azonban nem mindig
emlékszem, hogy miért akartam éppen azt a darabot megnézni. Bach-kantáták hallgatásakor egyébként rengeteg ilyen, kreativitásra serkentõ asszociatív élményem van.
Tudnál konkrét példát mondani a Bach-kantátákkal való foglalkozás személyes „hasznára”,
vagy most – szelektív módon – ez nem idézhetõ föl.
A darabban a legpregnánsabb példa nyilván az AIR UND CHORAL tétel. Az I. rész MISERERE MEI kettõs kórusát viszont még senki nem hozta Bachhal kapcsolatba, holott errõl a részrõl nekem mindig a MÁTÉ-PASSIÓ nyitókórusa jut eszembe. Ez a kapcsolat a
két mû között számomra abban a feladatban jelenik meg, hogy miként lehet egy párhuzamosan futó lineáris és akkordikus folyamatot összhangzásukban is kellõen tagoltan kezelni. Ez a rész még mindig nem szól olyan plasztikusan, mint ahogy szeretném,
pedig most már minden korábbi változatnál áttetszõbb. Lehetséges egyébként, hogy
ez már nem is kompozíciós kérdés, hanem elõadói – talán nagyobb kórusra volna itt
szükség.
Értem, tehát ilyen – nem konkrét hangokban megragadható, tehát „földi halandó” által nehezen vagy egyáltalán nem belátható – összefüggésekrõl van szó.
Általában szerkezetrõl vagy hangzásról. Az asszociáció inspiratív volta fordítva is
mûködik: amikor nem más zeneszerzõk mûvei hatnak rám inspiratív módon, hanem
az éppen munkában lévõ anyaggal kapcsolatban asszociálok egy másik komponistára.
Liszt-allúzió két tételben is megjelenik mint egyfajta „ajándék”. A NUNC DIMITTIS latin
verzióját úgy konstruáltam meg, hogy miközben mind a három szólam négy-négy hangot énekel (bariton: cisz–d–esz–e; alt: f–fisz–g–asz; szoprán: a–b–h–c), a szólamok
mozgása mindig hármashangzat-együtthangzásokat eredményezzen. Ez engem aztán
egyfajta kései Liszt-hangzásra emlékeztetett, amelyet így túl direktnek találtam. Ekkor
a szólamok hangjaihoz hozzávettem a skálaszisztémámban hozzájuk tartozó saját módosított hangjaikat. Így az utalás már sokkal rejtettebb maradt. A másik ilyen tétel, a
QUEMADMODUM DESIDERAT (41/42. zsoltár) egyik szakaszában hármashangzatok ereszkednek lefelé. Ennek során az akkordok egymásutánjában mindig csak egy hang módosul. Ebben is felfedeztem valamilyen különös, Lisztre emlékeztetõ jelleget, amelyet
viszont a szaxofon szólamával ellensúlyoztam. A szaxofon mindig csak a változó hangokat játssza, miáltal egy nagyon sajátságos dallam jön létre, miközben a hármashangzatok csúsznak – ezt a részt nagyon szeretem; úgy érzem, nagyon távoli az asszociáció,
és az eredmény eredeti. Tehát ezek a fajta kapcsolatok nagyon fontosak számomra,
amelyek továbbgondolásra késztetnek, amelyekre az ember hirtelen rátalál. Ez talán
segít jobban megérteni azt is, amit a „nullapontról” korábban mondtam.
Egy ilyen darab után jön rá az ember, hogy mennyire igaza van Kafkának. Van egy
gyönyörû kis novellája – mindössze öt sor – a kilovaglásról és az emberélet rövidségérõl: A SZOMSZÉD FALU. „Nagyapám mondogatta mindig: – Az élet megdöbbentõen rövid. Most,
ahogy visszaemlékezem, úgy összezsugorodik, hogy például alig értem, fiatal koromban hogyan
szánhattam rá magam arra, hogy a szomszéd faluba lovagoljak, és ne féljek attól, hogy – eltekintve a szerencsétlen véletlenektõl – még a megszokottan, szerencsésen eltelõ élet hossza sem lesz
elegendõ egy ilyen lovaglásra.”44
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Gáli József fordítása.
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HAGYOMÁNY ÉS ESZKATOLÓGIA
JENEY ZOLTÁN
„HALOTTI SZERTARTÁS”-ÁBAN
„Soha nem volt szó a hagyomány tagadásáról” – fogalmazott egy néhány éve készült interjúban, pályakezdése ideáljaira visszaemlékezve Jeney Zoltán, majd az akkor még készülõfélben lévõ HALOTTI SZERTARTÁS-sal kapcsolatban hozzátette: „Már jó ideje nem érzem, hogy a tradíció bármely értelemben gondot jelentene számomra: sõt kifejezetten vonz, hogy
szembesítsem magam a hagyománnyal.”1 Meglepõ vallomás ez egy olyan komponista szájából, aki radikálisan hagyománytagadó zeneszerzõi kísérleteirõl híresült el. E tradicionalizmus zavarba is hozta egyes elemzõit: Wilheim András szerint Jeney „radikálisan végrehajtotta azt a fordulatot, amelynek révén kompozíciós eszköztárát az alapelemekig, az
alkotórészekig bontotta le, s számos kompozícióban szinte egyenként szemügyre véve ezeket az
alapelemeket, mára eljutott addig, hogy a tradíció bizonyos elemei újra visszatérhetnek mûveibe”.2 A megfogalmazásban megjelenõ megengedõ feltételes mód azt sugallja, Wilheim
szükségesnek érzi, hogy felmentse a zeneszerzõt, akinek magnum opusa, az 1987 és
2005 között komponált HALOTTI SZERTARTÁS – mint azt kritikusai egyöntetûen megfogalmazták3 – a hagyományhoz fûzõdõ viszony új, korszerû példáját állítja elénk.
A tradíció iránti tiszteletet reprezentálja már az is, hogy oratóriuma alapszövegét
Jeney egy középkori halotti szertartásból emelte át – mûve a pálos temetésrendet követi. Jeney nem zenésíti meg az egész liturgiát: válogat belõle, sûríti a tételeket. Hat
nagyobb részre osztja oratóriumát: I. COMMENDATIO ANIMAE – LÉLEKAJÁNLÁS, II. VESPERAE
MORTUORUM – HALOTTI VECSERNYE, III. VIGILIA DEFUNCTORUM – HALOTTI VIRRASZTÁS, IV. ABSOLUTIO – FELOLDOZÁS, V. DEPOSITIO CORPORIS – ELTEMETÉS és VI. CONSOLATIO – VIGASZTALÁS, s a hat rész negyvenhét hosszabb-rövidebb tételt foglal magában. A gyakran meghúzott-tömörített, máskor viszont héber, görög, orosz, német liturgikus szövegekkel
kiegészített latin textus mellé magyar és olasz költõk tollából származó versek megzenésítését, illetve autentikus népdalokat társít a zeneszerzõ.
A librettóválasztáson túl a zenetörténeti hagyomány iránti elkötelezettséget dokumentálják az oratóriumban feldolgozott gregorián dallamok és népi virrasztók, továbbá az idézetek, álidézetek és allúziók. A mû hangzásvilága idõnként emlékeztet Stravinsky kései egyházzenéjére, sõt a ZSOLTÁRSZIMFÓNIA egyik jellegzetes záróformuláját citálja is (no. 39.b., LAUDATE DOMINUM, 148/149. zsoltár, alcíme: HOMMAGE À IGOR STRAVINSKY). A 29. tétel (AIR UND CHORAL – HOMMAGE À J. S. B. VARIAZIONE SOPRA ICH BIN NUN ACHTZIG
JAHR) Bach 71. KANTÁTÁ-jából (GOTT IS MEIN KÖNIG) emel át egy tételt, az orosz nyelvû
CANTICUM SIMEONIS (no. 41.c.) Rahmanyinov egyházi kórusainak emlékét eleveníti fel,
míg az ABSOLVE DOMINE sûrû ellenpontja Ligeti György mikropolifóniáját fogalmazza
újra. Az I. rész olvasmányaiban a CANTATA PROFANA legnagyobbik fiújának dús melizmái
köszönnek vissza. A DE PROFUNDIS (no. 5.i., 129/130. zsoltár) megzenésítésében pedig
Jeney zenekari mûvét, a Schoenberg elõtt tisztelgõ ALEF-et (1972) idézi meg. A negyvenhét tételes kompozíció mûfajai és zeneszerzõi technikái is a hagyomány jegyében
lépnek színre: találunk benne korált, korálvariációt, ricercarét, kánont, kettõs ellenpontot és variációt.
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Egyik írásában Szitha Tünde úgy fogalmazott, hogy Jeney hagyomány iránti érdeklõdése a HALOTTI SZERTARTÁS SUBVENITE-tételének (no. 4.) komponálása közben szerzett
tapasztalataival függ össze.4 Jeney 1979-ben felkérést kapott Dobszay Lászlótól és
Szendrei Jankától, hogy a Schola Hungarica számára dolgozza fel a magyar rítus e jellegzetes tételét. E tétellel való kísérletezését követõen, 1987-ben fogant meg benne
egy nagyobb, gregoriánra támaszkodó liturgikus mû terve – ebbõl született meg tizennyolc év munkájával a monumentális alkotás. Egy 2003-as tanulmányában Szitha háromféle okát adja Jeney hetvenes évek elején kibontakozó experimentális attitûdjének: eszerint a zeneszerzõ egyrészt az akkorra kifáradó motívumfejlesztõ technikától
akart elhatárolódni, másrészt elutasította a romantikus önkifejezés esztétikáját, harmadrészt pedig el kívánta kerülni a tradicionális beidegzõdéseket, vagyis az új zenei
toposzokra, formulákra épülõ komponálásmódot, ami az ötvenes-hatvanas évek magyar zeneszerzését jellemezte.5
Ma, kellõ történeti távlatból úgy tûnik, Jeney meglehetõsen hamar túljutott ezen az
alkotói fázison. Elsõ kísérleti mûve, A SZEM MOZGÁSAI 1973-ban keletkezett, de már a SUBVENITE komponálása elõtt, illetve azzal egy idõben, a 12 DAL (1975–1983) írása közben
visszanyúlt tradicionális zeneszerzõi megoldásokhoz.6 A hetvenes-nyolcvanas években
egyidejûleg keletkeztek experimentális alkotásai és hagyományra reagáló kompozíciói,
úgy is fogalmazhatunk, hogy ez utóbbival való szembenézése a kísérletezés egyik lehetséges terepeként funkcionált. Sõt a tradíció felé fordulás mintha annak felismerését is dokumentálná, hogy az experimentális alkotói attitûd nem teszi lehetõvé hoszszú távon érvényes, vagyis klasszikus mûalkotások létrehozását. Éppen ebbõl a szempontból tekinthetõ a HALOTTI SZERTARTÁS életprogramnak. Ilyen hosszú idõ alatt egy zeneszerzõi mûhelyben jelentõs változások mennek-mehetnek végbe, a koncepcionális
szempontból feltûnõen egységes nagy kompozíció azonban e változásoknak semmi jelét nem mutatja. Jeney Zoltán mûveinek jegyzékét áttekintve inkább az a benyomásunk támad, hogy egész mûhelye alárendelõdött a fõmûnek, s ha születtek is más, a ciklusba végül be nem épülõ alkotások, mind szoros kapcsolatban állnak a HALOTTI SZERTARTÁS-sal. Valójában a nagy rítussal párhuzamosan komponált darabok közül több is
bekerülhetett volna a végsõ alakba, s tulajdonképpen csak a szerzõ lezáró gesztusú,
önkényes döntése határozta meg, mi válhatott s mi nem az oratórium részévé. E sajátos work in progress eljárással magyarázható az is, hogy a HALOTTI SZERTARTÁS egyes tételei önálló mûként vagy más ciklusokban elhelyezkedve is életképesek.7
Ennek ellenére nem tagadható, hogy a Szitha Tünde által felsorolt három szempont
a HALOTTI SZERTARTÁS komponálása idején is meghatározó jelentõséggel bírt: fõmûvében Jeney Zoltán arra tett kísérletet, hogy e problematikus zeneszerzõi kérdésekre tradicionális keretek között találjon választ. A romantikus önkifejezés esztétikája egyáltalán nem ismeretlen Jeney életmûvében, csupán az, amit kifejezni kíván – többnyire
egy-egy életfilozófiai gondolat – nem közvetlenül jelenik meg, hanem kódokba rejtve, burkoltan. Ezt sugallja legalábbis az úgynevezett irányított véletlenre támaszkodó
kompozíciós eljárás, amelyben Jeney – a korábbi klisékre épülõ zeneszerzõi gyakorlat
helyett új szisztémát létrehozandó – a választott szöveg minden egyes betûjéhez másmás hangot társít (ugyanahhoz a betûhöz mindig ugyanazt a hangot), s ennek alapján
építi fel a kompozíciót.8 A módszerben érvényesülõ rejtett kódok maguk is jelentést
hordoznak, így ezek megfejtése alkotói üzenetként revelálódik. A rejtett kódok – mint
látni fogjuk – a HALOTTI SZERTARTÁS struktúrájának is meghatározó építõkövei.
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Dobszay László amellett érvelt, hogy a motívumfejlesztés elöregedõ elvével való szakítás tette lehetõvé a gregorián kortárs zenei alkalmazását.9 Ugyanakkor Jeney a tanulmány elõmunkálataként Dobszaynak adott interjúban a gregoriánnak egy másik tematikai potenciálját – nagyfokú variabilitását – emeli ki: számára a gregorián egyik
legvonzóbb tulajdonsága, hogy a repertoár jellegzetes zenei formulái a legkülönfélébb
helyeken és kontextusokban tudnak megjelenni.10 Valójában a gregoriánnak ez a tulajdonsága a HALOTTI SZERTARTÁS teljes koncepcióját meghatározza. A darab a gregorián repertoárt, mint zenei komplexumot tekinti modelljének: egyes motívumok különbözõ kontextusban térnek vissza, a témák variálódnak, a letéteket zenei-szövegi trópusok gazdagítják, komponáltság és rögtönzésszerûség váltja egymást, különbözõ történeti stílusok jelennek meg egyszerre, a dallamosság hol recitatív, hol melizmatikus,
hol pedig neumatikus-melodikus jelleget ölt – akárcsak a gregoriánban.11 A motívumokat a darab folyamán kibontó, azaz fejlesztéses technikát a téma variálása, ismétlése, tematikus emlékeztetõ jellé transzformálása váltja fel. A gregorián organizmusát
imitáló kortársi szertartászene pedig a középkor szellemét idézi meg.
A középkori modellek annak ellenére tért hódítanak, hogy Jeney a komponálásnak
egy viszonylag korai fázisában még úgy nyilatkozott: „szellemtörténetileg a középkornak
nincs külön kitüntetett szerepe nálam”.12 A szabad és ritmizált gregorián használatán túl
mégis középkorias allúziót teremt a homoritmika alkalmazása (vagyis amikor egy kórus minden szólama ugyanazt a ritmust szólaltatja meg), például a LIBERA ME responzóriumban (no. 27.), ahol a fekete menzurális notáció ritmusmodusznak nevezett jellegzetes formulái és azoknak makacs, változatosságot nem ismerõ ismétlõdései középkori haláltánccá formálják az egész tételt. Idillikus paradicsomábrázolásával az IN PARADISO
körmeneti antifóna a misztériumjátékok (például a DÁNIEL-JÁTÉK) csilingelõ elõadásait
idézi fel. Középkori rejtjelezésként fogható fel az is, hogy Jeney a seculorum amen szavak hagyományos rövidítését (e-u-o-u-a-e) is megzenésíti, ráadásul titkos belsõ utalásként e magánhangzók vokális megszólaltatása a mû több pontján visszatér (no. 3.c.,
d., 43.b., d.).
Archaikus, ám a barokkban is ismert retorikus hagyományt éleszt újjá Jeney akkor
is, amikor a JÓB KÖNYVÉ-bõl vett lectiókat három különbözõ nyelven (héber, görög, latin), három énekessel szólaltatja meg (no. 3.b. és d., no. 11.).13 Mint ahogy retorikai
funkciója van annak is, hogy Jeney az egész szertartást Prudentius végsõ konklúziókat
levonó, közösségi bölcseleti hangot megütõ himnuszával zárja (no. 46., IAM MAESTA QUIESCE QUERELA). A középkori rituálékhoz itt is barokk emlékek társulnak, hiszen a kantáták, oratóriumok, sõt operák többnyire ilyen klisészerû záróformulákkal végzõdnek.14
Középkori-barokk elõképeket idéznek fel az olyan monodikus tételek is, mint a MÁRIA
SIRALMA (no. 5.o., Weöres Sándor: MÁRIA SIRALMA A MÁSODIK SZIMFÓNIÁBÓL) vagy az ÉN IMÁDOTTAM (no. 21.a., Weöres Sándor: SZENT GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY), amelyek egyrészt Caccini
és Monteverdi nuove musichéjének lassú harmóniai változásokra és hol dallamos, hol röviden díszített énekstílusára épülõ világát elevenítik fel, másrészt viszont közvetlenül
leszármaztathatók a gregorián neumatikus-melodikus stílusrétegébõl.
A HALOTTI SZERTARTÁS-ban megjelenõ, Lajtha László gyûjtésébõl származó népdalok,
egyáltalán, Jeney népdalok iránti érdeklõdése is a gregorián dallamok felszabadító hatásának köszönhetõ.15 Jellemzõ módon a zeneszerzõ kizárólag siratódallamokat használ fel, és saját, Orbán Ottó versére írott népdalimitációja is (HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK) a siratóstílus dallamkörébe tartozik – Orbán költeménye egyébként ráilleszthetõ lenne a II. rész egyik népdalára (ÉLETADÓ HALÁL URA, no. 5.j.). A sirató azonban nem-
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csak tárgyának és mûfajának köszönhetõen kerülhetett a HALOTTI SZERTARTÁS szövetébe, hanem azért is, mert a magyar népzene részben õsi, részben viszont középkori rétegeit képviseli, s szoros kapcsolatban áll a gregorián hagyománnyal.16 A magyar zenei tradíció Jeney számára kiemelt jelentõségét bizonyítja ugyanakkor az, hogy a zeneszerzõ a specifikusan hazai hagyomány õrzõinek, a pálosoknak gregorián repertoárjához nyúlt vissza.17
Régmúlt korok – a középkor mellett a reneszánsz és a barokk – zenei eszményeit és
kompozíciós gyakorlatát idézi emlékezetünkbe a HALOTTI SZERTARTÁS-ban mindenütt
megjelenõ, többféle kanonikus eljárás, a korál-, illetve cantus firmus-technika is. A HALOTTI SZERTARTÁS-sal egy idõben komponált mûvek jelentõs részében is szembetûnõ
ezeknek a jelenléte (a kánon például az 1982-es MADÁRHÍVOGATÓ-ban vagy az 1991-es
ÖNIDÉZETEK-ben, a korál pedig többek között szintén az ÖNIDÉZETEK-ben vagy az 1986os EL SILENCIÓ-ban), de alkalmazásuk itt a kompozíció tételei nagy többségének alakját meghatározza. A 13. tétel négyszólamú RICERCARÉ-ja például négy teljesen egyenrangú szólamra épül. A téma – a HALOTTI SZERTARTÁS-t indító mottó – mellett kanonikus ellenszólamként annak tükör-, rák- és ráktükörfordítása hangzik fel, igaz, a ritmus
módosul. Maga a konstrukció a KUNST DER FUGE kánonjaira hajaz, de egy régebbi kompozíciós hagyomány is felsejlik mögötte. Az eljárás a reneszánsz fehér menzurális notációjának rejtvénykánonjait idézi fel, vagyis azt a gyakorlatot, amikor egy többszólamú
motettát egy szólamban jegyeztek le, s bizonyos utalások – olvasd fordítva vagy középrõl, olvasd más menzúrában – segítették az elõadókat abban, hogy ebbõl az egy szólamból bontsák ki a tétel három-, négyszólamú szövetét. Hasonló kanonikus feladványként hat a Laura Romani költeményére komponált IL SILENZIO DE MORTI (no. 31.)
mozgás és esemény nélküli álló zenéje is. Az énekes dallamát az ütõsök kettõzik, belépéseik azonban mindig eltolódnak az énekelt dallamhoz, illetve egymáshoz képest.
Ám nem csak a mottó vagy egy-egy Jeney fogalmazta dallam válik kontrapunktikus
eljárások alapjává. Mint arra Dobszay László is felhívja a figyelmet, a gregoriánhoz
kapcsolódó ellenpontozó manipulációk is fontosak a zeneszerzõ számára.18 Az ABSOLVE
DOMINE antifóna (no. 16.) tizenhat szólamú, sûrû kontrapunktikus szövete a gregorián dallamból fejlõdik ki: a Ligeti mikropolifóniáját megidézõ kettõs proporciós kánon
eltolásokkal jön létre. A gregorián dallam különbözõ szólamokban történõ belépései
az ütemnek mindig más és más pontján indulnak útra. A két téma augmentált és diminuált formában is elhangzik, sõt mindkét témának rák-, tükör- és tükörrákfordításával is találkozunk.19 Jeney az IN PARADISO antifónában (no. 30.) is a gregorián dallamból alakítja ki a kóruskánont, s az OMNIS SPIRITUS antifónához (no. 39.a.) tartozó zenekari elõ- és utójáték ellenpontjának is a gregorián az alapja.
A cantus firmus-technika, vagyis az eredeti dallam megkomponált környezetbe való
beillesztése köszön vissza a CIRCUMDEDERUNT ME Invitatorium-antifónában (no. 6.), ahol
a gregoriánt modern zenekari szövet öleli körbe. A no. 32-es RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR” feldolgozásában viszont a bachi KLAVIERÜBUNG III. részébõl
vett dallam hangjait a zeneszerzõ szétdobálja a különbözõ szólamok és regiszterek között. A koráldallam – amely egyébként a KUNST DER FUGE témájának egyik változatával
is rokon (tiszta kvint ugrás lefelé, kis szext ugrás felfelé, majd lefelé haladó skála) – az
azt körülvevõ harangozás ellenére tisztán kivehetõ, sõt tonálisan is kiemelkedik az új
zenei környezetbõl.
Bizonyos mértékig a cantus firmus-elv kivetüléseként értelmezhetõk a nagyformán
belüli témavisszatérések is. A különbözõ visszatérõ témák, illetve tételek a formai ko-
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hézió megteremtésének eszközévé válnak. Jeney Zoltán többször is úgy nyilatkozott,
hogy a legnagyobb kihívást számára a nagyforma megteremtése jelentette, s e megfogalmazásban – „a szertartás nagymértékben segítségemre volt, hogy az eddigi kisebb, egytematikájú formák után egy hagyományosabb értelemben vett összetett, nagy formát kialakítsak. Valójában a kihívást szakmailag számomra pontosan ez jelenti”20 – a „kihívás” kifejezés egyértelmûen azt a fajta, Schoenbergtõl eredeztethetõ kompozíciós magatartást képviseli,
amely a zeneszerzést problémamegoldásként fogja fel. A nagyforma megoldandó zeneszerzés-technikai problémája természetesen nem csupán azt jelenti, hogy a közel
háromórányi zenét magában foglaló HALOTTI SZERTARTÁS monumentalitása révén eleve a nagyformában való gondolkodásra kényszerít. Sokkal inkább arról van szó, miként építhetõ fel koherens módon, de a követhetõség érdekében alkalmazott didaxist
kerülve egy ilyen oratórium.
Az appercipiálható nagyforma kialakításának egyik eszköze a már említett visszatéréses technika. Az EXULTABUNT DOMINO (no. 2.a.) dallama például a 14. tételben jelenik meg újra, a DE PROFUNDIS (129/130. zsoltár) többször is felcsendül a mû különbözõ
pontjain (no. 5.i.; 18.; 43.). Hasonlóképpen ismétlõdik meg a MISERERE MEI (50/51. zsoltár), amelynek elsõ két variált megjelenését (no. 3.a. és f.) a VI. rész idézi vissza (no.
44.f.), és a REQUIEM AETERNAM, amely egyrészt a SUBVENITE responzóriumhoz (no. 4. és
23.), másrészt más tételekhez társul (no. 6., CIRCUMDEDERUNT; no. 20., INTROITUS; no.
47., REQUIEM AETERNAM). Az ABSOLVE QUAESUMUS DOMINE oratio (no. 28.) vége („Absolve Domine”) is feleleveníti az azonos szövegû antifónát (no. 16., ABSOLVE DOMINE). Ugyanakkor Jeney mer eltérni a logika által kikövetelt formai szabályosságtól, vagyis az általa
felállított elvek sohasem válnak önjáróvá. Nincs például kapcsolat a DE PROFUNDIS már
említett megzenésítései (129/130. zsoltár) és a RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI
ICH ZU DIR” (no. 32.) között sem, holott ez utóbbi a latin textus német fordítása.
A legfontosabb visszatérõ tematikai egység a mûvet indító, Pilinszky-vershez társuló mottódallam („Hol volt, hol nem volt” – részlet a SÖTÉT MENNYORSZÁG – KZ ORATÓRIUMból). A mottó variált megszólalásai tartalmi fonálként vezetnek végig a HALOTTI SZERTARTÁS-on, a hozzá kapcsolódó szövegek egymásra utalnak, egymást értelmezik-kommentálják. A 128 hangos mottódallam, habár komputeres eljárásokkal jött létre, a személyesség hangján szól. Személyességét – mint azt elemzõi hangsúlyozták – gregoriánt
idézõ dallamossága és a d-tonális központra való hivatkozása teremti meg.21 Ugyanakkor mégis bizonyos kettõsség mutatkozik meg benne: a Pilinszky-vers kiváltotta döbbenetet távolságtartóan közvetíti. Jeney zenéjét egyébként sem jellemzi az expresszionista – például Webernnél, Kurtágnál megjelenõ – érzelemkifejezés: a MISERERE MEI
könyörgése (50/51. zsoltár, no. 3.a.) például semmiféle fájdalmat nem fest le.
A mottó eredeti alakban és fordításokban éppúgy megjelenik, mint ahogy nyitómotívuma késõbbi tételek tematikus magjaként is funkcionál. A MISERERE MEI zenekari kíséretében (no. 3.a.) vagy a háromnyelvû olvasmányt követõ oráció (no. 3.e., SUSCIPE DOMINE) második csellószólamában is megbúvik. A HONNÉNI ELOHIM (no. 15., 51/50. zsoltár) héber nyelvû kantillációja is belõle bontakozik ki. A mottó megszólalásai szinte mindig jól felismerhetõk, s dallamossága olyan alaposan beivódik emlékezetünkbe, hogy a
hozzá hasonló, de nem feltétlenül azonos tematikával rendelkezõ tételeket is – mint például az ADJA AZ ISTEN címû Ady-versre komponált korált (no. 29.b.) – rokonainak érezzük (Tandori–Ady). Ugyanakkor keretfunkcióban is szerepet kap: a VI. részben (no. 43.a.)
hangsúlyosan, az indítás gesztusára utalva tér vissza. Jeney nemcsak a dallamot, de Pilinszky költeményét is megismétli, mégpedig Kosztolányi HALOTTI BESZÉD-ének hason-

908 • Dalos Anna: Hagyomány és eszkatológia Jeney Zoltán „Halotti szertartás”-ában

ló szövegû szakaszával társítva („Hol volt, hol nem volt a világon egyszer”). Ezt követõen
pedig a mottót a szintén felidézett MISERERE-tétel szólaltatja meg újra (no. 43.f.).
A mottó visszatéréseihez leggyakrabban kontrapunktikus megoldások társulnak.
A Pilinszky-verssel való bemutatkozását követõen teljes egészében, jól felismerhetõ
módon, elsõ alkalommal a CONFITEBOR MIHI-tételben (no. 5.l., 137/138. zsoltár) jelenik
meg. Ez az elsõ megszólalás világossá teszi, hogy a zenei-tematikai kapcsolat mellett
a zsoltárszöveg tartalmilag is kötõdik a Pilinszky-költeményhez. Pilinszky farkasa –
akárcsak a zsoltár Istent dicsõítõ embere – a teljes odaadás jelképe. S miként a versbéli farkas az embert, Isten teremtményét csodálja („Istenen kívül soha senki ilyen szépnek
nem látta õket”), a zsoltárt megelõzõ antifóna is az Úr alkotásának, az embernek csodálatára szólít fel („Opera manuum tuum, ne descipies”, azaz: „Ne vesd meg kezed alkotását”).
A következõ három zsoltárszöveg hasonlóképpen fûz kommentárt a költeményhez,
s a közöttük lévõ kapcsolatot a mottódallam felidézése még inkább nyilvánvalóvá teszi. A VERBA MEA (no. 7.b., 5. zsoltár) megzenésítésében a mottó rákfordítása szólal meg,
míg a DOMINE, NE IN FURORE TUO (no. 8.b., 6. zsoltár) kánonszerkezetben, eltolva jeleníti meg a mottót, a DOMINE DEUS MEUS-ban (no. 9.b., 7. zsoltár) pedig annak tükörfordítása csendül fel. Mindhárom zsoltárszöveg Isten és ember viszonyát taglalja más-más
aspektusból. Bennük az Isten elõtt megjelenõ gyenge és kiszolgáltatott ember hasonlóképpen tekint fel az Úrra, mint azt Pilinszky éppoly gyenge és kiszolgáltatott farkasa teszi az emberrel.
A nagyformát követhetõvé tévõ ritmikus ismétlõdések létrehozásában meghatározó szerepet játszik a ricercare mûfaja is. A negyvenhét tétel közül tizennégy tartozik e
mûfajba, közülük azonban csak néhány variálja a mottót, a többi más témákra épül.
Amúgy nagy a jelentõsége annak, hogy Jeney éppen egy variációs mûfajt emel be a
HALOTTI SZERTARTÁS-ba, egy olyan mûfajt, amely már nevében is a keresni-visszakeresni gesztusát hordozza. E választás ugyanis egy meghatározó zeneszerzõi magatartásformára világít rá, arra, hogy Jeney figyelme mindig egy-egy zenei elem felé fordul, s
arra kérdez rá, mit lehet kezdeni az adott elemmel, mivé lehet formálni, miként lehet
feldolgozni, egyáltalán milyen potenciállal rendelkezik. Itt, akárcsak a kihívásra válaszoló, problémamegoldó zeneszerzõi attitûd esetében, Jeney a variációt centrális jelentõségû zeneszerzõi eszközként felfogó Schoenberg követõjének bizonyul.
A variációnak, illetve a ricercarénak azonban van egy másik olyan vonása is, ami
meghatározza a HALOTTI SZERTARTÁS felépítését. A variáció ugyanis – poétikai szinten –
a témaként megtestesülõ gondolat interpretációját nyújtja, kommentálja. Vidovszky
László mégis vitatja, hogy Jeney mûve bármilyen értelemben is kommentálná a rítust:
„Az a tény, hogy a HALOTTI SZERTARTÁS egy, a nagyközönség számára gyakorlatilag ismeretlen
liturgikus eseményt értelmez zeneileg újra, sokkal közelebb áll a zeneszerzés eredeti funkciójához,
elkerüli a kommentár bármily derék és fontos, de mégiscsak másodlagos jellegét.”22 Eltekintve
attól a ma már általánosan elfogadott nézettõl, hogy minden újonnan született mû korábbi mûvek kommentárja, a HALOTTI SZERTARTÁS kommentárjellege több síkon is érvényesül, s ennek igen csekély köze van „a zeneszerzés eredeti funkciójához”, ami – ha jól értelmezem Vidovszky homályos, ám sokat sejtetõ megfogalmazását – a zene rituálé voltára vonatkozik.
Ha a közönség nem is, Jeney jól ismeri az általa feldolgozott szertartást. A szent textust pedig középkori hagyományt követve trópusokkal látja el, azaz késõbb keletkezett
költõi, illetve népzenei szövegekkel egészíti ki, értelmezi, gazdagítja, s teszi a szemé-
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lyesség révén átélhetõvé. A HALOTTI SZERTARTÁS-nak valójában már a szövegkönyve is
jelentõs kompozíció: a középkori rítus szigorú rendjét Pilinszky János, Weöres Sándor,
Tandori Dezsõ, Ady Endre, Orbán Ottó, Kosztolányi Dezsõ és Szép Ernõ költeményei
lazítják fel, s hozzák közelebb a XX. század kötöttségek alól felszabadult, ám mégis
magányos emberéhez. A nõi hangon vagy kóruson megszólaltatott versek személyes
hangú, lírai betétként funkcionálnak. Ráadásul az alkalmazott zsoltárok is értelmezik
egymást, s – mint láthattuk – hasonló kapcsolat alakul ki a mûköltési és bibliai szövegek között is. A tropizálás elvét követi a HALOTTI SZERTARTÁS zenéje is. Jeney minden
hangja értelmez, reflektál, vagyis: kommentál. Mindez azonban nemcsak abban ragadható meg, hogy Jeney minden megnyilvánulását a hagyomány kontextusában fogalmazza meg, vagyis a hallgató számára jól érthetõ, kommentárértékû jeleket rejt mûve
szövetébe, hanem az általa kiválasztott, tradicionális zeneszerzõi technikákban is.
Ugyanakkor Jeney alkotása kétségkívül õriz valamit az archaikus rituálék szellemébõl. A komponista mûvészete korábban is szoros kapcsolatban állt a rítussal, amit elsõsorban szövegválasztásai támasztanak alá: a Federico García Lorca költeményére komponált EL SILENCIO (1986) vagy a Giuseppe Ungaretti versére írt SPAZIOSA CALMA (1987)
például – mindkettõ az IL SILENZIO DEI MORTI (no. 31.) elõképének tekinthetõ – sámánvagy éppen ókori vallásos rituálék emlékét idézi meg.23 A HALOTTI SZERTARTÁS keresztény rituálét felelevenítõ megoldásaiban azonban megint csak zenetörténeti emlékképekre épít Jeney. Részben középkori, részben reneszánsz liturgikus gyakorlatot elevenítenek fel azok a többszólamú kórusrecitálások, amelyeket Jeney elsõsorban az oratiókhoz társít (no. 3.c., TIBI DOMINE COMMENDAMUS; no. 3.e., SUSCIPE DOMINE; no. 22., NON
INTRES IN IUDICUM; no. 24., DEUS CUI OMNIA; no. 26., FAC QUAESUMUS; no. 28., ABSOLVE, QUAESUMUS DOMINE; no. 41.b., OMNIPOTENS SEMPITERNE DEUS; no. 45.b., EXAUDITOR). E recitációk azt a hatást keltik, mintha papok kórusa szólaltatná meg õket, hivatalos hangvétellel, egyfajta kötelességszerû könyörgésként. A formális rituáléjelleget a liturgiában
használt csengõket, kereplõket megidézõ krotálok, illetve fadobok még fokozzák is.
A tradicionális kompozíciós technikák mellett a mû tételeinek kisformái is a zenetörténeti hagyomány jegyében jelennek meg. A legfontosabb szerep a visszatéréses
formáknak jut. A RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR” (no. 32.) például
háromtagú A–B–A formát követ: a ricercare körbeöleli Orbán Ottó versének, a HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK-nak megzenésítését. Más formák a gregorián mûfajok szerkezeti jellegzetességeit viselik magukon. A–B–Av–Bv–A–b struktúrájával a NE RECORDERIS
(no. 25.) például a responzóriumok hagyományos felépítését követi (az utolsó b rész a
B soroknak csak a felét adja vissza), mint ahogy a CIRCUMDEDERUNT ME (no. 6., 94/95. zsoltár) is a zsoltáréneklés gyakorlatát ismétli meg (A–B–Av–Bv). A hosszabb tételek ugyanakkor összetettebb struktúrákat követnek: a MISERERÉ-t, két lectiót és két oratiót tartalmazó 3. tétel például a MISERERE visszatérésének köszönhetõen keretes szerkezetet ad
ki (A–B1–C1–B2–C2–Av). A 4. tétel (SUBVENITE) viszont rondószerûen épül fel: míg a
rondótémát a zenekari részek szólaltatják meg, a közjátékokban gregorián dallamok
uralkodnak.
A II. rész (VESPERAE MORTUORUM – HALOTTI VECSERNYE) mindössze egy tételbõl (no. 5.)
áll, mégis több, egymástól elkülönülõ szakasza van. Jeney a mottóra épülõ ricercarékat
ötvözi gregorián antifónákkal és Lajtha László gyûjtötte népi virrasztóénekekkel. A három tematikus csoport kezdetben ritmikus szabályossággal követi egymást, a 129/130.
(DE PROFUNDIS), majd késõbb a 137/138. zsoltár (CONFITEBOR MIHI) megjelenése azon-
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ban felborítja az addigi rendet, s ez teszi lehetõvé egy lírai betét, a STABAT MATER helyét átvevõ Weöres-megzenésítés (MÁRIA SIRALMA) beillesztését.
Szembetûnõ ugyanakkor, hogy nem mindegyik tétel mutat ilyen szabályosságot. Az
V. rész (DEPOSITIO CORPORIS) két nagy lírai betéttel kezdõdik (no. 31., IL SILENZIO DEI MORTI;
no. 32., RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR” – HALLOD-E, TE SÖTÉT ÁRNYÉK
– RICERCARE SOPRA „AUS TIEFER NOT SCHREI ICH ZU DIR”). Ezeket követõen azonban a forma sokkal kötetlenebbé válik, talán éppen az elsõ két, hosszú lírai tétel ellenpontjaként.
Sok rövid tétel váltja egymást: a személyesebb hangú zsoltármegzenésítésekhez és a formálisabb könyörgésekhez azonban újabb lírai betét társul: SIMEON HÁLAÉNEKÉ-nek orosz
nyelvû megzenésítése (no. 41.c., NYNE OTPUSCHAYESHI). A 33.-tól a 43. tételig tartó nagy
formaszakasz mégsem hull darabjaira. Egységességét a mottó hol látványos (no. 34.b.,
117/118. zsoltár; no. 37.b., 138/139. zsoltár), hol burkolt (no. 41.a., NUNC DIMITTIS – SIMEON HÁLAÉNEKE) megjelenései teremtik meg. Végeredményben az V. rész azt a benyomást hagyja maga után, mintha olyan nagyra nõtt variációs formát követne, amelyben
a mottó apró elemei kerülnek feldolgozásra – benne a schoenbergi variáció motívumának sorsát követhetjük nyomon. A mottó témájának darabokra hullása azonban szimbolikus jelentéssel bír: a halott test sírba helyezésével a mottó alakjában megjelenített
individuum szétbomlik, az eltemetett földi élete visszavonhatatlanul véget ér.
Hasonlóképpen az átmenet rítusát reprezentálják a mû hangrendszerében bekövetkezõ változások. A nagy- és a kisformák kohéziójának megteremtésében meghatározó
szerepet játszik a kompozíció – talán Mozart vagy Cherubini második REQUIEM-jét idézõ, de mindenképpen a mottó d-központúságából kibontakozó – d-tonalitása.24 A HALOTTI SZERTARTÁS egyik legfontosabb és többször visszatérõ tétele, a REQUIEM AETERNAM
d hangon recitál, ezen a hangon is fejezõdik be az alkotás, s így a d hang viszonyítási
alapként szolgál. Sokkal fontosabb azonban, hogy a szertartás zenéje egyfajta szép
hangzás utáni vágyódást dokumentál. A HALOTTI SZERTARTÁS alapélményét: a diatonikus jelleget azonban elsõsorban a kromatikát nem ismerõ gregorián dallamok teremtik meg. A gregorián diatóniához hasonló jelentõségre tesz szert azonban a tizenkét fokú hangrendszer is. Dobszay László objet trouvéként jellemzi a DE PROFUNDIS (no. 5.i.)
tizenkét hangú Mutterakkordját: Jeney itt a „De profundis clamavi ad te Domine” szövegsor tizenkét szótagját felelteti meg a tizenkét kromatikus hanggal.25 A tizenkét hang
csak az utolsó szótagon szólal meg egyszerre.
A diatónia és a kromatika mellett a HALOTTI SZERTARTÁS egy harmadik hangrendszert
is felléptet. A hathangos pszeudomodális sor számos alakja megjelenik a kompozícióban: e sajátos Reihe tulajdonképpen állandó változásban van, a darabban megszólaló
skálák mind egymás leszármazottai. Mint Dobszay László fogalmaz, e skálaszerkezet
valójában „egy olyan 64 hathangú skálából álló »pszeudomodális« rendszer, mely két hiányos (66 hangból álló), egymást tizenkét hangra kiegészítõ görög skálából áll, melyek az eredeti skála egymás irányában történõ fokozatos áthangolásából nyerhetõk”.26 Teoretikusan megközelítve a
jelenség sokkal bonyolultabbnak tûnik, mint amit a hallásélmény ténylegesen sugall.
A PATER NOSTER (no. 10), a könyörgések, a NUNC DIMITTIS (no. 41.a.), a Prudentius-himnusz és a közé ékelõdõ közjátékok (no. 46.) vagy a NYNE OTPUSCHAYESHI (no. 41.c.) tételeit hallgatva világosan kiemelkedik egy-egy hathangos diatonikus skála. E hangsor
egyes változatai – például az IN PARADISUM (no. 30.) körmeneti antifónájában – a gregorián dallamok hatfokú diatóniájához is közelíteni próbálnak. Sokkal fontosabb
azonban, hogy motivikus elemmé alakulnak át: a DEUS, QUI FUNDASTI TERRAM oratióban
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(no. 33.) jelenik meg elõször egy könnyezést idézõ, lefelé haladó, egyértelmûen témaként körvonalazott skála, amely a késõbbiekben meghatározó jelentõségû tematikus
elemmé növi ki magát.27 Ez a könnyezésgesztus tér vissza késõbb a NUNC DIMITTIS-ben
(no. 41.a.), a DE SZÉGYEN ÉLNI Szép Ernõ-kórusban (no. 45.e.), a Prudentius-himnuszban
(no. 46.a.) és az ezt követõ oratióban (no. 46.b., DEUS QUI NOS MELIUS).
Habár a pszeudomodális skála, illetve ennek néhány kivágata a HALOTTI SZERTARTÁS
korábbi szakaszaiban is megtalálható, hangsúlyos megszólalásai az oratórium második
felére tehetõk. A skálák csak a 33. tételt követõen válnak vezérdallammá, vagy ahogy
Schoenberg nevezné: Hauptstimmévé. Ugyanakkor a mottódallam, amely a mû elsõ felében rendkívül meghatározó szerepet játszik, a pszeudomodális sor egyre dominánsabb fellépéseit követõen mintha veszítene jelentõségébõl: a mottó a lét, míg a pszeudomodális sor a nemlét, a halál jelképeként jelenik meg. A rituálé folyamatában az
eleinte még élõ, teljes valójában még el nem távozott individuum lassan átadja magát
a mindent megszüntetõ halálnak – a mottó helyét a pszeudomodális sor veszi át.
Jeney Zoltán HALOTTI SZERTARTÁS-a a halálhoz vezetõ úton kalauzol végig minket.
A mû felépítése azt sugallja: az ember azt viszi magával a végsõ útra, s talán a halálon
is túlra, ami életében fontos volt. Ilyen a zeneszerzõ számára néhány technika: az ellenpont, a cantus firmus, a korál, a variáció, a visszatéréses forma. És ilyen az elmúlt
évezred nagy hagyománya, a gregorián repertoár, a magyar népdal, a középkori és reneszánsz kóruspolifónia, Bach, Rahmanyinov, Stravinsky, Schoenberg, Bartók, Ligeti
és saját zenéje, de ilyen a magyar irodalom is. Ezek a technikák, idézetek és allúziók
segítenek választ találni arra a kérdésre, miért is vállalkozik egy zeneszerzõ ma, ebben
a szellemiekre kevéssé fogékony s mindenféle transzcendenst tagadó korban arra, hogy
halotti szertartást komponáljon; mit keres, mit talál Jeney Zoltán a végsõ búcsú rituáléjában? Nekem úgy tûnik, Jeney elsõsorban az összegzés lehetõségét látja benne: azét
a felszabadító összegzését, amelyre töredezett világunkban mindannyian oly reménytelenül vágyunk.
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Rába György

A KÖRÜLMÉNYEK HATALMA
Egy harang strázsaszavú nyelve
aki voltam s most is vagyok
ide-oda verõdtem
változtathatatlan gúnyámhoz
mondván amit rabmezem átkoz
vagy épp dicsõít eszelõsen
börtöne ez szónoklatomnak
ahogy eszmélni kongat
amint ez a bura
diktálja sorsom kényura
mert zsarnokom volt
kiszabva véget
soha másféle hangot
az élet egy dallamra pangott
tán jobb lett volna néha
meglelni néma
csönd a te békességed

TILTAKOZIK
Fölébred és útnak lódul ez itt
bal-jobb lépked elõre
így tiltakozik
eb ura nyár eb ura tél
ugyan mit is remél
folytatja meglehet
reménytelen bár napjait
csupán azért hogy megmutassa
valaki lakik itt
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Horváth Elemér

MAGYAR ÁROK
ha az erõ elfut inából
jönnek jönnek a hazafias árkok
hol van napfényország? a keatsi csalogány hol?
álmodtam vagy hallucinálok?
szürke ködökben rengeteg
nagy mérgü medve riadója
nagy és sötétlõ jeleket
firkál a szél alkonyi hóra
elzúgtak apokrif madárhadak
vöröslõ nap a láthatáron
dobban a szív és megakad
megtaláltam és nem találom

KÖRKÉP A 2. MILLENNIUM UTÁN
ha nem is épp veréshez szokott fajta
meg tudtad-e te szokni a kapát?
ha van isten ne könyörüljön rajta
minket nem lehet összetartani
csak osztályharccal s vasfüggönnyel
ha volt itt néha ember valaki
hazafi s hazaáruló közt tûnt el
bakonyban pusztán vagy kivándorolt
hogy ember maradhasson és magyar
csörög nyomán a globális avar
süvít a szél nem volt elég
se 2000 év se hegyibeszéd
hogy megtalálja végre a helyét
szóródj világgá söpredék
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FEGYVERLETÉTEL
uram maga nekem nem dirigál
ilyen magatartással nem lehet
megnyerni a segesvári csatát
nem csoda hogy a cári seregek
el is verték rajtuk a port
világost persze õ nem érte meg
sem a kiegyezést mint öregebb
barátja és ami következett
a vereségbõl szerencséje volt
hogy ott hagyta fogát hogy elesett
öröklét ezerszer értelmesebb
mint tudni saját sírod ásod itt
elsõ halál után nincs második

Dunajcsik Mátyás

SZEKVENCIÁK
SZONETTZONGORÁRA
No. 1.
A szenvedésrõl csak terjengõsen, mint a rák.
Vagy mégsem, a lényeg mindössze az, hogy
hang nélkül tudd végigcsinálni az éjszakát
anélkül, hogy felkelnél, ha a füledben hallod,
igen, ez talán még mindig az a dallam,
lassú és nehéz, mint a téli ablakfüggöny:
„Mit kéne mégis tennem, hogy ne halljam?
Hogy a székeken minden hely kihûljön?”
Rossz alvó vagy, elõjönnek régi nyavalyáid,
mosnál, de egyik zoknidnak sincs párja.
A megkopott tükörben a saját képed ásít:
belefáradt már, hogy színrõl színre lássa
mindig reggelenként, a gépies fogmosás alatt,
ahogy a semmibõl felépíted önmagad.
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No. 2.
Próbálgatod a hangját, hogy milyen lenne,
ha a fedelét felnyitva most beleordítanál,
ha suttognál, beszélnél hozzá éjjelente,
vajon megremeg-e a fémes, hosszú szál,
mikor a húrokon a hajnali huzat játszik,
ha nyitva hagytad alvás elõtt az ablakot:
„Hogy lehet az, hogy valaki zongorázik
a másik szobában, ha senki nincsen ott?”
Felkelsz, a húrok közé vattát tömködsz,
s kettõs kulcsra zárod a billentyûzetet.
Nem az éjszakai csended fölött õrködsz,
csak éppen ezt a dallamot nem szereted
hallani, fõleg ha már nincsen, aki játssza:
akkor már inkább futsz a némaságba.

IMITATIO PETRI
Pálffy András Gergelynek

Szokásos nyári délutánnak indult,
mint már három napja, akkor is a G-pontban
ittunk, ha jól emlékszem, gin-tonik akció volt
a készlet erejéig (jobban mondva, amíg
fel nem éltétek a készletet), egyetlen asztal
körül – majd alatt – gyûlt össze a kóstolódó ifjúság.
Miért érzi kötelességének minden fiatal költõ – de
legalábbis a legjava –, hogy három napból
kettõn mindenképp részeg legyen?
Tiszteletadás a régi mestereknek, mondtad
akkor, részt vállalni a szenvedésbõl,
mert örök igazság, szóltál a bárpult
elõtti padlón feküdve – a csapos keverék
kutyáját ölelted éppen –, örök törvény, hogy
azonos kárhozatra azonos megváltás következik
a Parnasszus Detox égi kórtermében. (Aztán bögyös,
fehér fõkötõs múzsákról meséltél, ahogyan kis
mûanyag pohárban, tálcán hozzák be
Gyuri és Gyula bácsiknak az aznapra felírt
gyógykeverteket.)
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Tudod, néha örülök, hogy nem nõttél
magasabbra. Akkor biztosan modell lesz belõled,
tizennyolc sem vagy, mire felfedeznek, és innen
még talán tíz év, amíg kiégsz. Ja, és nem ismersz
engem, a kertvárosi, férfi létére kékharisnya balfaszt,
aki néha elmosogat nálad, most cigarettáról
cigarettára gyújt, ráadásul... de hagyjuk.
Ismertünk mindketten egyfajta tompaságot,
a lélek csendjét, ha lehet így nevezni. (Lásd még
a tízperces felívelõ szakaszra vonatkozó
cikkelyt a Keresztury-breviáriumban.)
Aznap délután fölálltam és kimentem levegõzni,
céltalanul indultam neki a székelyföldi tájnak,
szél zúgott, fehér köd tépázta a szilvafákat,
s a portól-mocsoktól az orromig se láttam,
amíg le nem ültem a Twin Peaks nevû bárban,
hogy mint a teafilter, egyedül elázzak,
kiizzadván magamból a gyermekágyi lázat:
mindenkinek egyszer eljön a maga napsütötte sávja,
hogy beöltöztesse a fehér-drapp rabruhába,
gondoltam akkor, továbbindulva az orrom után
a sáros fennsíkon, Isten boncasztalán.
Ezt hoztam vissza onnan, jó barátom.
Udvarhely, kétezervalahány.

MACSKATANGÓ
Gábornak

ma is úgy volt hogy este találkozunk
aztán az élet közbeszólt és itt vagyunk
egy hete hogy nem láttam az arcodat
szerencsétlen sorsú ez a kapcsolat
ezért aztán most nélküled dohányzom
s már arra se figyelek hogy megártson
száll a füst és vele száll a macskatangó
azt vonítja minden halandó halandó
neked adtam zálogba egy szervemet
nem mûködik teljesen jól meglehet
de beindítottad akár egy rossz motort
ne csodálkozz ezért hogyha elsodort
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tenyereden látja most a képzelet
na de vajon meddig tart a kézmeleg
száll a füst és vele száll a macskatangó
azt vonítja minden halandó halandó
senki nem volt rám még ilyen hatással
s ilyenkor az ember mindent kitálal
kiborít hogy nem lehetsz most itt velem
de még ezt a fájdalmat is élvezem
és ezzel így nem is lenne semmi baj
a macskával együtt jár a macskajaj
de száll a füst és vele a macskatangó
csak vonít hogy minden halandó halandó
elképzellek hogyan futsz a háztetõn
ügyességben túlteszel a macskanõn
vigyázzák hát istenek a lépteid
hogyha ez a dal esetleg nem segít
kitárom most szélesre az ablakot
ha jól figyelsz te is épp meghallhatod
feléd száll és téged hív a macskatangó
azt vonítja minden halandó halandó

Csengery Kristóf

A HANGOK TÚLOLDALA
Ki tudja már, mióta, úgy
élek, nem ismerem a csend
nyugalmát: tart a hangok háborúja
kezdettõl odakint s idebent.
Valami mindig harsog, csörömpöl,
kattog, berreg, zuhog, dobol
vagy csikorog – emlékezetem nem
ismer olyan békés helyet, ahol
egy percre közös szünetbe dermed
a végtelen hang-áradás.
Tudom, mindenki ebben él, mégis
ámulok, hogyan bírhatja más.
Nem is a külvilág zaja kínoz:
a gépzúgásból elmenekül
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a szökevény – s marad a szél a fák közt,
cinkék, rigók. Fõ rabtartóm belül
fészkel, bennem dolgozik. A hang, mely
mormol és darál folytonosan,
nappal és éjjel: állít, töpreng, kérdez,
mindenhez megjegyzése van,
feltételez, bizonyít, cáfol, hozzáfûz,
fáradhatatlanul jegyzetel,
bemaszatolva az agy papírját
a szemcsés, iszapos semmivel,
mely többé el nem távolítható, csak
lefedik újabb rétegek.
Belefásultam ebbe. A csendet
kérem, ha bármit kérhetek.
Mert már régóta arra várok,
hogy megnyíljon egy titkos, álombeli tér
ahol a külsõ és a belsõ
figyelem a fényben összeér,
és sértetlenül mutatja teljes
valóját a létezés hallgatag
síkja. Gondolattalan csendre vágyom,
melynek órái tartalmasak.
Amikor onnan visszatérnék,
nem bánnám, zörögjön az ócska motor
kint és bent. Nem számítana most már,
tudnám: oda jutottam el, ahol
másképp van. Hordoznám magamban,
s mint aki szemlehunyva lát,
felidézném, mikor nem figyel senki,
a hangok néma túloldalát.

ATYJÁNAK SZELLEMÉT SZÓLÍTJA
Néha fáradtan a tükörbe nézek,
és te nézel vissza. A régi arcod.
Megfakult fénykép a gyerekkoromból:
szürke a szürkén.
Félve kérdem: én te vagyok? Te én vagy?
Nincs külön létünk? Az utóidõ így
egybemos? Lázadni akartam, és lám:
rám telepedtél,
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most, hogy én volnék a koros, a meglett
férfi! Szánalmas. A te ráncaid. Nincs
is, mi rajtam csak az enyém lehetne?
Sokszorosítás
zajlik? Egy elv változatok sorával
szórakoztatja az unott Teremtõt,
hogy ne fásuljon magagyûlölõvé:
ennyi a lényeg?
Mindegy is. Nem firtatom. Azt szeretném
tudni inkább, másnak is oly nehéz-e
visszanézni. Mert ha terád s magamra
gondolok, úgy kell
hinnem, én voltam oka mind a rossznak,
melyben éltél. Én: ez a tompa, önzõ
szalmabábu, én, aki nem szerettem
akkoriban még
senkit. Így volt? Így lehetett? Aligha.
Nem tudom, hogy volt. Kavarogva szálldos
pár szakadt foszlány, maradék a múltból.
Egy csak a biztos:
áll az egykorvolt gyerek, áll magában,
s hallja, bentrõl szól valaki, az önvád
hangja. Gyilkos, mondja szelíden, és oly
egyszerûen, mint
egy nevet. Gyilkos? Ki nem az? Ha élsz, egy
másik élet kell, amelyet kioltasz.
Egyet egyért. Így megy ez. És kivétel
nincs. Csupa éles
kés az élõ, csak a halott nem öl. Te
rég pihensz már. Részed a szenvedésbõl
bõven elvetted: ami járt, s azon túl
többet is. Ott, hol
most idõzöl, fény legyen és melegség.
És te, Lélek, légy, ami nem lehettél
itt, velünk: boldog. Ne kísérjen emlék
terhe. Bocsáss meg.
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BÁRÁNYSÜLT ÉS REBARBARA
Jane Austen levelezése elé

Az, aki kizárólag az alkotó elme lenyomatát keresi Jane Austen leveleiben, óhatatlanul
ugyanazt a csalódást fogja érezni, amelynek az író számos unokahúgának egyike, Caroline Austen is hangot adott: „Az általam látott levelek között egy sincs olyan, amely a közönség számára érdekes lenne. Jól megírt levelek, minden bizonnyal roppant érdekesek lehettek
a címzettek számára, de [Jane Austen] fõleg családi és házi eseményeket részletez, még arra is
ritkán szánja rá magát, hogy véleményt nyilvánítson valamirõl. [Ezek a levelek] idegenek szemében tehát mit sem mondanak a gondolkodásáról, hiába olvassák, semmivel sem ismerik meg
õt jobban.”
Családi levelezésrõl van szó, mégis gyakran felróják, hogy Jane Austen leveleiben
szinte egyáltalán nem esik szó korának világfelforgató nagy eseményeirõl (a napóleoni háborúk, a nagy gyarmatosítások és az ipari forradalom korában vagyunk), s ami
egy író esetében valóban meghökkentõnek tûnhet, néhány apró, futtában odavetett
mondat kivételével regényeirõl, írói munkájáról sem beszél. Ezért általában nõvérét,
Cassandrát teszik felelõssé, aki húga halála után a levelek egy részét megsemmisítette, ámbár kétséges, hogy ezekben a waterlooi ütközetrõl vagy az EMMA stilisztikai kérdéseirõl írt volna, sokkal valószínûbb, hogy egyik vagy másik családtagról tett a szokottnál is epésebb megjegyzést, vagy olyan magánjellegû kérdésekrõl számolt be nõvérének, amelyeket az (minden bizonnyal húga akaratával megegyezõen) nem akart
mások elõtt kiteregetni.
„Az írás lehetetlennek tûnik, ha az ember feje báránysülttel és rebarbaraadagokkal van tele”
– panaszkodik Austen egyik, nõvéréhez írott levelében. A „báránysült és rebarbara” tematika túltengése Austen levelezésében magától értõdõnek látszik annak a sajátos társadalmi, történelmi, illetve szûkebb, családi helyzetnek a fényében, amelyben a levelek írója élt és dolgozott. Ha errõl az oldalról közelítünk, a regények és a triviális házi dolgok, az „írás” és a „rebarbara” nem is állnak olyan távol egymástól.
Jane Austen vidéki pap lányaként született 1775-ben. Pár évvel idõsebb Cassandra
nõvérével együtt fiúk közt nõtt fel a paplakban, hat fiútestvére volt, az apja pedig magániskolát vezetett a környékbeli birtokosok fiai számára. Összetartó, ragaszkodó családban és könyvek között élt, szülei, bátyjai nemcsak megtûrték, de kifejezetten értékelték és részben támogatták húguk írói munkáját, ami abban a korban nem számított
megszokottnak. Az viszont teljesen természetes volt, hogy az írást amolyan szabadidõs
luxustevékenységnek tekintették: a pártában maradt Austen lányok felnõttéletét többé-kevésbé kisajátította a család, Jane és Cassandra az örökké gyermekágyban fekvõ
sógornõk körül segédkezve hol egyik, hol másik fivér házában tûnt fel. (Jane Austen
három sógornõje halt meg sokadik, akár tizenegyedik szülés után gyermekágyi lázban, ez is magyarázza, miért nyilatkozik Austen olyan fanyarul az újabb és újabb gyermekáldások hírére, és miért tekinti saját családi helyzetét minden függõsége ellenére
mégis a szabadság egy formájának.)
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Családjának története a legjobb érv annak a tévhitnek az eloszlatására, hogy az Austen-regények világa azért olyan zárt, a cselekményük (látszólag!) olyan egyszerû, mert
írójuk azt a csendes, nagy eseményektõl mentes életet formálta meg bennük, amelyrõl tudomással bírhatott, és amelyet maga is élt. A romantikus kalandok nyersanyaga
keze ügyében volt: Jane Austen tágabb családjában volt fiatal lányként férjet keresve
egy szál egyedül Indiába utazó nagynéni és a francia forradalomban lefejezett gróf,
nem beszélve a különbözõ tengereken, hadi- és kereskedelmi hajókon dolgozó, világot járó fivérekrõl. Az Austen-levelezés annak a józan világnak a lenyomata, amely
mindezt az érvényesülés egyik lehetséges módjának tekintette, és nem vesztegetett rá
több szót. Jane Austennél az igazi kaland az emberi kapcsolatok világában rejlik, a többi „csak” munka, feladat, amit végezni kell, és nem regényt írni róla.
Jane Austen leveleinek tekintélyes része (a Cassandra Austenhez írott levelek) az
írónõ mindennapi tevékenységeinek krónikája. Ha a család megkívánta feladatok vagy
egy-egy baráti látogatás okán a nõvérek elszakadtak egymástól, három-négy naponta
levelet váltottak. Ezek a levelek a mai telefonbeszélgetések írásos változatai: hosszú,
csapongó, kihagyásokkal és csak a címzett számára érthetõ utalásokkal teli beszámolók házi dolgokról, vacsorai menürõl, vendégségekrõl és utazásokról. Az újabb és újabb
témákat felvetõ, majd elejtõ szövegekben minduntalan felbukkan egy-egy szellemes,
kajánkodó megjegyzés, valamelyik családtagnak, ismerõsnek irányzott fricska vagy
akár egy félmondatnyi terjedelmû, remekbe szabott jellemzés, amely mind a világát
éles szemmel figyelõ és azt kihegyezett mondatokban ábrázoló író jelenlétérõl árulkodik. Jane Austen, a leány, testvér, sógornõ vagy szomszéd cselekszik, de Jane Austen, az
író az, aki megfigyel és szavakba önt, aki megjegyzéseket fûz ahhoz, amit láttat. Bátyjaival már a levélmûfaj követelményeihez inkább illeszkedõ, szerkesztettebb, de ugyancsak meleg hangvételû levelekben tudatja mindazt, amit a család távol levõ tagjának
az otthon maradottakról tudni érdemes. A családi levelezések köre idõvel kibõvül az
unokahúgokhoz írott levelekkel: egyiküknek, az anyátlan árva, számos kistestvérrõl
gondoskodó Fanny Knightnak, anyai tanácsokat ad a szív dolgairól, egy másik (az utókor irodalmárainak nagy szerencséjére) regényírással próbálkozó unokahúgnak, Anne
Austennek pedig amolyan creative writing tanfolyamot tart arról, hogy mi kell ahhoz,
hogy egy szöveg, egy regénybeli helyzet vagy egy szereplõ hitelesnek, ugyanakkor az
olvasó számára érdekesnek tûnjön.
„Három-négy család egy faluban, ennél több nem is kell egy írónak” – tanácsolja regénytémaként unokahúgának, és valóban, az Austen-regények is ezt a stratégiát követik: néhány összejáró, egymással rokonságba kerülõ vidéki birtokoscsalád tagjairól szólnak.
Jane Austen levelezése egy, a korábbiaknál ambiciózusabb, nagyobb szereplõgárdát
mozgató Austen-regény töredékének is tekinthetõ, amelyben az Austen család, ismerõseik, szomszédaik életének alakulása a téma. A részletezõ pontossággal megadott leírásokban vagy a könnyed-szellemes megjegyzésekben a tizenkilencedik század elsõ
két évtizedének angol mindennapjai elevenednek meg. A viktoriánus mesterkéltség
és szemérmesség még nem járja át a mindennapokat, Jane Austen éppoly természetesen ír nõvérének disznóólakról, házasságtörésrõl vagy egy bálon egymást kergetõ részeg házaspárról, mint a londoni képtárban tett látogatásról, házikoncertrõl vagy a
legújabb ruhadivatról.
Jane Austen szellemes, szorgalmas és udvarias levélíró, szinte mindegy, hogy dúskál a témákban vagy éppen úgy érzi, semmi említésre méltó nem történt, a levélírás
számára sokszor nem kikapcsolódás, hanem kötelezõ házi teendõ. Részletes beszámo-
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lókat ír minden apróságról, ami körülötte történik, a flanel vagy a hús áráról, az aznapi vacsora minõségérõl, abszurd-játékos jellemzést készít az ismerõsökrõl, önmagáról – érzéseirõl viszont többnyire mélyen hallgat. A levelekben található sok apró, sikerült portrévázlat mintha arra szolgálna, hogy elleplezze a levélíró arcát.
Elsõ fennmaradt levele egy húszéves, fülig szerelmes lány kirobbanóan vidám beszámolója egy bálról: a szellemes Eliza Bennet vagy a kissé szertelen Marianne Dashwood írhatott volna ilyen levelet. A fiatalosan energikus, áradó jókedv hamar megfakul,
és átadja a helyét a rezignált megfigyelésnek, a mások balgaságain titokban mulató, de
az emberi gyengeséget elfogadó és meg is értõ bölcsességnek. Egy kortárs Jane Austent
merev, szófukar aggszûznek írja le, akivel mindaddig, amíg nagy sikert arató regénye, a BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET meg nem jelent, a társaságban annyit sem törõdtek, mint
egy piszkavassal vagy kandallóellenzõvel. A levelezés tanúsága szerint Jane Austen sokszor önként, a maga mulatságára választotta a társaságot megfigyelõ, fecsegéseiken titokban szórakozó „piszkavas” szerepkörét, s mielõtt benyomásait különbözõ emlékezetes regényfigurákban megörökítette volna, elõbb megosztotta a nõvérével.
Írói munkájáról alig esik szó a levelekben. Élete vége felé egyik unokaöccséhez intézett soraiban megdicséri a fiatalember „erõteljes, férfias, változatos és ragyogóan szellemes” próbálkozásait (az írás és a házi színház iránti szenvedély a család minden generációjában jelen van), saját munkáját pedig szerényen így jellemzi: „apró (alig kéthüvelyknyi) elefántcsont lapra dolgozom olyan vékony ecsetvonásokkal, hogy a sok munkának alig
van látszatja”. Hogy mégis mennyire komolyan vette az írást, abból a figyelembõl látszik, amivel az írogató családtagok próbálkozásait javítgatja, az aprólékosan részletezõ, jól körvonalazott írói világképrõl és kiforrott technikai tudásról tanúskodó tanácsokból meg abból a néhány szenvedélyes mondatból érzékelhetõ, amit elsõ regényeinek megjelenésekor vetett papírra. „Megérkezett Londonból az én drága gyermekem” – írja, amikor kézbe veszi a BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET egy példányát.
A publikálásra szánt írás a kora modern Angliában olyan foglalatosságnak számított, amelyet úrinõ vagy kényszerítõ körülmények nyomására vagy szabadidejében,
mintegy passzióból és minden anyagi elvárás nélkül ûzött. Jane Austen a nyilvánosság
elõtt maga is sokáig titokban tartotta, hogy immár megjelent és sikeres regényeinek õ
a szerzõje.
A reggeli postával, bõ évtizednyi várakozás után végre kézbe veszi könyve egy friss,
még nyomdaszagú példányát, este pedig úgy olvas fel belõle látogatóba érkezett szomszédjuknak, Miss Benn-nek, hogy gondosan eltitkolja a szerzõ kilétét. A falusi lelkész
vénkisasszony húga kitûnõen szórakozik, miközben fogalma sincs arról, hogy ez egyszer õ a Királyság legszerencsésebb olvasója.
Jane Austen londoni kiadójának és a Régensherceg fontoskodó könyvtárosának írott
leveleiben a társadalmi helyzetéhez illõen szerény és visszafogott, de tulajdon munkájának értékét jól ismerõ szerzõ hangja szólal meg, egyébként a mindennapok triviális,
de éppen ezért mindig sürgõs és fájdalmasan fontos kérdései, báránycombok és rebarbarák töltik ki Jane Austen levelezését. Tegyük hozzá, az olvasók szerencséjére, mert
a pillanatnyiságában megragadott világ, a maga szereplõivel, vidéki lelkészekkel, tengerészekkel, kereskedõkkel, háziasszonyokkal, cselédekkel és földbirtokosokkal így zavartalanul éli a maga életét, egy olyan író leveleiben, aki fiktív kortársnõjének, Weöres
Sándor Psychéjének ars poeticáját követi: „nem tsak a gála ruhás / Almáriumba, hanem /
a szennyes ládába / Is bevilágít.”
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Cassandra Austennek
Steventon, 1796. január 9–10., szombat, vasárnap
Elõször is kívánok neked még huszonhárom évet. Tom Lefroy1 úrnak tegnap volt a
születésnapja, vagyis csaknem egykorúak vagytok. Emez elengedhetetlen bevezetõ
után folytatom, tudatom, hogy a tegnapi bál rendkívül jól sikerült, és roppantul csalódott voltam, amiért nem találkoztam Charles Fowle-lal, hiszen úgy értesültem, õ is
meg volt híva. Harwoodék bálján rajtunk kívül ott voltak még Granték, St Johnsék,
Lady Rivers, két Watkins úr, Mr. J. Portal, Deanes kisasszony, két Ledger kisasszony és
velük egy magas lelkész, akinek a nevét Mary sosem találná ki. Kegyesen Jamest2 is
felvettük a kocsiba, ámbár már hárman is ültünk benne, de hát õ igazán rászolgált a
bátorításra, mert újabban sokat javult a tánctudása. Miss Heathcote csinos, de egyáltalán nem annyira, ahogy vártam. Mr. H. Elizabeth-tel táncolta az elsõ táncot, aztán
késõbb újra együtt táncoltak, de nem tudnak „hatást kelteni”. Azzal áltatom magam,
hogy tanultak viszont abból a három leckébõl, amit én adtam nekik. Abban a szép hoszszú levélben, amit éppen az imént kaptam tõled, annyira összeszidsz, hogy szinte félek bevallani, hogyan viselkedtünk ír barátommal. A legerkölcstelenebb és legfelháborítóbb dolgokra gondolj, amennyiben együtt táncoltunk, és utána együtt ültünk le
pihenni. Most már csak egyszer lesz alkalmam így felhívni magamra a figyelmet, mert
pár nappal péntek után, amikor végül mégis megtartják a táncos összejövetelt Asheben, elutazik. Úri modorú, jóképû, kellemes fiatalember, biztosíthatlak. Ami azt illeti,
valóban csak az elmúlt három bál alkalmával találkoztunk, mert annyit ugratják velem
Ashe-ben, hogy szégyell Steventonba jönni, amikor pedig pár nappal ezelõtt meglátogattuk Mrs. Lefroyt, elszökött otthonról. Tegnap este, hazafelé menet Dean Gatenél hagytuk Warrent, most már útban lehet a város felé. Szeretettel stb. üdvözöl, majd
átadom, ha találkozunk. Henry ma indul Hardenbe megszerezni a Magiszter fokozatot.3 Végtelenül hiányolni fogjuk ezt a két roppant kellemes fiatalembert, semmi nem
szolgálhat vigaszunkra keddig, amikorra Cooperéket várjuk. Mivel jövõ hétfõig itt
szándékoznak maradni, talán Caroline hajlandó lesz eljönni velem Ashe-be, a bálra,
ámbár attól tartok, nem akar majd jönni. Tegnap este kétszer táncoltam Warrennel,
egyszer Charles Watkinsszal, és kimondhatatlan megkönnyebbülésemre sikerült elkerülnöm John Lyfordot. Ez utóbbi eredményért persze keményen meg kellett küzdenem. A vacsora rendkívül ízletes volt, a télikertet pedig elegánsan kivilágították. Tegnap délelõtt meglátogatott Benjamin Portal, még mindig szép a szeme. Mindenki na1 Thomas Langlois Lefroy (1776–1859) J. A. ifjúkori szerelme. Szó sem lehetett róla, hogy elvegye a szerény
hozománnyal rendelkezõ Jane-t, gondos rokonai a levélben említett bál után visszaküldték Írországba. Az
angol parlament tagja volt, Írország fõbírájaként halt meg.
2 James Austen (1765–1819) J. A. legidõsebb bátyja, lelkész.
3 Henry Thomas Austen J. A. bátyja (1771–1850), katonatiszt, bankár, majd bankjának csõdbe jutása után
belép az egyházba, és lelkészként dolgozik. Õ intézte húga regényeinek kiadását, ugyancsak tõle származik
az elsõ, J. A.-ról szóló életrajzi írás: az 1817-ben, egy kötetben megjelentetett MEGGYÕZÕ ÉRVEK és A KLASTROM
TITKA c. regények elõszava.
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gyon vár téged vissza, de mivel nem tudnál ideérni az ashe-i bál napjáig, örvendek,
hogy senkit sem áltattam hiú reményekkel. James Aletheával táncolt, tegnap este pedig nagy kitartással szeletelte a pulykát. Egy szót sem írtál a selyemharisnyákról, azzal
vigasztalom magam, hogy Charles mégsem vette meg õket, mert most nemigen tudnám kifizetni, ugyanis minden pénzem elment fehér kesztyûre és rózsaszín selyemre.
Bárcsak járt volna Charles Manydownban, jó leírást tudott volna adni a barátomról,
mert azt hiszem, nagyon kíváncsi vagy már rá. Henry még mindig a katonaságért sóvárog, mivel az a vágya, hogy Oxfordshire-ben szerezzen szárnysegédi beosztást, nem
teljesült, most szárnysegédi vagy fõhadnagyi fokozatot szeretne a nyolcvanhatosoknál,
egy újonnan felállított hadtestben, amelyet tudomása szerint rövidesen a Jóreménység fokához fognak vezényelni. Felvagdostuk és kidobtuk a Mama által gyártott papírkalapokat, remélem, nem bánkódsz az elvesztésükön. Alig írtam le a fentieket, Tom
Lefroy úr és George unokaöcsikéje látogatott meg. Ez utóbbi most már igazán rendesen viselkedik, ami pedig a másik urat illeti, egyetlen hibája van, amit reményeim szerint az idõ majd orvosol: reggeli öltönye túlságosan világos. Nagy csodálója Tom Jonesnak, gondolom, ezért visel ugyanolyan színû öltönyt, mint amilyenben Tom Jones
megsebesül. Vasárnap. – Ha nem érkezel meg 19-ig, éppen elkerülöd Cooperéket, feltételezem, ez is a szándékod. Jó ideje semmit sem tudunk Charlesról.4 Az ember azt
hinné, már kihajóztak, hiszen a széljárás nagyon kedvezõ. Milyen vicces neve van Tom5
hajójának! De hát mindannyian tudjuk, hogy nincs tehetsége a nevekhez, nem tartom
kizártnak, hogy éppen õ adta. Nagyon sajnálom Beachéket, amiért meghalt a kislányuk, és éppen az, amelyik annyira hasonlított hozzám. Részvétem Miss M-nek a kártyaveszteségért, gratulációk Elizának a nyereséghez.
Szeretõ híved:
J. A.
Cassandra Austennek
Steventon, 1798. december 1–2., szombat, vasárnap
[...] Lezajlott Anyám antréja a csodáló tömegek tekintetének kereszttüzében, aztán öt
hét után elõször mindannyian leültünk teázni a szalonban. Mamának tûrhetõ éjszakája volt, hasonló folytatásban reménykedünk a nap hátralevõ részére... Tegnap itt volt
Mr. Lyford, mivel éppen vacsora közben érkezett, õ is részesült kifinomult társaságunkban. Nyugodtan itt marasztalhattam vacsorára, mert bableves volt, sertésborda és puding. Azt szeretné, ha anyám elsápadna, és kiütések öntenék el, de nem teszi meg neki ezt a szívességet. Tegnap délelõtt Deane-ben voltam. Mary6 jól van, de testi erejét
csak lassan nyeri vissza. Amikor a harmadik, illetve hatodik napon olyan jó erõben találtam, arra számítottam, hogy két hét alatt teljesen helyrejön. Ahogy Mary és környezete kinéz, az én szememben nem teszi vonzóvá a gyermekágyas korszakot. Megjelenése nem elég gondozott, nincs rendes pongyolája, a függönyei mind túl vékonyak,
egyáltalán semmi sem elég kényelmes és elegáns ahhoz, hogy irigylésre méltóvá tegye
4 Charles John Austen (1779–1852) a legfiatalabb Austen testvér, ebben az idõben tengerészkadét Portsmouthban, ellentengernagyként halt meg Burmában.
5 Thomas Fowle tiszteletes, Cassandra Elizabeth Austen võlegénye, az esküvõ elõtt a haditengerészet kötelékében Nyugat-Indiába utazott, hazatérõben sárgalázban halt meg San Domingóban. C. A. nem ment férjhez.
6 Mary Lloyd James Austen felesége, J. A. sógornõje.
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a helyzetét. [...] Kicsoda a férjhez készülõ Maria Montresor kisasszony, és mi lesz Mulcaster kisasszonnyal? Nagyon kényelmesnek találom a köpenyemet, de remélem, te
nem kényszerülsz arra, hogy gyakran felvedd a sajátodat. Amióta hazatértem, két-három este viselhetõ kalapot készítettem, s így megszabadítottam magam a frizurakészítés gyötrelmeitõl, ami jelenleg a mosásnál, fésülködésnél nem jelent több munkát, hiszen a hosszú hajam fel van tûzve, a rövid tincsek pedig maguktól is göndörödnek anynyira, hogy ne kelljen õket papirosra csavarni. Butler úrral vágattam hajat legutóbb.
Azért semmi ok azt feltételezni, hogy Morgan kisasszony halott. Tegnap este Mr. Lyford
nagyon lekötelezett minket apám ürüinek dicséretével, állítólag soha nem evett finomabbat. John Bond7 kezd öregedni, amit John Bondnak nem lenne szabad, és egyre
kevésbé alkalmas a nehéz munkára, fel kell hát fogadni egy embert a helyére, John pedig majd a juhokat õrzi. Azt hiszem, nincs több alkalmazottunk, mint eddig, csupán fiúk helyett férfiakat alkalmaztunk. Legalábbis így gondolom, de tudod, mennyire nem
értek az ilyesmihez. Lizzie Bondot épp most tanítja be Miss Small, így tehát remélhetjük, hogy néhány év múlva Lizzie is képes lesz tönkretenni a ruhákat. [...] Charles
Powlett táncestélyt adott csütörtökön, amivel komoly fejtörést okozott a szomszédainak, akik, amint tudod, élénken érdeklõdnek anyagi helyzete iránt, és abban reménykednek, hogy rövidesen csõdbe megy. Mindnyájan hajlunk arra, hogy megkedveljük
az új lányt, igaz, fogalma sincs a tejtermékekrõl, ami a mi családunkban eléggé ellene
szólna, de majd beletanul. A helyzet az, hogy hosszú ideig nélkülöztük egy szobalány
jelenlétét, és eltökéltük, hogy ezt megkedveljük: nehéz dolga lesz, ha az ellenkezõjét
akarja elérni. Ráadásul úgy tûnik, kitûnõen fõz, szokatlanul erõs, és azt mondja, varrni is tud.
Vasárnap
Apám örömmel fogadta az Edward8 disznóiról szóló beszámolót, az az óhaja, hogy
biztatásképpen tudassátok Edwarddal, miszerint Lord Bolton is rendkívül sokat foglalkozik a maga disznóival, a legelegánsabb disznóólakat építtette a számukra, és minden reggel, lovaglás után meglátogatja õket.
Szeretõ híved
J. A.
Crosby & Tsa9
Southampton, 1809. április 5., szerda
Uraim, önök 1803 tavaszán 10 fontért megvették egy bizonyos Seymour10 nevû úriembertõl egy Susan címû, kétkötetes regény kéziratát. Hat esztendõ telt el azóta, és ez
a munka, melynek szerzõjének mondhatom magam, legjobb tudomásom szerint soha
nem jelent meg nyomtatásban, holott az eladás idõpontjában szerzõdésbe vették a kézirat gyors kiadását. Mindezt csupán azzal tudom magyarázni, hogy holmi gondatlanság okán elveszett a kézirat, amennyiben ez a helyzet, küldhetek egy újabb példányt,
ha szándékukban áll további késedelmek nélkül felhasználni. Bizonyos körülmények
7

Austenék steventoni kasznárja.
Edward Austen J. A. bátyja (1767–1852).
9 A levelet álnéven küldte el.
10 William Seymour J. A Henry bátyjának ügyvédje.
8
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folytán11 augusztus elõtt nem áll módomban elkészíteni az újabb másolatot, akkor viszont, amennyiben ajánlatomat elfogadják, számíthatnak rá. Kérem, minél hamarabb
válaszoljanak, mivel a jelen címen csak néhány napig tartózkodom. Amennyiben levelemre nem kapok választ, szabadnak tekintem magam munkám megjelentetését
máshoz fordulva biztosítani.
Maradok, uraim stb. stb.
Richard Crosbytól
London, 1809. április 8., szombat
Asszonyom,
folyó hónap ötödikén kelt levelét kézhez vettük. Az említett idõpontban valóban megvettük Mr. Seymourtól egy Susan címet viselõ regény kéziratát, és kifizettünk érte 10
fontot, amirõl pecsétes igazolással rendelkezünk, de a szerzõdés sem a kézirat kiadásának idõpontját, sem pedig magát a kiadás kötelezettségének tényét nem szögezi
le. Amennyiben Ön vagy bárki más kiadná, meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket,
hogy forgalmazását megakadályozzuk. A kézirat ugyanazért az összegért, amiért birtokunkba került, ismét az Öné lehet.12
A R. Crosby és Tsa nevében
Õszinte híve
Richard Crosby
Cassandra Austennek
St. Sloane, 1811. április 25., csütörtök
Drága Cassandrám,
[...] Nem, soha nem lehetek annyira elfoglalt, hogy ne foglalkozzam az Értelem és érzelemmel. Ahogy egy anya sem feledheti csecsemõjét, én sem tudok megfeledkezni róla, nagyon köszönöm érdeklõdésedet. Eddig két ívet kellett kijavítanom, de ezzel még
csak W.13 elsõ megjelenéséig jutottunk. Mrs. K.14 a leghízelgõbb módon sajnálja, hogy
tova májusig várnia kell, de még arra is kevés a remény, hogy június folyamán megjelenik. Henry nem hanyagolja el, megsürgette a nyomdászt, és azt ígérte, ma ismét találkozik vele. Távollétében sem marad abba a dolog, Elizához15 küldik (a kinyomtatott íveket). [...] Nálatok bimbóznak az orgonák, itt már virágoznak. A gesztenyefák is
bimbóznak, a szilfák is. Vasárnap kellemes sétát tettünk Henryvel, Mr. Smithszel és
Mr. Tilsonnal a Kensington parkban, minden friss volt és csodaszép. Vasárnap végül
mégiscsak elmentünk a színházba, a Hypokritát láttuk, régi darab Molière Tartuffe-je
alapján, és remekül szórakoztunk. Dowton és Mathews játszottak a legjobban. Mrs. Edwin volt a hõsnõ, a megszokott módon alakított. Semmi esélyem arra, hogy Mrs. Sid11

Az Austen család útra készen állt, Chawtonba költöztek.
J. A.-nek, tekintve, hogy semmilyen önálló jövedelemmel nem rendelkezett, nem állt módjában visszavásárolni a kéziratot. Henry Thomas Austen csupán 1916-ban vásárolta vissza, de csak J. A. halála után jelent
meg A KLASTROM TITKA címen.
13 Willoughby a regény egyik szereplõje.
14 Mrs. Knight az Austen család gazdag ismerõse, idõnként csekély pénzösszeggel is támogatta J. A.-t.
15 Eliza J. A. szeretett unokatestvére, utóbb sógornõje, Henry Austen felesége. Férjével együtt sokat segített
az Austen-regények megjelentetésében, J. A. gyakran tartózkodott londoni otthonukban. Eliza elsõ férjét,
Jean Capot de Feuillide-t a francia forradalomban lefejezték.
12
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donst is lássam. Játszott ugyan hétfõn, de Henrynek azt mondta a páholyszolga, hogy
szerinte nem lép fel többet. Nagyon szerettem volna látni õt, szinte haragszom rá, amiért ilyen csalódást okozott. Henry volt egy hétfõn megnyílt vízfestmény-kiállításon, valamelyik délelõtt ott találkozunk majd vele. [...]

Cassandra Austennek
Chawton, 1813. január 24., vasárnap
Drága Cassandrám,
szebb idõt kívánni sem lehet, amennyiben elég jól érzed már magad ahhoz, hogy örömödet lelhesd benne. Örömmel hallanám, hogy már nem kényszerít házi õrizetbe a
hûlés. [...] Anyám kitûnõen érzi magát, nagy örömét leli a kesztyûkötésben, amikor ezt
befejezi, szándékában áll egy újabb pár kesztyût kötni, jelenleg nem igényel más tevékenységet.
Bõvében vagyunk a könyveknek. Számára ott van Sir John Carr Spanyolföldi utazásokja,16 Miss B.-tõl. Én a Társaságtól17 kölcsönzött könyvet olvasom, Az Angol Birodalom
Politikájáról és Intézményeirõl Pasley kapitány18 tollából. Eleinte nem lelkesedtem a könyvért, de beleolvasván kitûnõen megírt és roppant szórakoztató olvasmánynak találom.
Legalább annyira rajongok a szerzõért, mint Clarksonért, Buchananért vagy akár a
két városbeli Mr. Smithért.19 Õ az elsõ katona, aki sóhajtozásra késztet, de hát rendkívüli erõvel és szellemesen ír. [...]

Cassandra Austennek
Chawton, 1813. január 29., péntek
Remélem, megkaptad a J. Bonddal szerda este küldött kis csomagomat, drága Cassandrám, és készen állsz arra, hogy vasárnap ismét hallani fogsz felõlem, ugyanis muszáj
ma is írnom. [...] Tudatni szeretném veled, hogy megérkezett Londonból az én drága
gyermekem.20 – Szerdán jött egy Falknor által küldött példány, benne Henry pár sorával arról, hogy egy másik példányt átadott Charlesnak, egy harmadikat pedig elküldött a postakocsival Godhamershamba. Éppen arra a két helyre, ahová a legkevésbé
siettettem volna elküldeni. Azonnal írtam neki a másik kettõért, hacsak nem akarja
egyenesen Steventonba, illetve Portsmouthba küldeni õket,21 de nem tudtam, hogy
már elõzõ nap elhagyta a várost – a beszámolód alapján már amúgy is úton volt, mire
én megírtam volna a levelemet. Magyarázd meg, kérlek a helyzeted Jamesnek és
16

Sir John Carr (1772–1832): DESCRIPTIVE TRAVELS IN THE SOUTHERN AND EASTERN PARTS OF SPAIN AND THE
BALEARIC ISLES INT THE YEAR 1809.
17 Chawton Book Society nevet viselõ olvasókör.
18 Sir Charles William Pasley (1780–1861): ESSAY ON THE MILITARY POLICY AND INSTITUTIONS OF THE BRITISH
EMPIRE (1810).
19 Thomas Clarkson (1760–1846): HISTORY OF THE ABOLITION OF THE AFRICAN SLAVE TRADE (1808); Claudius
Buchanan (1766–1815) minden bizonnyal a maga korában roppant népszerû CHRISTIAN RESEARCHES IN ASIA
(1811) c. könyvére utal. James (1775–1839) és öccse, Horatio (1779–1849) Smith: REJECTED ADRESSES: OR THE
NEW THEATRUM POETARUM (1812).
20 BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET c. regényének egy példánya.
21 Az Austen testvérek számára küldött példányokról van szó.
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Marynek. A te érdekedben még örülök is, hogy így történt, esetleg kellemetlen lett volna számodra jelen lenni, amikor beszélni kezdenek róla. A mai újságban benne van az
elsõ hirdetés, 18 penny. Egy-egy fontot fog kérni a két következõ könyvért, 1,8 fontot
az eddigi legbutább könyvemért. Írok Franknak is, nehogy mellõzve érezze magát.
Miss Benn éppen a könyv érkezésének napján vacsorázott nálunk, este nekiültünk, és
az elsõ kötet felét felolvastuk neki, mondván, hogy Henrytõl hallottuk, hogy meg fog
jelenni egy ilyen könyv, és kértük, hogy azonnal küldje el nekünk. Azt hiszem, nem fogott gyanút. – Jól mulatott szegény lélek, ami nem is csoda, tekintve, hogy ketten is
szórakoztattuk, de úgy tûnik, valóban tetszik neki Elizabeth.22 Bevallom, én is a legelbûvölõbb teremtésnek tartom, aki valaha is könyvben megjelent, fogalmam sincs,
hogyan fogom elviselni azokat, akik nem kedvelik õt. Van néhány jellegzetes hiba, egyegy „mondta ez vagy az” helyenként érthetõbbé tenné a párbeszédeket, de hát... „Nem
írok az ostoba törpéknek...”23
A második kötet rövidebb, mint szerettem volna, de a különbség inkább a látványban és nem a valóságban mutatkozik meg, mivel a második kötet tartalmazza a cselekmény terjedelmesebb részét. Mindenesetre olyan sikeresen tettem-vettem, hogy úgy
tûnik, rövidebb, mint az Értelem és érzelem.
Most pedig megpróbálok valami másról írni – gyökeres váltás lesz: lelkészbeiktatás.24 Örvendek, hogy kérdezõsködésed sikeresnek bizonyult. Ha még annak is utánajárnál, vannak-e sövénykerítések Northamptonshire-ben, ismét boldog leszek.
A rejtvényeid25 nagy tetszést arattak, ámbár mindeddig csak az egyiket sikerült megfejtenünk. A többi túl nehéznek bizonyult. A verselésük azonban oly szép, hogy a megfejtés csupán másodlagos élvezet lehet. [...]

Cassandra Austennek
Chawton, 1813. február 4., csütörtök
Drága Cassandrám,
õszintén örvendtem a levelednek, lekötelezel azzal a sok dicsérettel, amelyek azonban
a legjobbkor érkeztek, mert kissé megcsömörlöttem: a Miss Benn-nek való felolvasás
második estéje már nem szerzett olyan nagy örömet. Azt hiszem, ennek részben az az
oka, hogy anyám túlságosan gyorsan olvas – érti ugyan a szereplõket, de képtelen megszólaltatni õket. Mindent összevéve azonban meglehetõsen hiú és elégedett vagyok.
Maga a könyv kissé túlságosan is könnyed, csillog-villog, árnyékra volna szükség, ittott ki kellene bõvíteni egy bölcs, magasztos és tetszetõs zagyvaságokkal teli hosszabb
fejezettel, valami olyasmirõl, aminek semmi köze a történethez: például egy esszé az
irodalomról, egy Walter Scott-kritika vagy Bonaparte története, vagyis bármi, ami ellentétet képez, és fokozza az olvasóban a játékos-epigrammatikus stílus keltette gyönyörûséget. Kétlem, hogy ezen a ponton egyetértenél velem, ismerem a merev nézeteidet.
22

A BÜSZKESÉG ÉS BALÍTÉLET hõsnõje, Eliza Bennet.
Walter Scott: MARMION-ját parafrazálja.
24 J. A. ekkor A MANSFIELDI KASTÉLY címû regényén dolgozott, arra keresett választ, hogy a lelkészbeiktatási
eljárás miatt mennyi ideig lehet távol a regény egyik szereplõje. Cassandra ekkor James Austennél, lelkész
bátyjuknál lakott, aki leginkább alkalmas volt az ilyesfajta információk megadására.
25 A verses rejtvények írása, gyûjtése a kor kedvelt házi mulatságai közé tartozott. EMMA címû regényében
J. A. is idéz néhányat. Az Austen család rejtvényeit 1895-ben könyv formában is megjelentették: CHARADES
&C WRITTEN A HUNDRED YEARS AGO BY JANE AUSTEN AND HER FAMILY címen.
23
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A steventoniak óvatossága a könyvvel kapcsolatban kellemes meglepetést jelent, szívbõl
kívánom, bárcsak minden kellemetlenségtõl mentesülnél általa, de jobb, ha felkészülsz
rá, hogy a szomszédság már minden bizonnyal értesült róla, hogy létezik egy ilyen könyv
a világon, sõt mi több, Chawtonban! [...] A 3. könyvben, a 220. oldalon találtam a legnagyobb hibát: egy párbeszéd két részét összevonták. Longbourne-ban sem vacsorázhattak az általam adott idõpontban, de feltételezem, Mrs. Benett régi, Merytonból hozott szokásáról van szó. [...]
Francis Austennek26
Chawton, 1813. július 3–6., szombat–kedd
Legdrágább Frank,
igyekszem a tõlem telhetõ legszebb levelet írni neked. Kívánj hozzá szerencsét. – Örömünkre szolgált hallani felõled, legutóbb Mary által, aki elküldte Rugenbõl (azt hiszem) június 18-án keltezett leveledet. Elragadtatással hallottuk, hogy ilyen kiváló kormányosod van. Miben hasonlítasz Erzsébet királynõhöz? Abban, hogy bölcs tanácsadókat választasz magad mellé. Nem tesz ez téged éppoly kiváló kapitánnyá, mint amilyen
kiváló királynõ Erzsébet volt? Ezt a rejtvényt a megfelelõ következmények siettetése
végett a tiszttársaidnak is feladhatod. Ha már kénytelen vagy elhagyni Angliát, igazi
öröm lehet jelenlegi úti célod felé hajózni, új földekkel ismerkedni, mégpedig olyan
különleges vidékkel, mint Svédország. Biztos sok örömöd telik benne. Remélem, eljutottál Carscroonba. Hivatásodnak megvannak a maga szépségei, ezek kárpótolhatnak a nehézségekért – a hozzád hasonlóan érdeklõdõ, megfigyelõ elme számára ezek
a gyönyörûségek minden bizonnyal jelentõsek. Vasa Gusztáv és XII. Károly, Krisztina
királynõ és Linneus, felrémlett-e elõtted a szellemük? Nagyra becsülöm a régi Svédországot. Milyen buzgón lelkesedtek a protestantizmusért! Mindig úgy képzeltem, hogy
más országoknál jobban hasonlít Angliához – a térkép tanúsága szerint sok helységnév hasonlít az angol nevekhez. A július kellemetlenül kezdõdött felénk, hideg és esõs,
de hát ez a hónap többnyire ilyen. Eddig szép idõnk volt, ami roppant megfelelõ a Füvek és Rétek Urának. – Általában véve jó szénacsináló idõ volt. Edward rendben mind
begyûjtötte az övét, legalábbis itt Chawtonban, szerencsésebb volt, mint Middleton úr
az alatt az öt év alatt, amíg õ volt itt a bérlõ. Szép biztatás ez arra, hogy jövõre is próbálkozzon. Oly nagy örömünkre szolgál körünkben tudni õt, nem is érdemelnénk
meg, ha nem mi volnánk a világ legértékesebb teremtményei. A lehetõ legkellemesebben kijövünk egymással, gyakran vacsorázunk együtt, és a nap folyamán is sok idõt töltünk egymás társaságában. Edward remekül érzi magát, jól mulat, mint minden hampshire-i Austen. Új kertet akar építtetni, a jelenlegi csúnya, és rossz a fekvése, a Papillon
úré mellett terül el, az újat a gyep felsõ végében, a saját háza mellé tervezi. Mindnyájan örülünk neki, ha a hely iránti ragaszkodását annak jobbításával bizonyítja. Rövidesen minden gyermekét maga mellett tudhatja majd, Edward, George és Charles már
megérkeztek, a következõ hét Henryt és Williamet is meghozza körünkbe. Winchesteri szokás, hogy George két héttel a vakáció elõtt hazajön, gondolom, azért, nehogy túl
sokat tanuljon. [...]

26 Francis William Austen (J. A. bátyja) (1774–1865) tengerésztiszt, a napóleoni háborúk alatt tengernagyként
szolgált.
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Isten áldjon. Remélem, megmaradsz csinos fiúnak, és gondosan fésülködsz, de nem
annyit, hogy mind kihulljon a hajad. Végtelen szeretettel szeretõ
J. A.
Ui. Bizonyára örülsz, hogy az Értelem és érzelem minden példánya elkelt, és 140 fontot
hozott nekem a szerzõi jogdíjon felül, már ha az valaha is értékesnek bizonyul. Tehát
már 250 fontnyit írtam össze magamnak, ami arra késztet, hogy még többre vágyjak.
Van is valami a kezem ügyében, remélem, a Büszkeség és balítélet hitelének köszönhetõen jól fogy majd, ámbár feleannyira sem szórakoztató.27 Apropó, van-e kifogásod az
ellen, hogy megemlítem benne az Elefántot és két-három másik régi hajódat? Már meg
is tettem, de ha bosszant, nem marad benne. Igazán csak említve vannak. [...]
Anna Austennek28
1814. július közepe?
Drága Annám,
nagyon lekötelez, hogy elküldted a kéziratodat.29 Nemcsak engem, mindnyájunkat lenyûgözött, ugyanis felolvastam Nagymamádnak és Cassandra nénikédnek is, nekik is
nagyon tetszett. Egyenletes, nem esik a színvonala. Sir Tho., Lady Helena és St. Julian
remekül megrajzolt alakok, Cecilia, annak ellenére, hogy olyan szeretetre méltó, mégis érdekes. Jó, ahogy lassan elõrébb halad a korban. Tetszik az is, ahogy D. Forester megjelenik, sokkal jobb így, mintha nagyon jó vagy nagyon rossz ember volna. Amint látni
fogod, csupán néhány nyelvi hibát javítottam, elsõsorban St. Julian Lady Helenához
intézett beszédében. Mivel Lady H. Ceciliánál magasabb rangú, nem helyes, ha õt mutatják be Ceciliának. Nem tetszik, hogy a szerelmesek egyes szám harmadik személyben beszélnek, olyan, mintha Lord Orville-t30 hallanánk, szerintem mesterkéltnek hat.
Amennyiben te másként gondolod, ne vedd figyelembe a fentieket. Türelmetlenül várom a folytatást, mihelyst biztonságos módot találok rá, visszaküldöm ezt a fejezetet.
Szeretõ híved
J. A.
Anna Austennek
Chawton, 1814. augusztus 10–18., szerda–csütörtök
Drága Annám,
szégyenkezve vettem észre, hogy nem válaszoltam néhány, elõzõ leveledben feltett kérdésre. Félretettem a leveledet, hogy mihelyst megfelelõ alkalom adódik, megválaszoljam, aztán elfeledkeztem róla. Tetszik a „Ki a hõsnõ?” cím, merem állítani, idõvel egyre jobban fog tetszeni, de a „Lelkesedés” annyival emelkedettebben hangzik, hogy bármely egyszerûbb címet háttérbe szorít. Ami Dawlisht illeti, nem találtam melléfogást.
27

J. A. A MANSFIELDI KASTÉLY c. regényére gondol.
J. A. unokahúga, James Austen lánya, férje után Anne Lefroy.
29 J. A. unokahúga (ekkor még Anne Austen, késõbb Mrs. Lefroy) egy regényen dolgozott. Egyik lányának
visszaemlékezése szerint a sorra születõ gyerekek mellett nem maradt ideje befejezni, végül J. A. halála után
elégette a kéziratot.
30 Fanny Burney: EVELINA c. regényének egyik szereplõje.
28
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Tizenkét évvel ezelõtt különösen siralmas és lesújtó állapotban volt ott a könyvtár, kétlem, hogy bárki mûveit meg lehetett volna találni. Desborough név nincs, sem a hercegek, sem a márkik, sem a grófok, vikomtok, sem pedig a bárók között. Ezekre a kérdésekre kértél választ. Most pedig megköszönöm a ma reggel érkezett leveledet. [...]
Csütörtök
Tegnap este, tea után befejeztük a felolvasást. Az utolsó fejezettel nem voltunk teljesen megelégedve, nem tetszik a hangneme, talán túl sok ilyenben volt részünk mostanában. És úgy érezzük, nem kellett volna elhagynod Angliát. Engedd Írországba utazni a Portman családot, de te ne menj velük, mert mit sem tudsz az ottani szokásokról!
Fennáll a veszélye annak, hogy téves dolgokat írsz. Maradj csak Bathban, Foresterékkel,
ahol otthonosan mozogsz. Cassandra nénikéd nem szereti a szaggatott cselekményt,
félõ, hogy a te könyvedben éppen ez történik, túl gyakran váltasz egyik csoportról a
másikra, a körülmények pedig helyenként úgy jelennek meg, mintha valami fontos
következne belõlük, miközben sehova sem vezetnek. Engem ez nem zavar annyira.
Ami a mozgásteret illeti, sokkal engedékenyebb vagyok, mint õ, azt hiszem, a természet és a szellem a csapongó történetmondás számos hibáját képes elfedni. Szolgáljon
vigasztalásodra, hogy az emberek általában nem is igen törõdnek ezzel. Szerettem volna többet olvasni Devereux-rõl. Úgy érzem, nem tudtam eléggé megismerni. Az a gyanúm, féltél hosszabban foglalkozni vele. Tetszik Lord Clanmurray portréja, és remek
az a jelenet, ahol a két szegény lány tréfálkozik. Még nem tûnt fel St. Julian és Cecilia
komoly beszélgetése, de nagyon tetszik az, amikor arról beszél, hogy az egyébiránt okos
asszonyok teljesen megbolondulnak, ha a lányuk társaságba való bevezetésérõl van
szó. Ez a jelenet aranyat ér. Nem vettem észre, hogy romlana a szöveg nyelve. Kérlek,
folytasd.
Nagyon szeretõ híved
J. A.-d
Dorsetshire-t kétszer is összetévesztetted Devonshire-ral. Dawlish feleúton van.

Anna Austennek
Chawton, 1814. szeptember 9–18., péntek, vasárnap
Drága Annám,
nagyon kellemes olvasmánynak találtuk az általad küldött három fejezetet, de számos
kritikai megjegyzésem van – több, mint szeretnéd. Nem tetszik nekünk, hogy Mrs. F.
olyan ember bérlõjeként, közeli szomszédjaként telepszik meg, mint Sir T. H., anélkül, hogy más oka is volna odaköltözni. Laknia kellene a környéken valamilyen barátnõnek, aki ráveszi õt erre a lépésre. Nem valószínû, hogy egy olyan elõvigyázatos teremtés, mint Mrs. F., beleesne abba a hibába, hogy két frissen felserdült lányával olyan
környékre költözzön, ahol egyetlen, kétes jellemû úr kivételével senkit sem ismer. Ne
felejtsd el, nagyon óvatos alkatról van szó, nem viselkedhet ettõl eltérõen. Adj neki egy
barátnõt, hívják meg azt a barátnõt, hogy találkozzanak Priorsban: semmi kifogásunk
nem lenne az ellen, hogy ott vacsorázzon, egyébként az õ helyzetében levõ hölgy nemigen menne oda, mielõtt más családok látogatását nem fogadta. Maga a jelenet: a
Lesley lányok, Lady Anne és a zene nagyon tetszik nekem. Lesley valóban nemes név.
Sir T. H. ... Mindig jól oldod meg, engedelmeddel egyetlen mondatát húztam ki, ami
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nem hangzik illendõen. „Nofene!” – ez így túl közönséges, nem elegáns. Nagymamádat leginkább az izgatja, miért nem adja vissza Mrs. F. korábban Egertonék látogatását. Már vasárnap elõtt el kellene látogatniuk a paplakba.
Bájos helyszínt rajzolsz meg, de a leírásaid sokszor a kelleténél aprólékosabbak. Túl
sok részletet zsúfolsz beléjük.
Mrs. F. nem törõdik eléggé Susan egészségével. Susannak nem volna szabad röviddel a zápor után elindulnia és hosszan sétálnia a sárban. Egy aggódó anya ezt nem tudná elviselni. Nagyon tetszik a te Susanod, aranyos teremtés, bájosan játékos, szellemes.
Jelenleg nagyon tetszik nekem, George R. iránti magatartása viszont kevésbé nyeri el
a tetszésemet. Elõször úgy tûnt, tele van ragaszkodással és túláradó érzelmekkel, aztán meg mintha semmit sem érezne, a bálon annyira elutasítóan viselkedik, annyira
elégedett Mr. Morgannal! Úgy tûnt nekem, mintha megváltozott volna a jelleme. Remekül válogatod a szereplõidet, szívemnek kedves helyen gyûjtöd össze õket. Háromnégy család egy faluban, ennél több nem is kell egy írónak. Remélem, sokkal többet
fogsz még írni, és ha már ilyen elõnyösen elhelyezted, ki is használod a téma adta lehetõségeket. Csak most jutottál el a könyv legszebb részéig, a történet lelkéig, amíg a
hõsnõ felnõ, hiányos az élvezet, de arra számítok, hogy a következõ három-négy fejezet még kellemesebb szórakozást nyújt majd. Remélem, nem haragszol a megjegyzésekért, és nem büntetsz azzal, hogy nem küldesz több írást. [...]
A Mrs. Mellishsel való jelenet nem tetszik, lapos és nem lényegbevágó, igazság szerint, ha van lelked kivágni a Dawlish és Newton Priors közti részbõl, minél többet vágsz,
annál jobb lesz a szöveg. Senkit sem érdekelnek a lányok, amíg fel nem nõnek. C. nénikédnek nagyon tetszik a különleges névválasztás. Newton Priors páratlan. Milton fél
szemét odaadta volna érte. [...]
Szeretõ híved
J. A.
Anna Austennek
Chawton, 1814. szeptember 28., szerda
Drága Annám,
remélem, nem számítottál arra, hogy rögtön visszaküldöm a kéziratodat. Azért tartom
itt, hogy majd nagymamád is hallhassa, egyelõre még nem volt elég jól ahhoz, hogy
részt vehessen nyilvános felolvasáson. Cassandra nénédnek azonban felolvastam (esti
vetkõzés közben, a szobánkban), mégpedig nagy örömünkre. Az elsõ fejezet különösen tetszett, ámbár egy kicsit gyanakszom, hogy Lady Helena talán túlságosan bután
viselkedik. A lánykérés valóban remek. Susan tetszik, mint mindig, most, hogy nem
kell Ceciliával törõdnie, addig maradhat Easton Courtban, ameddig akar. Attól tartok, egy átlagos regényben Henry Mellish alakja túl sok: délceg, szeretetre méltó, kifogástalan fiatalember (amilyen nem sok terem a valóságban), aki kétségbeesetten és
reménytelenül szerelmes. De ilyen korán még nem ítélkezhetem fölötte. Jane Egerton
természetes, õszinte lány, Susannal való megismerkedése, Susan Ceciliához írott levelei mind tetszetõsek és jellemükkel egyezõk. De Egerton kisasszony nem nyerte el teljességgel a tetszésünket. Úgy gondoljuk, túlságosan elõírásos és ünnepélyes, amikor
azt tanácsolja a bátyjának, ne legyen szerelmes, nem úgy viselkedik, ahogy egy jóérzésû nõnek kellene. Néhány utalás a részérõl jobban tetszene nekünk. [...]
Remek ötlet, hogy Devereux Forestert saját hiúsága teszi tönkre, de szeretném, ha
nem hagynád a „züllés örvényébe” merülni. Semmi kifogásom a tény ellen, de nem
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állhatom a kifejezést, annyira jellegzetes regénybe illõ és olyan elavult, már Ádám is
ezzel találkozott az elsõ regényben, amit felütött. [...]
Walter Scottnak nem volna szabad regényeket, ráadásul jó regényeket írnia. Nem
tisztességes. Elég hírre és nyereségre tett szert költõként, nem kellene kivennie mások
szájából a kenyeret. Nem kedvelem õt, a Waverleyt sem akarom szeretni, de attól tartok, ez lehetetlen. Azt viszont elhatároztam, hogy amennyiben, reményeimmel ellentétben a kezembe kerül, nem leszek megelégedve Mrs. West Alicia de Lacyjével.31 Azt
hiszem, mereven elutasítok mindent, amit Mrs. West ír. Szentül elhatároztam, hogy
senki regényeit nem fogom szeretni, kivéve Miss Edgeworthét,32 a Tiédet és a sajátjaimat. [...]
Fanny Knightnak33
Chawton, 1814. november 18–20.
Fogalmam sincs, legdrágább Fannym, mikor fogom tudni befejezni ezt a levelet, mert
jelenleg szûkében vagyok a nyugalomnak, de muszáj megkezdenem, mert tudom, alig
várod, hogy választ kapj, ahogy magam is alig várom, hogy ilyen érdekes témáról írjak, noha lényeges dolgokról aligha fog szó esni. Tartok tõle, alig teszek majd mást,
mint hogy újra és újra elismétlem, amit korábban te magad mondtál. Elõször valóban
nagyon meglepõdtem, hiszen nem is gyanítottam, hogy érzelmeid megváltoztak volna, nyugodtan állítottam, hogy nem lehetsz szerelmes. Drága Fannym, noha cseppet
sem nevetséges, hogy ekkorát tévedtél saját érzelmeid megítélésében, mégis nevetnem
kell a gondolatra. Teljes szívembõl kívánom, bárcsak figyelmeztettelek volna akkor,
amikor elõször beszélgettünk errõl, de, noha meg voltam gyõzõdve, hogy nem vagy
olyan szerelmes, mint amennyire képzeled, mégis úgy éreztem, valamennyire, a boldogsághoz legalábbis elégségesen ragaszkodsz hozzá, ez a ragaszkodás pedig idõvel
csak növekedhet. Amikor együtt voltunk Londonban, úgy tûnt, valóban szerelmes vagy
belé. De hát mégsem vagy, ehhez nem fér kétség. Milyen furcsa teremtmények vagyunk! Úgy tûnik, amióta biztos lehetsz az érzelmeiben (már ahogy te látod a dolgokat), azóta közömbös lettél iránta. Feltételezem, a lóversenyen kiábrándultál egy kicsit, nem is csodálom. Az ott használt kifejezései nem felelhettek meg egy hozzád hasonló nõnek, akiben több a finomság, éleslátás és jó ízlés, mint a szerelem. Mindennek ellenére csodálkozom, hogy ilyen nagyot változtak az érzéseid. Õ ugyanaz maradt,
aki eddig is volt, csupán még nyilvánvalóbban rajong érted. Ez az egyetlen különbség.
Mivel lehet ezt megmagyarázni? Legdrágább Fannym, nem sok hasznát veszed annak,
amit írni fogok neked. Percenként változnak az érzéseim, semmi olyat nem tudok javasolni, ami az elmédnek megnyugvást hozhatna. Képes vagyok sírni az egyik mondatban, nevetni a következõben, de levelemben egyetlen valamirevaló véleményt vagy
tanácsot sem lelsz. [...]
Oh, drága Fannym, beleestél ugyanabba a hibába, amit nõk ezrei követnek el. Õ volt
az elsõ fiatalember, akinek megtetszettél. Ebben rejlett a varázsereje. A hibát elkövetõk hosszú sorában azonban kevésnek van oly csekély oka bánkódni, mint neked: jel31

Mrs. Jane West: ALICIA DE LACY, A HISTORICAL ROMANCE (1814).
Maria Edgeworth írónõ (1767–1849).
33 J. A. unokahúga, Edward bátyjának legidõsebb leánya.
32
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leme, ragaszkodása miatt igazán nincs okod szégyenkezni. Mindent összevéve, mi a teendõ? Kétségtelenül bátorítottad õt addig a pontig, hogy azt hihette, biztos lehet afelõl, hogy nem vonzódsz máshoz. Az életben elfoglalt szerepe, családja, barátai és mindenekfelett jelleme (szokatlan szeretetreméltósága, helyes felfogása, komoly elvei, jó
szokásai, vagyis mindaz, amit te magad annyira megbecsülsz benne, mindaz, ami valóban elsõdleges fontossággal bír), természetének minden vonása ékesszólóan pártját
fogja. Meg vagy gyõzõdve róla, hogy magasabb rendû képességei vannak, egyetemi
tanulmányai is ezt bizonyítják. Meg merném kockáztatni, hogy kedves, naplopó bátyáidhoz képest kifejezetten mûvelt. Oh, drága Fannym, minél többet írok róla, annál
melegebben gondolok rá, annál jobban látom, milyen kiváló fiatalember, mennyire kívánatos volna, hogy ismét beleszeress. Õszintén ajánlom neked. Ezerbõl talán egy olyan
ember van a világon, akirõl mindketten úgy gondolnánk, hogy tökéletes, akiben kellem és szellem értékkel egyesül, akiben a modor azonos a szívvel és megértéssel, de
meglehet, ilyen ember sosem kerül utadba, vagy ha mégis, könnyen megeshet, hogy
nem vagyonos ember idõsebbik fia, bizalmas barátnõd bátyja, saját vidéked szülötte.
Gondolj erre, Fanny, J. P. úr olyan elõnyökkel rendelkezik, amelyek ritkán találkoznak
egyetlen személyben. Talán a szerénység az egyetlen komoly hibája. Ha kevésbé volna szerény, kellemesebb társaság volna, hangosabban beszélne, magabiztosabbnak látszana – de hát nem kiváló jellem az, akinek a szerénység az egyetlen hibája? Biztos vagyok benne, hogy ha több idõt tölt veled, élénkebbé, hozzád hasonlóbbá válik majd,
ha hozzád tartozik, majd átveszi a szokásaidat. [...]
Most pedig, kedves Fannym, miután ilyen alaposan írtam a kérdés egyik oldaláról,
nézzük a másikat: nyomatékosan kérlek, ne kötelezd el jobban magad, ne is gondolj
arra, hogy elfogadod az ajánlatát, hacsak nem szereted õt igazán. Minden jobb és elviselhetõbb, mint vonzalom nélkül házasságra lépni, ha tehát úgy érzed, hogy modorbeli hiányosságai stb. szembetûnõbbek, mint jó tulajdonságai, ha továbbra is neheztelsz azokért, azonnal szakítsd meg vele a kapcsolatot. A dolgok már olyan állapotban
vannak, hogy így vagy úgy, döntened kell, vagy hagyod, hogy folytassa, vagy minden
alkalommal hûvösen viselkedsz vele, ami majd meggyõzi õt arról, hogy tévedett. Nem
kételkedem benne, hogy egy ideig nagyon fog szenvedni, amiért le kell mondania rólad, de vigyázz, én nem hiszem, hogy az effajta csalódás halálos lehet. [...]
Örömmel fogod hallani, hogy A mansfieldi kastély elsõ kiadásából minden példány
elfogyott. Henry bátyád azt szeretné, ha felutaznék a városba, a második kiadás dolgát megbeszélni, de mivel jelenleg nehezen tudnék elutazni, rábíztam mindent, és hacsak nem sürget tovább, itthon maradok. Nagyon kapzsi vagyok, minél többet akarok
kihozni belõle, de mivel te magasan fölötte állsz a pénzkérdéseknek, nem terhellek további részletekkel.

Anna Lefroynak
1814. november 30., szerda
Drága Annám,
biztosíthatlak, távol áll tõlem, hogy hibát találjak a könyvedben, azonnal elolvastam,
mégpedig nagy gyönyörûséggel. Azt hiszem, remekül haladsz. Dr. Griffin és Lady
Helena boldogtalanságának leírása kiváló, ahogy várható volt. Kíváncsi vagyok, mi lesz
még belõlük. A Newton Priors név felbecsülhetetlen! Ennél jobbal még nem találkoztam! Az ember egy évig is elélhet a Newton Priors névvel.
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Valóban úgy gondolom, rendkívül gyorsan haladsz. Bárcsak más is ilyen gyorsan
tudna írni! Tetszik a kutyás jelenet, George és Susan szerelme, de különösen a komoly
párbeszédek ragadtak meg. Mindvégig nagyon jók. St. Julian története meglepetés
volt, gyanítom, te magad sem sejtetted, de semmi kifogásom ellene, jól van elmondva. Az, hogy szerelmes volt a nagynénibe, az õ szemében egy fokkal érdekesebbé teszi
Ceciliát. Tetszik az ötlet – találó bók egy nagynéninek! – Valóban mi másért is választanák az unokahúgokat, ha nem egyik vagy másik nagynénjük iránti tiszteletbõl. Biztosan Ben is belém volt szerelmes hajdanában, és sosem gondolt volna rád, hacsak
nem hitte volna azt, hogy skarlátban meghaltam. [...]

Fanny Knightnak
Hans Place, 1814. november 30., szerda
Kedves Fannym, köszönöm a leveledet, remélem, rövidesen ismét írsz, hogy egészségben és boldogságban otthon tudjalak. Biztos vagyok benne, hogy érdekel hendoni látogatásunk,34 de nem részletezem, mert Édesapád csaknem minden kérdésre válaszol
majd. Én ugyan biztosan jobban le tudnám írni a hálószobáit, fiókjait és szekrényeit,
mint õ, de nem hiszem, hogy most ezt kellene tennem. Szomorúan hallottam, hogy
zongorát vesznek, tiszta pénzkidobásnak tûnik. Alig hat hónap múlva jobban örülnének, ha az a 24 guinea törülközõk és lepedõk formájában állna a polcon, ami pedig
az õ zongorajátékát illeti, abból sosem lesz semmi. Bíborszín prémkabátja kissé meglepett, azt hittem, már minden hasonló tûpénzbõl szerzett cicomát láttunk. Nem a
rosszindulat beszél belõlem, mert nagyon jól mutatott, kifejezetten jól állt neki. Gyanítom, hogy titokban õ maga vette, nem ajándékba kapta. Tudod, hogy õ képes erre.
Tegnap kedves levelet kaptam tõle, amelyben arra kér, még látogassak el hozzájuk, és
maradjak náluk éjszakára is. Nem tehetem, de örültem, hogy hatalmában áll helyesen cselekedni. [...]
Drága Fannym, egy újabb, szinte magától felmerülõ témába fogok. Halálosan megijesztettél azzal, hogy ennyire követni akarod a tanácsaimat. Ragaszkodásod nagy
örömmel tölt el, de nem szabad engedned, hogy az én véleményem döntsön. Ilyen
fontos kérdésben egyedül csak a saját érzéseid dönthetnek, semmi más. – A kérdésedre válaszolva ezt biztosan állíthatom. – Ismerem jelenlegi érzéseidet, ezek, amennyiben most lépsz házasságra, elegendõk a boldogsághoz – de ha arra gondolok, milyen
nagyon messze van még ez a most, és arra, mi minden történhet még addig, nem merem azt mondani: „válaszd õt!” Hacsak érzéseid nem hajtanak, ezzel túl nagy kockázatot vállalsz. Minden bizonnyal perverznek gondolsz majd, amiért a legutóbbi levelemben minden érvet felsorakoztattam mellette, most pedig az ellenkezõjére hajlok,
de nem tehetek róla, jelenleg minden másnál jobban tartok attól a rossztól, amely rád
hárulna, amennyiben szóban vagy lélekben elköteleznéd magad mellette – ha arra
gondolok, milyen kevés fiatalemberrel találkoztál mostanig, mennyire alkalmas vagy
(mert igenis az vagy) arra, hogy õszintén szeress valakit, és mennyi kísértést fog hozni életed következõ hat-hét éve (ebben az életkorban kötõdnek a legerõsebb kapcsolatok), nem kívánhatom, hogy a jelenlegi langyos érzésekkel elkötelezd magad mel-
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Nemrég férjhez ment unokahúgát, a regényírogató Anne Lefroyt látogatta meg a hendoni lelkészlakban.
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lette. Nagyon is lehetséges, hogy más, hozzá hasonló férfi nem fog ennyire rajongani
érted, de ha egy másik férfi képes arra, hogy benned a jelenleginél nagyobb vonzalmat ébresszen, a te szemedben õ lesz a kívánatosabb. [...] Nem tartok attól, hogy hozzámész feleségül, amilyen értékes ember, rövidesen megszereted majd annyira, hogy
az mindkettõtöket boldoggá tegyen, de rettegek ettõl a hallgatólagos egyezségtõl,
amelynek beteljesedése teljesen bizonytalan. – Évek telhetnek el, ameddig önállóvá
válik. Szereted õt annyira, hogy hozzámenj feleségül, de annyira már nem, hogy várjál rá. [...]
Köszönöm az érdeklõdésedet – de még nem derült ki, megkockáztathatok-e egy második kiadást.35 Holnap találkozunk Egertonnal, akkor majd eldõl. Az emberek inkább hajlanak arra, hogy kölcsönkérjék és dicsérjék, mint hogy megvegyék, amit nem
is csodálok, és ámbár mint mindenki, én is szeretem a dicséretet, az sincs ellenemre,
amit Edward „pályadíjnak” nevez.
Õszinte híved
J. A.
James Stanier Clarke-tól
Carlton House, 1815. november 16., csütörtök
Tisztelt hölgyem,
természetesen nem kötelezettség a jelenleg nyomtatásban levõ munkáját Õfenségének ajánlani, de amennyiben akár most, akár a közeljövõben ezzel tisztelegne a Régensherceg elõtt, örömmel elküldöm Önnek az engedélyt, amelynek birtokában Önnek már nem szükséges egyéb engedélyekért folyamodnia.
Legutóbbi munkái, Asszonyom, különösen A mansfieldi kastély a legkedvezõbb fényben tüntetik fel mind alkotó géniuszát, mind pedig elveit; írásainak ereje, éleslátása
mûrõl mûre növekszik. A Régensherceg maga is olvasta és csodálja az Ön mûveit.
Fogadja õszinte köszönetemet azért a gyönyörûségért, amit könyveivel nyújtott nekem: gondos átolvasásuk késztet arra, hogy mindezt megírjam Önnek.
Ugyanakkor, drága Asszonyom, engedje meg, hogy egy kéréssel forduljak Önhöz:
valamelyik jövendõbeli könyvében rajzolja meg egy lelkész életmódját, jellemét és lelkesedését, egy olyan figurát, aki a város és a vidék közt éli le életét, aki nagyjából Bettie
Dalnokához36 hasonlít. „Öröme csendes, szenvedélye néma / Pillantása méla, szomorú. / Egy perc csupán, s már felnevet, / bánata rejtett, öröme titok.”
Véleményem szerint sem Goldsmith,37 sem La Fontaine az õ Tableau de Famillejában38 nem tudták élethûen megrajzolni jelenkorunk angol lelkészének alakját, a férfiút, aki rajong az irodalomért, maga is mûveli azt, aki önmagán kívül senki emberfiának nem ellensége. Kérem, drága Asszonyom, gondolkodjon el ezen.
Maradok mindörökre õszinte tisztelettel az Ön hûséges és alázatos szolgája
J. S. Clarke, könyvtáros
35

A MANSFIELDI KASTÉLY második kiadása két évvel késõbb, 1816-ban jelent meg.
James Bettie: THE MINSTREL OR THE PROGRESS OF A GENIUS (1771).
37 Oliver Goldsmith (1728–1774) az angol szentimentalizmus kedvelt regényírója, THE VICAR OF WAKEFIELD
c. regénye a maga korában roppant népszerû volt.
38 August Heinrich Julius La Fontaine: LEBEN EINES ARMES LANDPREDIGERS c. regényének francia fordítására
utal, amely TABLEAUX DE FAMILLE címen Londonban is megjelent.
36
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John Murraynak
Hans Place, 1815. december 11., hétfõ
Tisztelt uram,
mivel úgy értesültem, hogy az Emma már jövõ szombaton megjelenik, azt hiszem, jobb
lenne nem vesztegetni a fennmaradt ügyek intézésére szánt idõt, ezért választom az
Ön idejével legkevésbé visszaélõ levélformát.
Elõször is, kérem, értse meg, teljesen az Ön elbírálására bízom, hogyan terjeszti a
könyvet, bízván abban, hogy tapasztalatának köszönhetõen minél hamarabb sikerül
túladni a teljes kiadáson. Mindenbe beleegyezem, amit Ön jónak lát.
A címlapnak a következõképpen kell kinéznie: „Emma, Õfenségének, a Régenshercegnek ajánlva.” Az a kívánságom, hogy egy példányt két-három nappal a könyv megjelenése elõtt küldjenek el Õ Királyi Fenségének az alábbi címre, J. S. Clarke tiszteletes,
könyvtáros, Carlton House. Csatolok egy listát azoknak a nevével, akiknek, kérem,
ugyancsak küldjön egy-egy felvágatlan példányt, „A szerzõtõl” felirattal az elsõ lapon.
Hálás köszönettel visszaküldöm a könyveket, amelyekkel volt olyan kedves ellátni
engem. Biztosíthatom, hogy nagyon hálás vagyok a kényelmemet és szórakozásomat
egyaránt szolgáló figyelmességéért. Ugyanakkor küldöm A mansfieldi kastélyt is, amenynyire tõlem tellett, elõkészítettem a második kiadásra.
16-ig Hans Place-en tartózkodom. Ezután a címem Chawton, Alton.
Kedves uram, maradok hûséges és alázatos szolgája
J. Austen
Megköszönném, ha pár sorban megüzenné, pontosan melyik napon lesz készen a Régenshercegnek szánt példány.

John Murraynak
Hans Place, 1815. december 11.
Tisztelt uram,
lekötelez, örvendek, hogy mindent sikerült közös megelégedésünkre elrendeznie. Ami
a címlappal kapcsolatos utasításaimat39 illeti, csupán tudatlanságommal magyarázható, és azzal, hogy sosem figyeltem meg, pontosan hogyan kell kinéznie egy ilyen ajánlásnak. Köszönöm, hogy felvilágosított. A legkevésbé sem szeretnék eltérni a bevett
szokástól. Örvendek, hogy az Ön személyében olyan barátra leltem, aki megóv tulajdon tévedésem kellemetlen következményeitõl.
Kedves uram, maradok stb.
J. Austen
James Stanier Clarke-nak
1815. december 11., hétfõ
Tisztelt uram,
Emmám oly közel áll a megjelenéshez, hogy immár jogosnak érzem biztosítani Önt arról, hogy nem feledkeztem meg kedves ajánlatáról, miszerint küldhetek Õfenségének
egy példányt. Bírom Murray úr ígéretét, hogy továbbít egy példányt Õfensége számára az Ön címére, három nappal a könyv megjelenése elõtt.
39 A J. A. által javasolt rövid ajánlás helyett John Murray az ilyenkor szokásos és elvárt cirkalmas ajánlással
jelentette meg az EMMÁ-t. Minden bizonnyal ezt tudatta J. A.-nel.

Jane Austen leveleibõl • 939

Ugyanakkor, tisztelt Uram, felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem Önnek
korábbi munkáimról írt dicsérõ szavait, túl hiú vagyok ahhoz, hogy azt állítsam, érdemükön felül dicsérte õket.
Jelenleg amiatt aggódom, nehogy e mostani, negyedik munkám szégyent hozzon
arra, ami az elõzõkben jónak bizonyult. Ezen a ponton önmagammal szemben igazságosan azt kell állítanom, hogy bármennyire vágynék is a sikerre, kísért a gondolat,
hogy ez a munkám mindazon olvasók szemében, akik a Büszkeség és balítéletet kedvelik, kevésbé szellemesnek, azokéban viszont, akik A mansfieldi kastélyt tartják jobbnak,
kevésbé bölcsnek tûnik majd. Akármilyen lesz is, remélem, Ön lesz oly kegyes, és elfogad egy példányt. Murray urat megkértem, küldjön Önnek egyet. Nagyon megtisztelõ, hogy úgy gondolja, meg tudnám formálni a november 16-i levelében említett lelkész figuráját, de biztosítom Önt, nem vagyok erre képes. A figura komikus vonásait
talán fel tudnám vázolni, de a jóságát, lelkesedését, mûveltségét már nem. Egy ilyen
embernek idõnként a tudomány és bölcselet különbözõ kérdéseirõl kell társalognia,
amelyekrõl én mit sem tudok, de legalábbis gyakran kell olyan idézeteket és utalásokat
fûznie a beszédébe, amelyeket egy nõ, aki hozzám hasonlóan csupán anyanyelvét ismeri, és azon is csak keveset olvasott, képtelen. Véleményem szerint a klasszikus mûveltség, a régi és modern angol irodalom kimerítõ ismerete elengedhetetlenül fontos vonása annak az írónak, aki az Ön lelkészét híven meg tudná formálni. Én pedig minden
hiúságom ellenére csupán azzal büszkélkedhetem, hogy a legtanulatlanabb és -mûveletlenebb nõ vagyok, aki valaha írónak merészelte nevezni magát.
Higgyen nekem, kedves Uram!
Alázatos és hûséges szolgája
J. A.
James Stanier Clarke-tól
Carlton House, 1815. december 21.(?) Csütörtök(?)
Drága Hölgyem
[...] Nem szolgáltam rá a kedvességére, amivel Ön elküldte nekem az Emmát. Továbbítottam a Régenshercegnek. Csak pár oldalnyit olvastam belõle, de nagyon tetszett,
olyan természetes, annyi remek jellemrajz van mindenben, amit Ön ír.
Könyörgök, folytassa, kérje meg a barátait, hadd segítsenek, küldjenek Önnek vázlatokat, vagy ahogy a franciák mondják Memoires pour servir. Adja meg nekünk az Ön
képzeletébõl születõ angol lelkész alakját, számos új vonás jelenne meg a jellemében,
drága Hölgyem, mutassa meg, hogyan temeti el tulajdon édesanyját (ahogy én tettem,
mert az egyházközségének papja nem akarta megadni a neki járó tiszteletet). Ezt a
csapást ma sem tudom feledni. Vigye a lelkészét a királyi tengerészet valamely kimagasló alakjának barátjaként a tengerekre, számos Le Sage munkájához40 hasonlóan
izgalmas helyzet, jellem adódna.
Bocsásson meg, nem tudok úgy írni Önnek, hogy ne próbálnám alkotókedvét befolyásolni, tartok tõle, ezzel visszaélek az Ön türelmével és jóságával.
Megkértem Murray urat, ha teheti, szerezze be az Ön számára azt a két jelentéktelen munkát, amelyeket tengeri szolgálatom idejében kiadni merészkedtem, az óceánon írott és tartott Prédikációimat és Falconer hajótörésrõl írott könyvét.41
40 Alain-René Lesage (1668–1774) GIL BLAS c., angolra a regényíró Tobias Smolett által fordított könyvére céloz.
41 Clarke SERMONS PREACHED IN THE WESTERN SQUADRON DURING ITS SERVICES OFF BREST ON BOARD HM SHIP IMPETUEUX c.
könyve (1798), és ugyancsak Clarke kiadásában megjelent William Falconer: THE SHIPWRECK (HAJÓTÖRÉS) (1804).
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Kérem, drága asszonyom, ne feledje, hogy Carlton House-i szobám mellett, a Golden
Squere 37. szám alatt is van egy lakásom, ahova gyakran húzódom el. Kis könyvtáram
az Ön rendelkezésére áll, amennyiben szobám pihenõül szolgálhatna Önnek, amikor a
városba látogat, nagyon boldog lennék. Egyik nõcselédem mindig ott tartózkodik.
Mihelyst a II. Jakab második kiadása, néhány apróbb megjegyzéssel kiegészítve
megjelenik, remélem, részesülhetek abban a tiszteletben, hogy küldhetek Önnek egy
példányt.
Õszinte híve
J. S. Clarke
James Stanier Clarke-tól
Pavilion,42 1816. március 27., szerda
Drága Austen kisasszony,
Õfensége a Régensherceg köszönetét továbbítom a csinos példányért, amit legutóbbi,
kiváló regényébõl küldött. Kérem, drága hölgyem, mihamarabb írjon újakat. St. Helens Lord és a nemesség számos itt tartózkodó tagja kifejezte az Ön munkáját jogosan
megilletõ tetszését. [...]
Amennyiben legközelebbi mûvét Leopold hercegnek kívánja ajánlani: bármely, a
nemes Cobourg ház történetét feldolgozó történelmi regény roppant érdekes volna.43
Drága Austen kisasszony, maradok mindörökre az Ön hûséges barátja
J. S. Clarke
James Stanier Clarke-nak
Chawton, 1816. április 1., hétfõ
Tisztelt Uram,
megtisztelõ a hercegi köszönet, ugyanakkor Önnek is köszönöm munkámról írott kedves sorait. Egy korábbi, Hans Place-bõl küldött baráti hangvételû levelét is köszönöm,
remélem, hallgatásom annak tekinti, aminek szántam: nem kívántam üres köszönetnyilvánításaimmal visszaélni az Ön idejével. [...]
Nagyon-nagyon kedves, hogy célzott rá, milyen írásmû válna hasznomra a jelen
helyzetben, átérzem, hogy a Saxe-Cobourg ház történetére alapozó romantikus történelmi regény mind nyereség, mind pedig népszerûség tekintetében inkább javamra
szolgálna, mint a vidéki élet általam ábrázolt jelenetei – de hát annyit értek a romantikus regényhez, mint az eposzíráshoz. Hacsak nem életem megmentésérõl volna szó,
képtelen lennék megírni egy komoly regényt, ha pedig mégis erre kényszerülnék, s
így nem pihentetne az önmagamon és másokon való szórakozás, biztos vagyok benne,
hogy felkötnének, még mielõtt az elsõ fejezetet befejezném. Nem, meg kell maradnom a saját stílusom, a saját utam mellett. Lehet, hogy ezen az úton több siker nem
vár rám, bármely más úton viszont biztos a kudarc.
Tisztelt uram, maradok lekötelezett és õszinte híve
J. A.
42

A Régensherceg brightoni palotája.
Leopold Saxe-Cobourg herceg ekkor készült házasságot kötni a Régensherceg lányával, Charlotte walesi hercegnõvel.
43
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John Murraynak
Chawton, 1816. április 1.
Tisztelt Uram,
köszönettel visszaküldöm a Quarterly Review-t. Az Emma szerzõjének nincs oka panaszra, hacsak A mansfieldi kastély teljes mellõzését nem számítjuk. Csak sajnálni tudom,
hogy egy olyan okos ember, mint az Emma recenziójának szerzõje,44 annyira értéktelennek tartja, hogy meg sem említi. Örömmel fogja hallani, hogy megkaptam a Herceg köszönetét a számára küldött „csinos” példányért. Függetlenül attól, hogy mit
gondol az én munkámról, az Önét, úgy tûnik, megfelelõnek ítéli.
A Henrietta Streeten történt sajnálatos események45 miatt arra kell kérnem, hogy
amennyiben levelet akar küldeni, legyen olyan jó postán továbbítani az én nevemre
(J. Austen kisasszony, Chawton near Alton), a súlyosabb csomagokat pedig ugyanerre
a címre Collier postakocsijának southamptoni járatával küldje.
Maradok, kedves uram, õszinte híve
J. Austen
Fanny Knightnak
Chawton, 1817. február 20–21., csütörtök–péntek
Legdrágább Fannym,
páratlan vagy, ellenállhatatlan! Te vagy életem gyönyörûsége! Micsoda leveleket, micsoda remek leveleket írsz! Micsoda leírása furcsa kis szíved érzéseinek! A fantázia milyen bájos megnyilatkozása! Aranyat érsz, sõt az új veretû ezüstpénzt! Nem tudom elmondani, mit éreztem, amikor a történetedet olvastam, mennyire elteltem sajnálattal,
aggodalommal, csodálattal és élvezettel. Mindennek, ami buta és érzékeny, közhelyes
és excentrikus, szomorú és élénk, izgalmas és kihívó, te vagy a mintaképe. Ki tudná
követni képzeleted áradását, ízlésed capriccióit, egymásnak ellentmondó érzéseidet?
Milyen furcsa lány vagy! Milyen természetes, milyen különlegesen sajátos, ugyanakkor mennyire olyan, mint a többiek. Nagyon-nagyon megtisztelõ számomra, hogy
ilyen közelrõl ismerhetlek. Nem tudod elképzelni, mekkora örömet jelent ilyen közeli betekintést nyerni a szívedbe. Oh, micsoda csapás lesz, amikor férjhez mész! Túl kellemes vagy lányként, unokahúgként. Gyûlölni foglak, amikor bájosan játékos elméd
minden zugát házastársi és anyai érzések foglalják el. J. W.46 úr megrémít. Meg fog
szerezni magának. Oltár elõtt látlak. Valamennyire Mrs. Cage megfigyeléseiben is bízom, Lizziében még inkább, ráadásul tudom, hogy ennek meg kell lennie. Neki az kell
legyen a célja, hogy magához kössön téged. Szégyellnivalóan ostoba volna, ha nem ezt
akarná, az egész családja a te ismeretségedet keresi. Ne gondold, hogy komoly kifogásaim vannak, inkább kedvelem, semmint ellenzem õt, rád gondolva Chilham Castle
is tetszik – egyszerûen nem szeretném, ha férjhez mennél. Mégis, teljes szívembõl kívánom, hogy férjhez menj, mert tudom, másként nem lennél boldog, de Fanny Knight
elvesztése pótolhatatlan számomra, „szeretõ húgom, Mrs. Wildman” csak szerény kárpótlást nyújtana. [...]

44

A Quarterly Review-ban Walter Scott írt recenziót az EMMÁ-ról.
Henry Thomas Austen bankja csõdbe jutott.
46 James Wildman, Fanny udvarlója.
45

942 • Jane Austen leveleibõl

Fanny Knightnak
Chawton, 1817. március 23–25., vasárnap–kedd
Drága Fannym, nagyon köszönöm Wildman úr véleményezését. Remekül szórakoztam
rajta, csak remélni merem, hogy nem tartalmazott sértéseket. Ne haragudj rá, amiért
annyira másképpen gondolkozik, mint én. Leginkább azon csodálkozom, hogy tudtad ilyen kitartóan követelni tõle, egyet kell értenem papáddal, hogy ez nem volt szép
tõled! Ha megtudja az igazságot, kellemetlenül fogja érezni magát. Milyen furcsa teremtmény vagy! Bizonyos esetekben érzékeny, máskor meg teljesen érzéketlen! Meggyõzhetetlen, kemény és meggondolatlan. Ne kényszerítsd õt arra, hogy tovább olvasson. Könyörülj rajta, valld be neki az igazat, kérj tõle bocsánatot! Ami a regényeket és
hõsnõiket illeti, nem muszáj egyetértenünk, tudod, hogy a tökéletesség példaképeit
ki nem állom, de van valami józanság abban, amit mondott, különösen azt tisztelem
benne, hogy minden fiatal hölgyrõl igyekezett jót feltételezni, ez arra mutat, hogy szeretetre méltó, gyöngéd lélek. Tehát jobb bánásmódot érdemel, mint hogy arra kényszerítsék, hogy további munkáimat is elolvassa. Ne csodálkozz azon, hogy Henry bátyád úgy tudja, készen állok egy újabb regénnyel. Nem mondhattam nemet, amikor
rákérdezett, de nem tud többet róla. Neked nem fog tetszeni, tehát ne türelmetlenkedj. A hõsnõt talán szeretni fogod, nekem már-már túl jónak tûnik.47 Köszönöm az
érdeklõdésedet: elég rosszul éreztem magam az elmúlt hetekben, úgy egy hete különösen, idõnként nagy lázam volt, meg rossz éjszakáim, de most már lényegesen jobban vagyok, kezd javulni az arcszínem, amely eddig elég rossz volt, fekete-fehér, csupa oda nem illõ szín. Arra azonban nem számíthatok, hogy valaha is virágzó formában fogom érezni magam. A betegség bármely életkorban veszélyes élvezet. [...]
Este
Bágyadt, rosszkedvû, kellemetlen társaság voltam, amikor a fentieket írtam, most jobban vagyok, én legalábbis így érzem, remélem, kellemesebb sorokat tudok majd írni.
Esni fog, azután pedig kellemes lesz az idõ, ami jót tesz majd nekem, mert semmi másra nincs szükségem, mint friss levegõre és testmozgásra, mihelyst elkészül számomra
a nyereg. [...] Anne-nak48 esélye sincs szabadulni, a férje itt járt a napokban, és azt
mondta, Anne „elég jól van”, de „nem alkalmas ilyen hosszú sétára”, „szamárfogaton
kell jönnie”. Szegény állat, tönkremegy, mielõtt betöltené a harmincadik évét! Rettenetesen sajnálom. Mrs. Clement is megint úgy van. Kezd elegem lenni a gyerekekbõl.
Mrs. Benn most szülte meg a tizenharmadikat. [...]
Kedd
Tegnap elõször lovagoltam ki, és nagyon élveztem. Egész Mounters Lane-ig elmentem, majd körbelovagoltam ott, ahol az új házak épülnek, jólesett a mozgás, az egész,
ráadásul kellemes társaságban volt részem, mert Cass nénikéd és Edward velem sétáltak. Cass nénéd kiváló ápoló, olyan szorgos és fáradhatatlan! De hát ezt már tudod!
Szeretettel:
J. Austen
47
48

MEGGYÕZÕ ÉRVEK c. utolsó regényérõl és annak hõsnõjérõl van szó.
Anne Lefroy.
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Végrendeletem
1817. április 27., vasárnap
Én, a chawtoni egykázközséghez tartozó Jane Austen jelen végrendeletemben drága
nõvéremre, Cassandra Elizre hagyok mindent, amit halálomkor birtokolok, vagy ami
késõbb reám szállna, ebbõl fedezze temetési költségeimet, valamint Henry bátyám és
Madame Bigeon49 számára 50–50 fontot, mihelyst lehetséges, fizessen ki. Fent nevezett kedves nõvéremet nevezem ki végakaratom végrehajtójának.
Jane Austen
Anne Sharpnak50
Chawton, 1817. május 22., csütörtök
Kedves leveled, drága Anne, ágyban talált, mert utolsó levelemben kifejezett reményeim és ígéretem ellenére azóta is súlyos beteg vagyok. Az ott említett roham pár nappal az után, hogy írtam, ismét bekövetkezett (mindeddig ez volt a legsúlyosabb), és
mivel több hete tartó rosszullét után érkezett, nagyon legyengített. Április 13-a óta az
ágyat nyomom, néha átülök a szófára. Most már kezdem jobban érezni magam, az elmúlt három hét során fokozatosan, noha lassan kezd visszatérni belém az erõ. Fel tudok ülni az ágyban, és képes vagyok különbözõ apróbb foglalatosságokat ûzni, amint
most be is bizonyítom. Akár fel is kelhetnék, de úgy gondolják, a pihenés most jót tesz
nekem. Elmondhatatlan, hogy betegségem idején milyen jó volt hozzám az egész család! Kedves bátyáim, mind tele szeretettel és értem való aggodalommal! A nõvérem
pedig! Nincsenek szavak arra, hogy milyen gondos ápolóm volt. Istennek hála, még
nem tapasztalta a legnehezebbet, mert nem volt szükség virrasztani mellettem, szeretném remélni, hogy nem szenvedi meg a sok fáradozást. Annyi könnyebbséggel és jótéteménnyel halmozott el az Úr! Elmém mindvégig tiszta maradt, alig éreztem fájdalmat, leginkább a lázas éjszakák, gyengeség és elesettség miatt szenvedtem. [...]
Mrs. Francis Austent lánya születése rövidebb idõre kötötte ágyhoz, mint engem a betegség. Csaknem egy idõben estünk ágynak, azóta õ már csaknem visszanyerte régi erejét. Remélem, téged nem látogatott meg betegség, sem saját személyedben, sem pedig
Elizán keresztül. Hidd el, minden érdekelt, amirõl a leveledben szó esett, ha a betegek
önzésével nem is írtam másról, csak magamról. Mennyit aggódsz! Ahol felüti a fejét a
nyomorúság, tõled várják a bajok enyhítését. Lady P. még Párizsból is tanácsot kér tõled! Bizony, az erõ hatása ez a gyengék felett. [...]
Chawtonba írjál, a két ház közt továbbra is szoros a kapcsolat. Nem említettem drága Anyámat, sokat szenvedett miattam, amíg én rosszul voltam, de most már elfogadhatóan érzi magát. Miss Lloyd is csupa szeretet. Ha megérem az öregkort, minden bizonnyal bánni fogom, hogy nem most haltam meg, ilyen szeretõ család áldásos jelenlétét élvezve, még mielõtt arra kényszerülnék, hogy akár õket, akár hozzám való ragaszkodásukat túléljem. Abban biztos vagyok, hogy te szeretettel õrizted volna Jane
barátnõd emlékét. De az isteni gondviselés talpra állított, adná az Ég, hogy amikor valóban elszólítanak, jobban fel legyek rá készülve, mint most. Egészségesen vagy betegen, maradok örökre hûséges barátnõd
J. Austen
49
50

Henry Austen házvezetõnõje, francia emigráns.
J. A. barátnõje, egy ideig Edward Austen házában dolgozott nevelõnõként.
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Gerevich András

A FRANCIA MOZIS
Együtt ébredünk, megszagollak,
az álladdal gyúrod a hátamat,
fogat mosok, míg lezuhanyozol,
és a szõrös mellkasodat bámulom,
krumplit hámozok és te fõzöl,
majd a Hyde Parkban biciklizünk –
ezt álmodtam neked, Julien.
És talán hiába lesz, hogy két éve
a képzeletem a nászutunk,
férfikorom izmos éveit adom,
mint szakadt, foltos ágynemût.
Nem is tudod, hogy velem ébredsz,
hogy egybe mossuk az ingeinket,
és a borostád szúrja az arcomat.
Miért örülsz nekem ma este is?
Mosolyogsz, viccelõdsz, mesélsz,
és ahogy a szemembe nézel,
zavaromban a kezedet bámulom.
Máskor miért fordulsz el, ha meglátsz?
Érezteted, mekkora nyûg vagyok,
és szemed se rebben, ahogy elkerülsz.
Fiúk jönnek, mennek, visszatérnek:
harapdálják a mellbimbómat,
míg én végignyalom a testüket.
Megunom, ahogy megunnak.
Õk is csak belõled lettek, Julien,
a válluk a vállad, a fenekük a te feneked,
minden szavam csak gyakorlat.
Miért maradjunk véletlen ismerõsök,
mikor a szemezést te kezdted?
Te adtad a pórázt a kezembe,
ha csábítottál, most szeress belém!
Kösd meg újra félrecsúszott nyakkendõmet,
köss bele minden elvétett szavamba,
tiltsd meg, hogy rágyújtsak elõtted!
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Barátnõd van, emlékeztetsz,
láttam, ahogy gyengéden megérinted:
összetartoztok, ahogy együtt álltok,
és már családot is remélek neked.
Mégis, mikor egy forgatáson ácsorogtam,
és a vállak fölött téged lestelek,
úgy megrémült, szinte földbe nõtt.
El akarlak felejteni, Julien,
szeretnék inkább nõt vagy kutyát,
és élnék filmekben álmok helyett.
Ma éppen észreveszel és köszönsz,
és talán elhívlak és fõzök neked,
vagy a Hyde Parkba megyünk,
és megbámullak, amikor nem figyelsz.

G. István László

FELOLDOZÁS
Nem virít sokáig, a hideg cukormáz-damaszt
abroszon áll a csõrös váza, a fonnyadó
három virág, amit beletettem, mintha egy
langyos kézszorításból hervadna ki a szirom.
Így éltünk három évet. A bolyhos szõnyegen,
délutánjaink szöszös felületén csúszkáltunk,
mindig volt porcelán csészealj és rajta süteménymorzsa,
úgy vetted a szádhoz, kihullott az ujjaid közül –
párnámon is mindig – te aludtál rajta – találtam korpát.
Mondjad, édes, hallgatlak, kásahegy a szánalom. Este,
mintha törött pohárból ittuk volna a meggybort,
és édeskés lett körülötted a levegõ, orrodból is
parfüm szele szállt. Úgy fújogattam a szádat, mint
a forró levest, fúú, fúú, mint a barna felszínérõl a bõrt,
úgy kanalaztam le az arcodról a szerelmes mázt,
csak a bûnöd csomósodott össze, belekortyoltam,
lecsúszott a torkomon. Volt valami valcer, felejtészene,
az elefántcsont billentyûkön siklott a kezed, nekem most
néznem kellene. Nincs bennem keserûség,
csak ma a metszett poháron a fényfríz, mintha a szemed
karcolta volna, hamisan, oda, soha többé nem
látlak, de megint megbocsátok.
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NAVIGARE
A mosogató szennyes fehér habja közt
a gyûrûd zöld ékköve hánykódó csónak.
Nem viszlek magammal, nincs közös este.
Még nem tudom, hogy arcod majd lehámlik
rólad, és vágyakozásodból, mint költözõ
madár, új földrészt keres. A terpentinszag
lassan körbezár, barlangrétegekkel
kövesedik rád a sok tavasz, aminek
illatát csak a paplanodban érzed.
Ne érj hozzám, mert fáradt vagyok.
Szeretem gombcsillogású szemed, akkor is
fürkész, ha semmit sem talál, domesztikált
mohóság, amivel sok mindent meghódítasz. Nem
látom még, hogy ugyanúgy keresed a testedbõl
az utat, ahogy most dühödten visszanézel.
Miért nem veszed le a gyûrûdet? Kiázik
a kõ, tudom is én, kimarja a vegyszer. Van
a haragodban az a viaszszín, már-már áhítat –
szárnyverdesés a torokban, mélyre lenyelt idõ,
amiben majd a sok-sok ránc alatt, arcod
hieroglifáján keresem, hogy felismerem-e,
amíg meg nem érkezik az unott boncmester,
hogy van-e még út hajózni veled, egyszer.

ÚT AZ ÕSZBE
A taxi bõrhuzatú hátsó ülésén
úgy fészkelõdtél be mellém, mint aki
tojást fog költeni. Talán bunda is
volt rajtad, egy szõrös madár, szivarozó
sofõrünk unott és szemtelen. Nyújtottad
a körmödet, ahogy egy ragadozó a zsákmányt
adja át, mit kezdjek vele? a lakkot
reszelgettem ujjam begyével, mint aki régen
erre vár. Sírt a víz az utcán, a sárhányókra
csapkodta fel, mintha gyufát sercentene egy-egy
utcasarok. Rágyújtottál te is, szipkád, mintha
íze lenne, hogy nem szólsz, szádon fityeg
és ragyog. Sosem viseltem el a terhes nõket.
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Megül bennük a csend, mint a kõ. Sosem kell
olyan álmos tekintet, amiben nem álmodik
semmi, csak az idõ. Mert mit kell hátrahagyni? –
hány utca múlva szállunk ki a taxiból? Vannak
madarak, talán a pingvinek, ahol a fiókát
az apa költi ki, de jó nekünk. Beszélek
errõl-arról, hogy mindjárt ott leszünk. Az út
végén bevallod, hogy sose akartál gyereket, valami
blues szól, nem szólok a sofõrnek, hogy kapcsolja ki.
Sürgõs, persze, kórház. Ráncigállak, mintha
én lennék a szülész, kifelé, egy szûk taxiból.

Lanczkor Gábor

HISZEN MI EZ
Hiszen mi ez, ahogy megindulsz támolyogva
a márciusi fényben,
ha nem a legtisztább életöröm? Ki foglya
vagy a gyászodnak, s úgy hiszed, Istennek tetszõn,
s az üdvösséged múlik egy-egy pontosvesszõn,
a földön és az égben,
egész úgy egyensúlyozol az egyenetlen
kövezeten, egészen úgy most, mint ki boldog,
ujjongón és testetlen,
s élõn, mintha mégis belobbant volna a nagy ég
másfél hete, az esti barna felhõrongyok,
ott állsz alattuk a hosszú katlanban, hogy elég,
most akkor mindenrõl lemondanál, vagy semmirõl,
rólad (lásd, itt e te te vagy, kire úgy nézel,
ahogy Nárcisz a víz tükrére, melybe beledõl),
pusztulj a szenvedéllyel. –
Az éjjelé a nap vagy a napé az éjjel?
A másikat darabjaival melyik osztja föl? –
Két test vagy te, két lélek, ennyi vagy, a tiszta ész:
a napfényben sétálgató kenetes látszat,
mely önmagában nem egész;
tudás és rettegés, és hit, és az alázat.
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VÁLASZ ALIGHIERINEK
Te csillaggá fonnyadt nagy nap az éjben,
nemes lélek, hét évszázad mélyén fogadd
üdvözletem a szerelem nevében,
s oly választ, amire okot kérésed ad.
Mentem, a lomb sötéten áradt és apadt,
léptem, s egyszerre megfagyott a vérem:
a tisztáson a márványkád elõtti pad
szélén õ ült két megtestesülésben.
Egyike meztelenül épp csak egy lepelt
– hátul Ámor a kút vizébe nyúlkált –,
a másik dús selymet, kesztyût, topánt viselt,
csalódott volt az arca, azé gyermeki:
alig loccsant, mint tócsában egy nyúlláb,
a vízbõl Ámor ép szívem halászta ki.

Gál Ferenc

KÖZISMERT ELBESZÉLÕ
A háztól és a kókadt fenyõktõl
nehezebben vált meg, mint a hosszú
testtõl. A játékoknál le akart hajolni,
a kaput is be akarta tenni,
és ebben az enyhén lejtõ negyedben
is folyton visszadöbben.
Teraszokon kávézó barátok,
napfolt és csöpögõ vadhús,
mely alá a parazsat az új fiú
épp csak kihozta vödörben.
Azután a szinte neki berendezett
kirakat a szürke öltönnyel,
a múlt hetinél harmadával
alacsonyabb áron.
Finom saruimban ezen a szakaszon
csak toporgok, de belefér ennyi.
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Fõleg, hogy az év- és napszak sem
könnyíti a dolgát, a folyót pedig
sötétedésig bõven elérjük.
A faliképre illõ szikla tövében
a délutános révész szó nélkül
veszi majd át a kimért mozdulattal,
mint az összes többit.

NAPFORDULÓ
Elszoktunk ettõl a trappolástól.
Ahogy a legrövidebb éjszaka
meghasad a dombhajlatban,
lerántjuk a nyirkos állatmaszkot.
Heverünk a cserjék közé tûzõ napon,
és zihálva gondolunk a máglya körül
hurkolódó táncra. Mintha nem is
mi lettünk volna, kik a szoptató
madonnára esküt tettünk,
és pletykák miatt évek óta
távol maradunk a kádosztálytól.
És idén nem hivatkozhatunk
ragályra, mely városunkat épp csak
elkerülte. Nem kurjongathatunk,
hogy véget ért az iszákos uralma.
Az a szerencsénk, hogy az üstöket
ma is befûtik, a fürdõt kinyitják.
Hozzáértõ kezek alatt az aranykárpithoz leszünk hasonlók,
amibõl a kínos történet szálait
kihúzták. Az átvasalt anyagot
kesztyûs kezek emelték
a lakóhelyéül szolgáló toronyba,
ahol így is kiolvassuk belõle,
amit szeretnénk. Könnyedén,
napunk leszálló harmadában,
ahogy parkunk árnyéktérképe
dereng fel a fagylaltárus fejében,
mielõtt minden sugallat nélkül
szertefoszlik.
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FIGYELÔ

CSERNUS TIBOR
Kiállítás a KOGART-ban
2006. január 6.–március 12.
Csernus Tibor pályája kezdetétõl legenda volt,
mint mesterének, Bernáth Aurélnak a festészetét továbbvivõ, kimagasló tehetség, akinek
az ötvenes évek végén volt bátorsága elhagyni a realisztikus festésmódot egy látomásos és
technikailag is modernizált új stílusért. 1964
óta él Párizsban, de csak 1988-ban volt elõször
kiállítása Budapesten. Ezúttal több mint ötven
év munkájából, 1953 és 2004 közötti festményeibõl és könyvillusztrációiból mutatott be
válogatást a KOGART galéria. Ezen sok fontos képe nem szerepelt, mégis áttekintést kaptunk pályájának minden fejezetérõl.1 Csernus azonban nem kevésbé rejtélyes most, mint
amilyennek az elmúlt másfél évtized budapesti kiállításain mutatkozott.
Az ötvenes években festett képei, amelyek a
korszak semmilyen más képzõmûvészeti alkotásához nem hasonlíthatók, ismét – még mindig – revelációt jelentettek. A Bernáthtól örökölt festõi hagyományt Csernus elevenen tudta tartani úgy, hogy személyes kifejezõerõvel
telített, lírai figuratív képeket festett budapesti emberekrõl, helyszínekrõl, utcákról. A TAXIÁLLOMÁS (1954) például talán az egyetlen festmény ebbõl a korszakból, amelyiken budapesti utca látható, és ahol, egy fának támaszkodó
fiú alakja köré komponálva, a városi szórt napfény, a bérházak közötti lombos fák, járókelõk
és egy kirakatot rendezõ fejkendõs nõ közötti
erõtérben megjelenik a korszak atmoszférája. E kor emblematikus képe a Három LEKTOR
(1955) is, három rezignált fiatal értelmiségi,
Vajda Miklós, Domokos Mátyás és Réz Pál reneszánsz módra kiegyenlített, vízszintes tagolású kompozícióba rendezett csoportportréja
1956 elõtt. Csernus ötvenes években festett
mûvei, az itt ki nem állított képek is, az egyedüliek, amelyek a kor fojtott atmoszféráját, színeit, fényeit, levegõjét és látványait festményekbe foglalták. Amikor Csernus az ötvenes évek-

ben városrészleteket, egy párttaggyûlés után
üresen maradt termet vagy egy magányos rajzolót olajfestékkel vásznon megfestett, a festészet klasszikus kultúráját, akár volt ennek valamelyes kritikai éle vagy iróniája, akár nem
volt, kiterjesztette a banalitás 1950-es évekbeli helyszíneire.
Az egyik legutolsó pesti festménye, az ANGYALFÖLD (1956), már elszakadóban van a konkrét látvány megjelenítésétõl. A sötét városi táj
fölött világító égbolt, az egymáson áttûnõ színek és formák és a fények szeszélyes elosztása
a képen vízióvá emelik a látványt. Ami ezután
következett: a festõkéssel alakított dús felületû, motívumokat halmozó mûvek, a megkomponált káosz „szürnatúr” képei éppúgy festõi
tobzódások voltak, mint az ezeket követõ párizsi fotórealista festményei.
Amikor Párizsban 1970 körül fotórealista képeket kezdett festeni, Csernus az akkori idõk
legújabb, egyszerre klasszicizáló és provokatív
kifejezésmódját választotta. A fotográfia és festészet között vívódó képfelfogást, amelyik reflektál a fénykép enigmatikus realitástartalmára, de a fotón rögzített pillanatot a tradicionális festõi idõtlenségbe emeli. A fotórealizmus,
vagy több más elnevezése között: hiperrealizmus, Csernus ötvenes évekbeli képeihez hasonlóan a magaskultúra fényét adta olyan helyszíneknek és látványoknak, továbbá a festménynél akkor lényegesen alacsonyabb rangúnak
tekintett fotónak, amelyek jelentéktelensége
nagyon távol esett a magaskultúrától. Az olajfestmény nagy presztízse és a tematika olcsósága közötti feszültséget különösen érdekessé
tette a megelõzõ évtized pop-artja, amely radikálisan kétségbe vonta a klasszikus festészet érvényességét.
A fotórealizmus annyiban is fordulópontot
jelölt a festõi látásban, amennyiben triviális
fénykép alapján festett kép. Hangsúlyozottan
nem festõi, periferikus mozzanatokat rögzít a
pillanatfelvételek véletlenszerû kivágatában.
Egy kép képe, akkor is, ha a festõ készítette a
fotót. A festõ közvetlen tapasztalata, látványélménye és a festmény közé áll a fényképfelvétel, amely a fényképezõgép egyetlen, mecha-
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nikus „szemével” látott látványt rögzíti. A valóság héját, legkülsõ felületét, pusztán optikai
megjelenését. Ez arra a modernitás utáni tapasztalatra is utal, amit Hal Foster úgy fogalmazott meg, hogy 1960 után „a kép nem tud mást
ábrázolni, mint más képeket, tehát... az ábrázolás
minden módja, a realizmus is, önmagára mutat viszsza”.2 Csernus esetében ez azt a kérdést veti fel,
hogy valóban lényeges különbség van-e a korábbi, faktúrákban tobzódó szürnaturalista korszak felületfestése és az újból figurális fotónaturalista képek ugyancsak felületre tapadtsága
között? Képeit idõrendben végignézve az a kérdés is felvetõdik, hogy egyáltalán, valóban változtatott-e Csernus az évek során a festészetén?
Nem több-e az, ami a szürnaturalista, fotórealista, Caravaggio-stílusú és Hogarth inspirálta
képeiben közös, mint az, ami különbözõnek
láttatja õket?
Különösen akkor hajlunk a kontinuitás felismerésére, ha azt is tekintetbe vesszük, hogy
a korábbi korszak szürrealisztikus víziói rendkívül pontos, a fotónaturalizmust megelõlegezõ precizitással festett részleteket is tartalmaznak.
A hetvenes évek hiperrealista képei marginális dolgokat: utcai piacokat, járókelõket, párizsi részleteket, bokszolókat ábrázolnak. Az
amerikai fotónaturalizmus lágyabb, kevésbé hideg variációi, viszont azok szándékoltan esetleges kivágataival szemben markánsan, néha a
mûfajnak ellentmondva egyenesen drámaian
megkomponáltak. Csernus a fotónaturalizmus
egyéni változatát hozta létre, ami nem a Neue
Sachlichkeit hidegen objektív visszatérése, és
nem elsõsorban tárgyakat, tájat és architektúrát tematizál, mint a mûfaj amerikai eredetije,
hanem embereket. Nem személyiségeket, hanem háttal, oldalt, a periférián megjelenõ figurákat. A mozdulatok, arckifejezések, anyagok, ruharedõk, valamint a fények és árnyékok
sokkal nagyobb szerephez jutnak Csernusnál,
mint a tárgyi környezet.
A RUE RAMBUTEAU (1973) fény-árnyék kontrasztjai és egy középponti nõi alak köré rendezett hat másik figurája után nem is annyira
meglepõek a következõ idõszaknak a fény-árnyék drámai kontrasztját végletekig kiélezõ,
meleg, mûtermi fényeket alkalmazó caravaggieszk képei. Csernus úgy fest, mint egy táncos, aki ha egyszer megtalálta a ritmust, nem
esik ki belõle. Rábízza magát, mert tudja, hogy
hibátlanul, a legteljesebb biztonsággal otthon

van benne. Ez a festõi biztonság és annak a tudata, hogy festményei szuggesztív erõvel bírnak, ugyancsak összefûzi Csernus különbözõ
korszakainak a képeit.
Csernus szuggesztív festõisége ezen a kiállításon egyúttal arról is meggyõzött, hogy le kell
számolnunk azzal a nézettel, hogy Csernus,
képeinek figurativitása okán, realista festõ volna. Sõt azzal is, hogy Caravaggióhoz néhány
festõi eszközön túl valóban sok köze lett volna.
Caravaggióra való hivatkozását már 1988-as
mûcsarnokbeli kiállításán is kétségekkel fogadtam, most pedig különösen világosnak tûnik, hogy miközben az európai festõi hagyomány keresését és kontinuitásának a fenntarthatóságát éppen Caravaggióhoz köti, inkább
a barokkhoz, a pátoszhoz és a magasmûvészet
tradíciójához nyúl vissza általában, mintsem –
a több esetben azonos tematika hasonló feldolgozása ellenére – konkrétan Caravaggio festészetéhez. Csernus átveszi tõle a barokk eksztatikusan éles fény-árnyék kontrasztját és meleg,
a természetes megvilágítást felfokozó, mûtermi fényeit, de képei nélkülözik Caravaggiónak
azokat a vonásait, amelyek az utolsó két évtizedben ezt a festõt az érdeklõdés középpontjába állították, mint – a Metropolitan Museum
of Art 1985-ös nagy Caravaggio-kiállításának
a kritikáiból idézve – „megdöbbentõen modern”
festõt, aki „új dinamikát hozott a festészetbe, új és
rettenetes vadságot, és arra való készséget, hogy a
psziché korábban tiltott területeit is bejárja”; aki
„provokatív”, „arcátlan”, „camp” és „túlérett”. Caravaggio és néhány kortársa, például a spanyol
Juan Sanchez Cotan festészete különösen megragadja a jelenkor mûvészeit, akik a késõ XX.
századival rokon érzékenységre ismertek rá mûveikben. Részben képeik fényképszerû, részletes kidolgozása, részben Caravaggio posztmodernként felismert eltúlzottsága, intenzitása,
manírjai okán. Mindkét festõ képeit jó néhány
mai mûvész használja fel idézetként vagy alkotja újra fotografikus eljárásokkal Cindy Shermantõl a magyar Herskó Juditig, az idézés
gesztusával még erõsebben kiemelve teatralitásukat.
Csernus Caravaggio-interpretációi vagy -követései alapjában különböznek ezektõl. Mivel
ugyancsak festmények, inkább a barokk folytathatóságát és feleleveníthetõségét sugallják,
mintsem az utókor távolságtartását és reflexióját. Végsõ soron másolatok. Nem aktualizálják
Caravaggiót, hanem egyszerûen átveszik a ba-
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rokk stílust. Ugyan drámai csoportjeleneteket
ábrázolnak, amelyek – mint például az IZSÁK
FELÁLDOZÁSA (1987) vagy a SAUL I. és SAUL II.
(1985, 1986) – nagyon közeli variációk Caravaggio festményeire, nélkülözik az itt és most
drámáját és a kockázatot, amit Caravaggio szenvedélyekben, közbûntényekben és homoerotikus szerelmekben tobzódó élete által ihletett,
vallomásokkal teli festészete felvállalt. Ugyancsak nélkülözik a Caravaggio-képek erotikus
hatalmát. Csernus képei nem azt a Caravaggiót idézik meg, akirõl Derek Jarman filmet
készített, és aki ma sokaknak inspirációt jelent: nem felrázóan személyesek, nem radikálisak, nem transzgresszívek, nem elomlóan és
túláradóan érzelmesek. Még teatralitásukban
is inkább – s ebben a magyar festészeti tradícióba illeszkednek – látomásosan komolyak. Az
ábrázolt testeken valami többnyire jólnevelten és szermérmesen eltakarja a szemérmet: a
Caravaggio képeiben nagy erõvel megjelenõ
csábítás, ami Cupido alakjában fiatal fiúaktként
is testet ölt, Csernus festészetétõl idegen. Néhány képe, mint például a JÓZSEF ÉS TESTVÉREI (1986), az URIÁS (1988) vagy a SZENT SEBESTYÉN (1994) kínzásra, kegyetlenségre utaló csoportjelenetek, amelyek óvatosabban esztétikus megfogalmazásukban inkább idézik Mednyánszkyt (sõt a JÓZSEF: Ferenczy Károlyt), mint
Caravaggiót.
Ennek fényében különösen élesen vetõdik
fel a kérdés: hogyan lehet hangsúlyozottan
tradicionális festést mûvelni ma, itt és most?
Mit jelent Caravaggio, Hogarth, Velázquez,
Degas, Manet kifejezésmódját a jelenkori város bel- és kültereinek, embereinek a szüzséjére alkalmazni? Megjeleníthetõ-e a condition
humaine – a párizsi ember vagy egyáltalán az
ember – ma, a XVII–XVIII. század festõi nyelvén? Ugyanaz-e és ugyanolyan-e az emberi
test ma a festészetben, mint volt száz, kétszáz
vagy háromszáz évvel ezelõtt – amint ezt Csernus állítja?
Érdemes Csernus festészetét összehasonlítani a vele sokban rokonnak tekinthetõ és közel egyidõs Lucian Freudéval, aki Csernushoz
hasonló lágysággal, érzékletességgel és menynyiségben fest meztelen testeket. Freud azonban nem fordul sem mitológiákhoz, sem a BIBLIÁ-hoz, õt az ember mint olyan érdekli – a személyisége, arca, a teste itt és most, és mindazok
a karakterjegyek és mögöttes tulajdonságok,
amelyeket az arcvonások, az arckifejezés, a test

formái felidéznek vagy megmutatnak. Csernust azonban inkább a festészet érdekli, mint
az ember: a portré, néhány önarcképet leszámítva teljesen hiányzik a festészetébõl.3 Errõl a kiállításról is, ahol a festmények két nagyon különbözõ csoportját mutatta be: klasszikus mintákat követõ csendéleteket és drámai
jeleneteket. (Néhány testábrázolását és hiperrealista képét, mozdulatlanságuk okán, a csendéletek közé sorolnám.)
Lucian Freud ténylegesen realista: aktjait kíméletlen részletességgel és nyíltsággal ábrázolja. Semmi nem marad rejtve, semmi nem
romantizált, sem árnyék, sem lombok nem takarják el a test egyetlen zugát sem. A késõ XX.,
kora XXI. század csontos, szikár vagy hormonzavartól elhízott vagy más módon deformált
magányos testjeinek az illúziótlanul ábrázolt,
de a személyességet, sõt a festõt a modellekhez fûzõ érzelmeket nem elrejtõ galériáját hozta létre. Nincs vagy alig van kompozíció, és ha
van, sokszor ügyetlen. Csernus ezzel szemben
képet fest, annak az egészét látja maga elõtt, komponál, formákat, fényeket és árnyékokat rendez egybe, és noha nagyon szeret emberi testeket festeni, aminthogy más anyagokat is élvezettel fest, mindezek részei maradnak egy átfogóbb egységnek: az imágónak, az emeltebb
értelemben vett képnek, képi látomásnak, amelynek a testek csak alkatrészei. Bibliai és mitológiai narratívákhoz fordul, valamint Hogarth
egy metszetsorozatához, azokból emel ki drámai eseményeket, amelyek izgatott, mozgalmas, emberi testekkel és alakokkal zsúfolt kompozíciókat eredményeznek.
Barokk képein Csernus nem a jelenbe, hanem a múltba tekint, az olyan örök jelenségekre, mint a fény és az árnyék drámája, a mélybarna háttérbõl felfénylõ test, az emberi test
gesztusai, mozdulatai, az izmok és a hús halmai, rándulásai, lomhasága és feszülései. A test
állaga, természetes formái, redõi, edzésnek,
sporttal való alakításnak ki nem tett omló hájai, petyhüdése, teltsége, a bõr színei. Csernus
festészetében a középponti mozzanat éppen
az, amit Rembrandt ritka írásos hagyatékában
találunk: „a legtöbb és legtermészetesebb mozdulat
(vagy mozgás? »beweechgelickhejit«)” ábrázolása.
Ugyanakkor a testek, amelyeket ábrázol, már
csak képei narratív alapjainak az okán is, általánosítottak és valamelyest romantizáltak: nem
konkrét személyek testportréi, mint Lucian
Freud aktjai, hanem, jóllehet modellek alap-
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ján festettek, idealizált látomások, ahol az ideál, az örök, idõtlen emberi test: fikció.
Mindez nem olyan magától értetõdõ, mint
volt egykor, hiszen az utolsó évtizedek képzõmûvészeti diskurzusa – már az avantgárdra
reflektáló neoavantgárd idejétõl, a késõ hatvanas évektõl – többek között éppen az emberi
testrõl folyt: elsõsorban arról, hogy a test éppen hogy nem „természeti” vagy „természetesen látott”, nem ábrázolható „olyannak, amilyen”, mert azt, hogy milyen, a társadalom normáin és saját kultúránkon keresztül látjuk. A
kérdés hegynyi irodalma a testet mint manipulált kulturális konstrukciót tárgyalja, amit
a klasszikus avantgárd mechanikaként vagy a
geometria formáiba zárva jelenített meg, majd
teljesen kiiktatta a képzõmûvészetbõl. A test
kizárása az ábrázolásból a modernitás mûvészetében a meghaladását jelentette, része volt
a természeti világ meghaladását elõrevetítõ
utópikus, avantgárd látomásnak. A modernitás utáni képzõmûvészet visszahelyezte jogaiba a figurativitást, ismét látunk testábrázolásokat a mûvészetben, de immár annak tudatában
– a történelemben visszamenõleg is –, hogy a
test felfogása politikailag is meghatározott. A
férfitekinteten keresztül látott nõi test, amely
a férfi kívánságainak megfelelõen alakított; a
diktatúrák deszexualizált nõábrázolásai mint
az anya társadalmi szerepének a dicsõítése
s egyúttal az anyaság és szexuális vonzerõ öszszeegyeztethetetlennek nyilvánítása vagy a kisportolt testek ábrázolásának birodalmi kultusza például valóban azt mutatják, hogy nem
tekinthetünk az emberi testre elfogulatlanul.
Testképzetünk egy, a társadalom által idealizált és egy tapasztalati valóságból nyert kép, illetve érzet között hullámzik.
Ennek fényében Csernus döntése, hogy a
testeket olyan módon látja és ábrázolja, ahogyan azt a XVII. század eleje és XIX. század vége között az európai festészet tette, valóban különös, és ettõl neobarokk képei gondolati vákuumba kerülnek. Végül is azonban feladta a
testek idõtlenül klasszikus vagy stilizált-naturalista módon való megjelenítését, mert sok festmény témája kifejezetten mai: a PLACE EMILE
GOUDEAU-sorozat (2000 körül) reklámszatyrokkal közlekedõ járókelõket, az utcai életet, a kávézók közönségét jeleníti meg, pátosz nélkül
ábrázolt mai viseletû és kinézetû városlakókat.
Csernus azonban továbbra sem a jelen elektronikus látványvilágán keresztül nézi a festé-

szetet, hanem a festészeten át nézi a világot, a
festõmûvészet pedig, Csernus interpretációjában, az az idõtlen mesterség, amelyet a reneszánsztól a XVIII–XIX. századig dolgoztak
ki Európában. Eltökélten kiáll e mûfaj, közlésmód, megszólalásforma mellett, nemcsak azért,
mert töretlenül érvényesnek találja, hanem
mert az érvényességét állításként szembe is
szegezi a fotográfiával, elektronikával és a vizuális kifejezés más újabb módjaival. Nem egyszerûen az olajfestést hirdeti ma is érvényesnek – azt sok más kortárs festõ is megteszi –,
hanem az olajjal vászonra festés manet-i, velázquez-i módját: a tempóját, puha tónusait,
az egyes narratív ábrázolásokon belül izolált,
idõbõl és történetbõl kiesett figurák megjelenítését is. A testek formái, tömege és színei valóságos hús-vér modelleket látszanak követni,
az ábrázolt jelenetek azonban eszméket közvetítenek. A BIBLIÁ-ból, mitológiákból, Hogarth
A HARLOT’S PROGRESS címû metszetsorozatából
vagy a képzeletbõl vétetnek.
Ezeket a történeteket néha egy részlettel
aktualizálja, ahogy például a MINYAS LÁNYAI-n
(1990) egy tornacipõs, farmerdzsekis férfi tesz
fonott koszorút az egyik lány fejére. A nézõ
azonban úgy tekint a mítoszba beléptetett, mai
viseletben ábrázolt férfira, mint egy színpadi
elõadásba került civilre, miközben a kép egésze meztelen testek, emberi hús idõtlen ábrázolata, ahol a növényindák éppen úgy hajladoznak, hogy az intim testrészeket eltakarják.
A mitológiai történet szerint, amelyet a nézõ általában nem ismer, Minyas király lányai,
Leukippé, Arszippé és Alkathoé annyira dolgosak voltak, és annyira szerettek fonni, hogy
megvetették szomszédnõiket, amiért azok kimentek a hegyekbe Dionüszosz tiszteletére a
bacchanália titkos rítusában részt venni. Dionüszosz ezen felháborodva elõbb leány alakban jelent meg nekik, és intette õket, hogy vegyenek részt a rítusban. Ezután bika, oroszlán,
majd leopárd képében ijesztett rájuk, míg a lányok végül megrémültek, és sorshúzással Leukippé fiát jelölték ki áldozatul, hogy az istenséget kiengeszteljék. Egyesült erõvel darabokra
tépték a fiút, majd Dionüszosznak behódolva,
a hegyekbe mentek bacchánsnõnek. Ezután
Hermész éjszakai lényekké, az apollóni világossággal ellentétes világ lakóivá: denevérré,
fehér bagollyá, illetve uhu bagollyá változtatta
õket. Csernus talán a bacchanália egyik jelenetét ábrázolja, a folyondárokkal egyre inkább
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benõtt, talán az átváltozás elõtt álló nõket. Ezt
azonban a nézõ többnyire nem tudja. Amit lát,
az a klasszikus festészetbõl ismerõs nõi- és férfiakt-csoportozat, természeti környezet, barokkos izgatottság, egymás után nyúló nõi testek
és egy modern öltözékû férfi. A megvilágítás,
noha napfényre utal, inkább mûterminek hat,
ami a bal alsó sarok irányából érkezik: túl erõsek, túl melegek a fények, túlságosan rajzosak
az árnyékok. Mindebben a fotórealizmus fényképen alapuló valószínûtlensége kísért: a lokális fények pontos visszaadása és az általuk
élesen kirajzolt részletek, amelyek precizitása
meghaladja az emberi szem által ténylegesen
látott, itt-ott homályos, nem egyenletesen részletgazdag látványt.
A kiállítás és az ötvenes évek után alakuló
életmû legerõsebb darabjai, egy alább említendõ, különös festményen kívül, a HOGARTH
VARIÁCIÓK. Ez a sorozat az angol festõ 1732-ben
készített, A HARLOT’S PROGRESS, azaz EGY UTCALÁNY TÖRTÉNETE címû metszetsorozatán alapul,
amelynek elõzményei festmények voltak, amelyek azonban elvesztek. Hogarth története hat
képbõl áll: a vidékrõl Londonba érkezõ Mary
(Moll) Hackaboutot egy kerítõnõ felfogadja;
Moll egy gazdag zsidó kereskedõ szeretõje lesz,
de titkos szeretõi is vannak; egy reggel, amikor
padlásszobájában felkeléshez készülõdik, a városi magisztrátus emberei érte jönnek, hogy
letartóztassák; a Bridewell börtönben kényszermunkát végez; a börtönbõl kikerülve szifiliszben haldoklik; a huszonhárom évesen meghalt
lány koporsójánál kurtizántársai és más, vulgáris alakok melankóliájukat ginbe és flörtölésbe fojtják.
A történet tartalmi elemei visszamutatnak
Minyas lányaira, akik végül a bacchanália éjszakájába vetették magukat a tisztes és dolgos
nappali életbõl. A sorozat követi Hogarth narratíváját, ezúttal azonban Csernus nem korhû,
hanem a jelenbe helyezi a történetet részeg éjszakai jelenetekké átírva, ahol pulóveres és ruhátlan férfiak és nõk, tolószékben ülõ férfi, zenészek, felborult kávéscsésze, vállon ülõ majom, eksztázisban hajlongó tömeg kavarognak.
Univerzális bacchanáliát látunk egy XX. század végi európai nagyvárosban. Féktelen gesztusok, zsúfoltság, színek – sok vörös és zöld –,
hullámzó tömeg, kaotikus fergeteg, átmulatott
éjszakák figurái, széles mozdulatok – Csernus
önarcképét is felfedezni vélem a III. képen, pizsamában – amit a feketébe öltözött gyászolók

szipogó, flörtölõ tablója zár le (több variációban). Ez a sorozat végre visszahozza Csernust
a jelenbe: ezek a képek itt és most sisteregnek
fergeteges ritmusukkal, világvége-hangulatukkal, pontos részleteikkel és az azokat felülíró
szövevényes kompozícióikkal. Eksztatikus látomások, amelyeknek a mélyérõl mintha dobszó hallatszana, amelynek a ritmusára a szereplõk a lehetõ legnagyobb sebességgel rohannak
a végromlásba. Csernus nemcsak a jelenbe talált vissza ebben a sorozatban, hanem saját ötvenes évekbeli festésmódjához is, a lendületes
formák és pontos részletek dialektikájához, az
erõs kézben tartott, de laza festõiséghez, a fényárnyékra redukáltság helyett a sokszínû, sokpólusú látványhoz. Ugyanakkor ezeknek a képeknek a teatralitása nem mond ellent a barokk
színpadiasságának, inkább annak mennyiségi
felfokozása: sok szálon, sok figura között, sok
cselekmény zajlik párhuzamosan.
A KOGART-kiállítás legkülönösebb képe
azonban az 1999-ben festett TENGERALATTJÁRÓ.
Absztrakt expresszionista módon, gesztusokkal festett tengert ábrázol, amelynek fekete
felülete felragyog a transzcendentálisnak ható fényben, s amelyet a kép bal alsó sarkától a
jobb felsõ sarka felé tartó átlóként egy, a vízbõl
kiemelkedõ tengeralattjáró szel keresztül. A téma minden jelentés híján van, talán a gyermekkorból felmerülõ fantázia, a festmény azonban
szuggesztív, csaknem félelmetes. A tenger, mint
a semmi ábrázolata, amin egy ember alkotta
tárgy vergõdik keresztül. Csernus Tibor nem
tett mást, mint rábízta magát a festékre, az
ecsetre, a ritmusra.

Jegyzetek
1. A kiállítás anyagának a válogatásába Csernust,
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3. Kivétel különös, hármas ÖNARCKÉP-e (2004), ame-
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lyen pisztolyt fog saját tükörképére – vagy a nézõre –, és amely, a szemébe húzott kalap és a szkeptikus, a világon kívül álló, illetve abból éppen kilépni
készülõ attitûdjével ugyancsak Mednyánszkyt idézi,
mint „öreg kutyát”, ahogyan saját magát nevezte.
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Pauer Gyula retrospektív kiállítása
Mûcsarnok, 2005. július 15.–augusztus 28.
1. Liftaknában
„Olyan szobát vagy fülkét készítek, amelyik szimulálja a természeti jelenségeket. Szimulálja a tavaszt,
nyarat, õszt, telet. Gombnyomásra lehet benne reggel, dél, este és éjszaka...
De csak látvány van benne... Ez önálló, autonóm
színház lesz: díszletszínház... A háttérben díszletmunkások mozgatják az egész apparátust... Furcsa
érzés lesz benne ülni... Nem pusztán nézed a színházat, mint a nézõtéren, ahol ott van elõtted a színpad vagy a vászon, hanem benne vagy. Te vagy a
szereplõje... Mókás, és tulajdonképpen semmire sem
jó. Technikai bravúr nincs benne... Szeretnék rendet teremteni az összevissza dobált élményeim, másrészt az érzelmeim és gondolataim közt. Szeretném
azt látni, hogy a valóság – ami számomra érthetetlen – modellezhetõ.”
Pauer Gyula beszélt így 1993-ban az EGYSZEMÉLYES SZÍNHÁZ terveirõl.1 Az elképzelés legfontosabb mozzanatára az idézet utolsó mondata hívja fel a figyelmet, és ez így hangzik: a
valóság érthetetlen, de modellezhetõ. Ez a tézis olyan egyszerû, és tragédiákat vagy fanyar
burleszkeket imagináló jelentésvilágát illetõen
annyira gazdag, olyan kimeríthetetlen, hogy
olvasásakor az lehet az érzésünk, hogy egy Szókratész elõtti görög filozófus szövegtöredékeiben tallózunk. De miért a tragédia, kérdezhetnénk, ha különben annyira mókás az egész.
Mert tulajdonképpen semmire sem jó – emlékeztet rá maga Pauer. És megtoldja az egyszemélyes színházról szóló elképzelését egy újabb
változattal, mégpedig az egyszemélyes lift terveivel is: „Az egy tipikus helyzet. Belépsz egy fülkébe, és két nyíláson (értsd: a lift két ablaka mögött) fut fölfelé a kép. De csak amikor már megnyomtad a gombot. Ez egy festett háttér két henger-

re tekerve, mint egy mángorlóra. Így lehet forgatni
kívülrõl. Az érzés tökéletes.”2
Úgy érzem, ennek az elképzelésnek is van
egy nem elhanyagolható mozzanata, mégpedig az, hogy a hengerre tekert háttér fölfelé fut.
Ami azt jelenti, hogy a lift lefelé süllyed. De
miért?
Visszatérek majd még Pauernek arra a mûvészek között különösen ritkának számító és
egészséges képességére, hogy a dolgokat mindig a legmélyebb pontjuknál, a gyökerüknél
fogva ragadja meg, és ne engedjen a melodráma felé vezetõ kísértéseknek (például annak,
hogy a lift „a mennyekbe visz”). Most elég, ha
csak arra emlékeztetek, hogy amikor Pauer
a Mûcsarnokban rendezett életmû-kiállítása kapcsán elhatározta, hogy ha megvalósítja
ott ezt a pszeudoliftet, akkor persze korrigálja
majd a menetirányra vonatkozó eredeti elképzelését is. A keskeny ablakon át látható kép az
újabb tervek szerint már nem fölfelé, hanem
lefelé fut, vagyis a lift a magasba emelkedik,
sõt – a rendezõi utasítások szerint – a beszüremlõ zajok közt fölhangzik a legmagasabb
épület hírében állt Empire State Building liftzenéje is. De még e módosítás kapcsán sem lenne indokolt, hogy azonnal Prométheusz jusson
az eszünkbe (például az, hogy a mûvész a gravitációval dacol), elég, ha csak azt feltételezzük,
hogy ez már egy másik, egy testvérlift. Olyan
liftszekrény, amit Pauer az életmû-kiállítását látogató „boldogoknak” szánt.3 Talán „T” betûvel az ablakain – „tanuló lift”.
Azt szeretné Pauer elérni, ha értés helyett
egyszerûen mi is csak látni tudnánk a dolgok
modelljeit – akár minden levonható tanulság
nélkül is. Mert így vagy úgy, de a modellek
szemmel tartása is elvezet a megoldáshoz. Elég,
ha a színház „játszik”, vagy ha a lift mûködésbe lép, a katarzis a maga szükségszerûségeit
követve ilyenkor is eljön – kínálkozik a fordulat: sorsszerû, hogy bekövetkezik.
2. Tûzijáték
Szinte találomra választottam ki ennek a gondolatmenetnek az indításához az egyszemélyes színház és a lift modelljét – ahogy kinyitottam ugyanis a Mûcsarnokban rendezett Pauer-kiállítás kísérõfüzetét, éppen ezt a két elképzelést találtam az elsõ oldalon.
Honnan Pauernek az a képessége, hogy oly
mesteri taktikával kerüli ki azt a látványosan
mesterit, amit a köznyelv úgy jelöl, hogy „mû-
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vészi”, hogy aztán szinte bukórepüléssel zuhanjon az alatta megnyíló kráterbe, ami meg attól
annyira sötét, hogy semmit nem ígér, hiszen a
dolgok elvesztik benne paramétereiket, és az
egész kozmosz itt egyetlen mozzanattá, egyetlen gesztussá szegényesül – ám ezen az áron
igazi emberi helyzeteket teremt? Az eredmény
ilyenkor koncentrált lesz, és a megvalósulni
akaró mû tényleg színpadra hasonlít – tehát
drámai.
A kérdés a Pauer-kiállítás finisszázsán is elhangzott, mégpedig ott, a Mûcsarnok bejárata elõtt letett asztaloknál, beszélgetés közben,
borospoharakkal a kezekben, egy tipikus augusztus végi budapesti vasárnap alkonyati fényeinél. Aznap éjfélig volt nyitva a Mûcsarnok,
és mire feketébe öltözött az este, mert besötétedett a félkaréjba állított királyok felett is az
ég, új elem vetült a Hõsök terét körülölelõ firmamentumra. A Gundel melletti kertbõl egy
vacsorázó társaság tiszteletére tûzijátékot lõttek fel az égre, és a Mûcsarnok portikusza felett kifeszített Pauer-féle lepelre hunyorgó foltokat kezdett rajzolni a petárdák robbanását követõ és színes medúzaként lüktetõ, majd permetként szétterülõ fény.
Pauer ugyanis az épület timpanonján látható mozaik elé egy függönyt akasztott, amin,
mint valami hatalmas fényképen, egy másik
kompozíció, a Nemzeti Múzeum homlokzatának a szoborcsoportja volt látható.4 Ezt a cserét sokan talán észre sem vették, de mégis megtörtént, és ez az este volt az utolsó alkalom rá,
hogy az álca még ott függött a magasban, vagyis hogy Pauer szemtelen gesztusa még mindig
érvényben volt.
A szobrász által foganatosított „történelemhamisítás” ott díszelgett tehát az épületen,
mint valami vitathatatlan tény, és mint válasz
rá, mint kiegészítés, lám, a gazdag külföldiek
szórakoztatására kitalált tûzijáték sietett a segítségére, ami – noha nem ez volt a vacsora
résztvevõinek a szándéka – mégis néhány percen át rávilágított arra, hogy a Mûcsarnok vonatkozásában ezen a nyáron mi történt. Az élet
korrigált bele abba, aminek a hangsúlyozására
sem Pauer, sem pedig a kiállítási intézmény
egymagában nem lett volna képes. És tette ezt
a petárdák nyelvén, vagyis szavak nélkül, tanulság nélkül, egyszerûen csak azért, mert Pauer
jóvoltából már eleve gondoskodva volt róla,
hogy a tények szintjén bizonyos kiigazításra kerüljön sor.

Ami nem azért volt ki-igaz-ítás, mert tényleg igazabb képpel szolgált volna – éppen ellenkezõleg, azért hívta fel magára a figyelmet,
mert a rutin, a megszokás ellen fordult, mert
a maga részérõl meg hamisnak tûnt. Úgy is
mondhatnám, Pauer leple ott a timpanon magasságában csak elõkészítés, felkérés volt a
táncra. Nem volt tolakodó, hiszen amíg nem
vettük észre, egyáltalán nem is zavart, de egy
szerencsés pillanatban – éppen a mindennapi
élet jóvoltából – mégiscsak éles megvilágításba került.
Kell az ilyen ötletekhez tehetség? Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy sokkal inkább a helyes módszerrõl, a játék rendezõjének a bátorságáról és hibátlan reflexeirõl volna szabad beszélni. Mert „...a vizuális gondolkodásba, a képalkotásba jogerõsen belehelyezett hazugság morális
kérdés – mondja Pauer. – A pszeudo nem hazugság,
csak úgy néz ki, mint egy hazugság. Ez különbség”.5
3. Az igaz meg a hamis és a demalgon
Mégis, maradjunk meg ennél az újabb fontos
elszólásnál: úgy néz ki. Mert ez a bizonyos „úgy
néz ki” nemcsak a hazugságra vonatkozik, hanem a tézis másik felére, a Pauer által emlegetett igazabb oldalra, a morálra is.
Ne higgyük ugyanis, hogy valóban a szó
köznapi értelmében vett moralizálásról volna
itt szó. Pauer nyilatkozatából is erõsen kiérzõdik, hogy mennyire a kreativitáshoz hozzátartozó szubverzív ösztönök diktálták az általa követett módszert, a mûvészetbe „jogerõsen belehelyezett hazugság” érvényesülését. Érezzük,
hogy a hazugságnak „kinézõ” pszeudo tulajdonképpen erõgyûjtés és a mûvészi teremtés
síkjára vetített támadás valamilyen konkrét
vagy csak elképzelt ellenfél ellen, és jól tudjuk,
hogy aki támad, annak szüksége van az õt védelmébe vevõ igazára is. Ezért beszél Pauer is
olyan vehemensen „jogerõrõl”. Szóval háború. De mi fán terem a Pauer-féle csatatér?
Ideje, hogy rátérjek annak ismertetésére,
amivel kezdenem kellett volna ezt az írást, vagyis hogy tulajdonképpen mi is az a pszeudo.
A jelentõs történetek régen azzal kezdõdtek, hogy megjelent egy angyal, és bejelentette, hogy mi fog történni. Ma már nincsenek
ilyen angyalok, de néha mégis felsejlik az árnyékuk, és ilyenkor elõfordulhat, hogy ez az
árnyalak (lehet, hogy néha az ördög?) csendben, diszkréten letesz valamit az asztalra. Tudomásom szerint Pauer sem részletezte ed-
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dig, hogy miként került hozzá az elsõ pszeudo. Csak annyit tudunk, hogy 1970 nyarán történt, hogy az elsõ pszeudokocka, amelynek csalóka formákat hazudó felülete szórópisztolylyal volt megdolgozva, Gyula otthonában elkészült. Azok a pszeudók viszont, amelyekkel én
találkoztam, már fejlettebb technológiával készültek. Olyan mértani testek voltak, amelyeknek az oldalait nyomdai klisék alkották. Ha
például a forma kocka volt, akkor a hat négyzet alakú klisét olyan fényképek alapján maratták ki, amelyek ugyanannak a kockának
ugyanazt a hat oldalát mutatták, csakhogy a lefotózott oldalak akkor még gyûrve-hajtogatva
voltak – és ez azért volt lehetséges, mert a lefényképezett kocka még papírból volt. Az ezután készült fémtest aztán egyszerre mutatta
ezt az elsõ meggyûrt papírkockát és a rá emlékeztetõ, de már sík felületû, ragyogóan fényes
fémklisékbõl álló formát. A talányosan kétértelmû testet kézbe kellett venni ahhoz, hogy eldönthessük, mi is az igazság. Tapintással kellett eldönteni, hogy a fémlapokból összeállt
végleges kocka sima-e vagy gyûrt.
„Nem a szép és a csúnya viszonya dönti el az ábrázolt mû mibenlétét, hanem az igazsága és a benne rejlõ hazugság... (hozzátenném: így, együtt)
– idézem Pauert. Mert – ...megelégelte a szobrász, hogy mások mondják meg neki, mit csináljon...
Olyanná válik, mint egy pap... Fokozatosan elhagyja az ábrázolás hagyományos területeit, filozofálni
kezd, olyan területekre téved, ahol kezdetben nincs is
egészen otthon... Az avantgárd gondolkodás egyik
alapvetõ szándéka ült bele a lelkembe, amelyik azt
diktálja, hogy a mûvész feltaláló is egyben... Olyan
látvány érdekel, ami még nem látható.”6
„Magamtól nem mélyedtem volna el ebben a kérdésben, ha nem találok Duchamp-tól, Erdélytõl munkákat, vagy nem találkozom a dadaisták szavakba
öntött különös ábrázolataival... Nem vagyok teoretikus alkat, de zavarba hoztak ezek a munkák,
ahol egy címmel életet lehel valaki egy tárgyba, egy
hétköznapi formába. Most is azt vallom, hogy az
újkori mûvészeti gondolkodás a minimal arttól, a
szuprematizmustól, Malevicstõl ered... mint motívumot is átvettem a kockát... hogy hol gondolom a képzõmûvészet meghaladását filozófiai síkon. Azt képzelem titokban magamról, amikor túlságosan beképzelt vagyok, hogy egy képzõmûvészeti filozófián dolgozom... ha valamilyen rendszer elõfordul benne,
azt a történelem... a hatvanas évektõl napjainkig élõ
történelem befolyásolta. Csókolom a kacsóját, kedves
Erika.”7

Abba a szerencsés helyzetbe kerültem 1970
nyarán – talán már augusztus vagy szeptember
eleje is volt –, hogy egyike lehettem az elsõknek, akik a pszeudokockát a kezükbe vehették.
Most, az említett finisszázs alkalmából, hogy újra találkoztam Pauerrel, és másnap hosszabban
is elbeszélgethettem vele, megkérdeztem tõle,
hogy emlékszik-e rá, miként kerültem annak
idején a lakásába. Mert nekem már csak a végeredmény, a kézbe vett pszeudokocka rémlik.
Gyula elmondta, hogy azon a napon Hencze Tamásnál jártam, aki a közelben lakott, és
fejfájásra panaszkodtam nála. Hencze javasolta, hogy menjünk át Pauerhez, neki biztos van
demalgonja. Odaérve aztán hanyatt dobtam
magam a díványon, és így esett a tekintetem a
szekrény tetejére állított pszeudoformákra is –
az említett kocka volt ott két vagy három másik hasáb alakú fémtest társaságában a magasban. Irritáló fényük, hol sima felületet, hol pedig gyûrt, megroppant oldalakat szuggeráló
képük arra késztetett, hogy felálljak, és kézbe
vegyem õket. Míg tapogatva próbáltam eldönteni, hogy hol az igazság, Gyula elmagyarázta,
hogy az ilyen szobor mire jó: – „...ál, hamis, nem
valódi, valódinak látszó. A Pszeudo szobor nem annak látszik, ami valódi formája... nem a szobrászatról beszél, hanem a szobrászat helyzetérõl... a következõ szobrászati témákat tartalmazza: 1. A plasztika meglétét. 2. A plasztika hiányát. 3. A Pszeudo jellegû attitûdöt, a tárgy manipuláltságát... tehát nemcsak tagadja a manipulált egzisztenciát, hanem igenli is... A Pszeudo addig egzisztál, amíg a látszat igaz
tényezõ, és viszont...”8
Nem volt szükségem most már demalgonra.
Nélküle is lázas izgalomba jöttem, mert világos
volt a számomra, hogy milyen fontos a pillanat.
Több mint fél évszázaddal korábban Malevics
egy négyzet alakjában posztulálta az élet valamennyi regiszterét megújítani kívánó szuprematizmust, és ez a gesztus azóta sem vesztett
a rangjából, nem halványult el az a felismerés,
hogy az avantgárd legradikálisabb formáját
képviseli. És íme, eljött az ideje annak is – és
furcsa módon ez megint csak Kelet-Európában történik –, hogy egy másik szakállas és bozontos, kissé Krisztust vagy valamelyik apostolát mintázó alak lépjen elõ, hogy egy újabb
ideogrammatikus tartalmú formát emeljen ki
abból a szürke semmibõl, ami a hétköznapok
rutinja. Hogy aztán, mintegy a korszak lezárásaként is, ezt a pszeudokockát, az avantgárdnak ezt a másik felét tegye elénk az asztalra.
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Pauer kockaalakzata csak abban tért el Malevics négyzetétõl, hogy nem annyira konkrét,
nem olyan egyértelmû, hanem erõsen manipulált forma. Vagyis az igazság meg a hazugság között oszcilláló valami. Hunyorgásával azt
teszi láthatóvá, ami azóta a világgal (és benne
az avantgárddal is) történt. Minden stimmelt
itt, még a társadalmi-politikai háttér pislákoló
volta is, sõt a kortárs törekvések kísérõzenéje
is, hiszen a pszeudo a hatvanas évek minimal
artjából és a Vasarely által is képviselt op-artból lett összegyúrva, és benne volt mint végsõ
formát biztosító, elhatároló jelentõségû kalapácsütés az éppen színre lépett konceptuális
mûvészet is. Csak hogy mindezekhez képest
egy fontos különbséggel: a pszeudo nem csupán esztétikai teljesítmény volt, hanem univerzális érvényû, filozófiai szférákig emelkedni kívánó innováció is. És mindehhez járult
még az, hogy ez a mûvész pontosan tudta, mit
csinál, nem kellett neki elmagyarázni, hogy mi
az, amivel éppen foglalkozik! Az emberben
önkéntelenül is felmerült a kérdés, ha ez ilyen
egyszerû, miért nem jöttek rá már sokkal korábban mások is?
A társadalmi és kultúrpolitikai megfelelésekrõl nem is lett volna érdemes részletekbe
menõen értekezni, de éppen ezek a problémák tették kérdésessé, hogy eljut-e ez a rátalálás, ez a nagy jelentõségû teljesítmény a közönségéig. Gyula elmondta, hogy kiáltvánnyal
akarja megtoldani a szobrokat, hogy így mutassa be az egészet. Na tessék, még csak ez hiányzott! Persze tudta õ is, hogy reménytelen
kísérlet lenne egy így megfejelt kiállításhoz hivatalos engedélyt kapni, viszont voltak már elképzelései arról, hogy mégis mit lehetne tenni. Mivel az egész ügy különben sem tiszta képzõmûvészet – mondta –, hanem inkább koncept,
akció, installáció és így tovább, filmet lehetne
a pszeudóról forgatni, és ezeket a manipulált
tárgyakat mint a film díszleteit bemutatni. Így
nem akadhatnak fenn majd a pszeudón a hivatalosok sem, hiszen a filmekben különben is
minden elõfordul, és ráadásul ez nem is lesz
társadalmi dokumentáció, ami esetleg rázóssá
sikeredhet, hanem csak vizuális kaland, úgy,
hogy akár játéknak is tûnhet az egész. Így is
történt.
Gulyás János volt az ügyeletes „fiatal filmrendezõ” akkor, és õ örömmel szállt be a vállalkozásba. Pauer engem kért meg pszeudoak-

tõrnek, aki a kamera elõtt elmagyarázza, hogy
mirõl is van szó. Egy szórópisztollyal hullámosnak megfestett, de valójában egyenesen feszülõ mûanyag sátorba kellett beleülnöm, és így,
törökülésbe merevedve a pszeudoeffektekrõl
beszélni. A filmet – amely végül is Gulyás vizsgamunkája lett –, valamint a hozzá készült különbözõ kellékeket az újpesti József Attila Mûvelõdési Házban mutatták be 1970 októberében. Ez lett az elsõ önálló pszeudotárlat. Nem
sokkal késõbb pedig már úton voltam Köln felé, ahonnan csak tíz esztendõ múlva – már német útlevéllel a kezemben – látogathattam viszsza újra Magyarországra.
És csak harminc év múlva mesélte el nekem
valaki, hogy kb. két-három hónappal az újpesti kiállítás után az Egyetemi Színpadon is bemutatták Gulyás vizsgafilmjét. A közönség érdeklõdéssel kezdte figyelni, hogy a munka mirõl szól, de amikor én is megjelentem a vásznon, és a pszeudo environmentben kuporogva
magyarázni kezdtem, hogy itt minden hamis
látszat, és semmi sincs úgy, ahogy éppen kinéz,
sõt még abban is téved a tisztelt nézõ, ha azt
hiszi, hogy én most valóban itt vagyok (természetesen, miközben errõl beszéltem, csak a
vetített filmképek nyújtotta illúzióra gondoltam), nos, e szavakat hallva az Egyetemi Színpad közönsége, aki jól ismert engem, hiszen
nem is olyan régen még én is tartottam elõadásokat ezen a színpadon, frenetikus hahotában tört ki – nagyon sokan tudták már, hogy
közben disszidáltam, és bombaként robbant a
körülmények által a filmbe utólag belekomponált helyzetkomikum. Ez az eset nem tartozik
szorosan a pszeudo történetéhez, de nem is
idegen tõle. Gondoljunk csak arra, hogy Malevics fekete négyzete is eredetileg egy futurista színielõadás díszlete volt, és a dadaisták legjobb ötletei is úgy születtek meg, hogy a rutint,
a lendületet hozzá az a mûfaj adta, amit úgy
hívunk, hogy kabaré.
A többi már történelem. Pauer még 1970–71ben elkészítette az alapgondolat több újabb
változatát – legsikerültebbnek közülük a behorpasztottnak tûnõ félgömböket tartom –, de
készültek különbözõ alakú és funkciójú pszeudofelületek és pszeudotestek cinklemez, mûanyag, alufólia vagy karton felhasználásával,
valamint a már említett klisétechnika mellett
szórópisztoly használatával és tûzzománc felületkezeléssel, sõt egy esetben igazi kartondom-
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borítással és valóságos árnyékhatással is.9 A
testek pszeudogyûrtségét minden esetben a rájuk applikált önárnyék illúziója adta, de készültek sokkal késõbb, a kilencvenes évek végén vetett árnyékot hazudó pszeudók is.10
Egy újabb önálló pszeudokiállításra a hetvenes években nem kerülhetett sor, de a mûvek
mégis megtalálták az utat a neoavantgárd szûkebb közönségéhez. Mert felmerült a pszeudo
a balatonboglári kápolnatárlatok 1970–71-es
nyári programjában, és kiállítottak pszeudomûvet Budapesten is, mégpedig igen korán, a
Mûegyetem „R” épületében rendezett 1970.
decemberi tárlaton. 1972 májusában a varsói
Foksal Galéria magyar csoportkiállításán szerepelt Pauer pszeudomûvekkel, és még ugyanebben az évben jelent meg Klaus Groh AKTUELLE KUNST IN OSTEUROPA címû DuMont-kötete.
Ez is hozott pszeudomunkákat dokumentáló
fotósorozatot, sõt mellettük már olvasható volt
a PSZEUDO MANIFESZTUM német fordítása is.11
4. Pszeudogrammatika
Az elsõ pszeudók egyértelmûen kisplasztikák
voltak, illetve az ezzel rokon objektmûvészet
mûfajába sorolható munkák, de már ekkor megfigyelhetõ volt, hogy Pauert a pszeudoprogram
életszerûbb, performance jellegû megjelenítése is mennyire érdekli. Az ilyen változatok
megvalósításához azonban alkalmasabb médiumnak tûnt az emberi test, és hatásosabb eszköznek ígérkezett a szcenikus hatást és látványos dimenziókat is megengedõ monumentális forma.
Ezeket az indítékokat követve születhetett
meg még 1970-ben a PSZEUDO-BÚCSÚ A TERHESSÉGTÕL címû akció, amelyrõl Gulyás János segítségével fotó- és filmdokumentáció készült
– ez a projekt tulajdonképpen performance
volt, egy terhes nõ hasának a domborulatát eltüntetõ illuzionista árnyékfelfestés. A monumentális méretek eléréséhez pedig a Villányi
Szobrász Szimpózium adott alkalmat. Pauer itt
1971 nyarán a kõfejtõ falának egy 2x8 méteres darabját ismételte meg úgy, hogy a felület
adta árnyékhatásokat zománcfestékkel alumíniumlemezre rögzítette.12 A felfestett árnyék
az esztendõ csak egy bizonyos percében (a
munka elkészültének az évfordulóján) adhatta
ki pontosan azt a mintázatot, amelyet – ha rásütött a nap – az eredeti kõfelület is mutatott.
Ez új elem volt a pszeudoprogramban: olyan

korlátozás, amely az idõ és a tér paramétereire hívta fel a figyelmet. Érdemes még azt is
megemlíteni, hogy ennek a kõfelületet megismétlõ pszeudomunkának volt egy kisebb változata is, mégpedig az UTCAKÕ ÉS PSZEUDO-MÁSA,
amely annak az utcakõakciónak az alkalmával
született, amit az akkori budapesti mûvészeti
underground szervezett, és aminek kifejezett
szimbolikus jellege, társadalmi feszítõereje is
volt.13 Ezt a kisebb munkát Pauer 1973 õszén
a 8. Párizsi Biennálén állította ki.
Szeretnék kitérni e mûvek nyelvtani szerkezetére. Föntebb már megemlítettem egyszer, hogy a pszeudo tulajdonképpen hasonlat. Most megtoldanám ezt azzal, hogy általában összevont hasonlatokat, azaz metaforákat
fedezhetünk fel Pauer oeuvre-jében. Néhány
alkalommal viszont, amikor Pauer az összevonás mindkét elemét, tehát az eredeti tárgyat és
a hozzá hasonló pszeudót is meghagyta különkülön, és a folyamat mindkét fázisát egymás
mellé helyezve alkotta meg a mûvet, akkor a
metafora újra két összetevõjére, vagyis a hasonlat két tagjára bomlott szét. Ilyen kompozíció volt az UTCAKÕ ÉS PSZEUDO-MÁSA, vagyis a
kváder alakú, durva felületû utcakõ, valamint
a melléje letett hasonló méretû és alakú, de
most már alumíniumlemezekbõl készült sima
forma, amelyre csak rá lett festve ez az egyenetlen felületû kõ.
Hasonló elhelyezést kapott a villányi pszeudorelief is. A nagyméretû lemezváltozatot Pauer ugyanis, amikor elkészült, a mintául szolgáló eredeti sziklafal mellé erõsítette fel, úgy,
hogy a kõfejtõben álló nézõ elsõ benyomása az
lehetett, hogy a nyers sziklafelület mintázata –
mintha csak ikreket szült volna a hegy – a kõfejtõ falán megismétlõdik. Ezek persze érezhetõen didaktikus fordulatok, és Pauer is csak
akkor élt a hasonlatnak ezzel a nyílt formájával, ha a munka tulajdonképpeni mibenléte
különben nem lett volna érthetõ. Általában
azonban elég volt magát a pszeudót posztamensre tenni, mert a pszeudo, amely egyetlen
test körvonalai közé szorította a mintát és a róla készült hamiskás változatot is, olvasható maradt, önmagáért beszélt.
A legtöbb pszeudo – talán éppen e sûrítésnek köszönhetõen – roppant egyszerû és tömör mû, szinte nem is értjük, hogy miért tetszik. Valószínû azonban, hogy éppen e végletes szûkszavúság és egyszerûség a nyitja a mû-
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vek hatásának is, mert így nem oszlik meg a figyelmünk a részletek között, hanem egész készenlétünk a lényegre, a varázslat megejtõ aktusára összpontosul. Hogy miért használom a
varázslat szót? Közismert, hogy egy kihullott
hajszál nem érdekel senkit, de azt is tudjuk,
hogy ha egy vajákosságáról ismert személy tartja gyufalángba, esetleg bele is halhat a rontás
hírébe az érintett személy. Nem véletlen, hogy
József Attila szóvarázsnak nevezte a költészetet.
Ennek mintájára Pauer is megtehette volna,
hogy a hamis álcák hatalmáról vagy a tárgyakról leemelt csalóka maszkok mágiájáról beszél,
és az egészet már a kezdeteknél vizuális ráolvasásnak nevezi. És ezzel talán jobban érthetõ segítséget adott volna ahhoz, hogy miként lehetne „A pszeudo nem hazugság, csak úgy néz ki,
mint egy hazugság” parabola igazi tartalmát
megfejteni. Arról szólt volna a tanítás, hogy a
pszeudo nem más, mint a mágikus funkcióba
állított hazugságok praktikája, valami olyasmi, szó szerint is „mellé”-beszélés. Persze ha
túl bõbeszédû vagy túl harsány a mûvész, akkor akár el is ronthatja ezt a rítust. Pauerrel
is elõfordult néha az ilyesmi, lásd például
A NAGYBETEG címû képeslapot.14 Általában azonban mesteri arányérzékkel találta meg azt a
határt, ameddig elmehet valaki, ha elsõsorban
vizuális eszközökkel dolgozik.
Aki azonban a mágiával pajzánkodik, annak
pokolban a helye – mondhatnánk egy babonás
reflexnek engedelmeskedve –, vagy legalábbis
jól teszi, ha védõszellemeket keres magának a
vajákosságukról ismert hatalmak között. Pauer legkésõbb a MAYA megalkotásakor adta egyértelmû jelét annak, hogy nem lehet meg tovább mitikus erõk segítsége nélkül. A pszeudo
megszületésekor még csak a dolgok kérge érdekelte, a varázshatalmúnak tetszõ héj. Ám néhány év alatt eljutott odáig, hogy ez már nem
volt neki elég, szerette volna feltörni a héjat,
hogy lássa, mi van belül.
Ha engedném, hogy elragadjon a hév, akkor úgy fogalmaznék, hogy visszatért az õsi kezdetekhez, mert asszonyi testeket keresett, forró kutakat, szüzeket és boszorkányokat, vagyis
azokat, akik a megváltást ígérik – és mindezt
természetesen a szobrászat õsi eszközeivel, az
alkotás és az újjáalkotás rítusainak a segítségével. A dolog azonban nem volt ilyen egyszerû, mert beleszólt a szándékba a környezet is.
A felfedezésre váró álmokat árnyékosabb útra

terelte a kommersz izgalom és a tragédiába
torkolló féltékenység meg talán a prüdéria is,
így együtt. De még mielõtt ezeknek a késõbbi
munkáknak a sorsát részletezném, egy kitérõ
erejéig a nagyatádi TÜNTETÕTÁBLA-ERDÕ-rõl kell
szólnom.
5. A birnami erdõ
„Nem gyõz soha ellenség Macbethen / Míg a birnami
erdõ Dunsinane / dombjára nem vonul.” 15 Shakespeare mondatja ezt a jövendölést a MACBETHben a színjáték eseményláncát irányító kísérteties alakok egyikével. És mi történik? A Macbeth várát megostromolni készülõ katonák galylyakat vágnak a birnami erdõbõl, hogy ezeket
pajzsként maguk elé tartva vonulhassanak fel
az erõdítménnyel szemben álló domboldalra.
A végzet szabad kezet kap, mert íme, az erdõnek lába kél, és a lehetetlen is megtörténik.
Nagyatád garnizonváros volt a hetvenes
években, a határõrség alakulatai állomásoztak
ebben a dél-dunántúli városkában, és ha valaki elõveszi a korszak mûvészeti dokumentumait, hogy kissé beléjük lapozzon, akkor elõadódhat, hogy a kiállításoknak otthont adó helyiségek között – éppen például Pauer kapcsán –
rábukkanhat a Nagyatádi Fegyveres Erõk Klubjára is. Mert ez volt az érem másik oldala, hogy
a marciális létesítmények szomszédságában
Nagyatádon szobrászati szimpózium is mûködött. Itt nem egy kõfejtõ adott alkalmat arra,
hogy meghívják a szobrászokat dolgozni, hanem csak a környékbeli erdõk, amelyekben öreg
fák is éltek, kitûnõen megmunkálható anyaggal szolgáló tölgyek. A nagyatádi mûvésztelepen ezért elsõsorban faragott famunkákkal remekelhettek a mûvészek.
„...német, mexikói, francia, olasz, szovjet, román
és magyar szobrászokat hívtak meg – emlékszik
a részletekre Pauer,16 aki 1978-ban vett részt
a szimpózium munkájában. – A kiírás szerint –
meghívóleveleken mindenütt feltüntették – a telep
munkája »absolute frei«, mindenki csinálhatott szabadon mindent...” A mûvészeket csak arra kérték, hogy tájékoztassák a telep vezetõségét arról, hogy mit szándékoznak kivitelezni, és hogy
ehhez milyen technikai segítséget kérnek. Pauer egyszerre, egymással párhuzamosan több
mûvön is dolgozott. A nagyatádi robusztus tölgyek egyikébõl készült például a MAYA, és egy
másik hasonlóan termetes fa törzse szolgált a
HÍRES NAGYATÁDI PSZEUDO FA17 anyagául is. Ez az
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oszlopszerû alkotás az egész néhai fából csak a
törzsét tartotta meg, egy majdnem hatméteres
darabot, mégpedig úgy, hogy Pauer lehántotta a fa kérgét, és az így kapott sima felületre a
pszeudomunkák szabályai szerint a kéreg eredeti fény-árnyék játékát festékkel újra odavarázsolta. Mind a MAYA, mind pedig a PSZEUDO
FA, miután elkészültek, elfogadásra találtak
Nagyatádon.
„Ami érdekes számomra Nagyatáddal kapcsolatban, az az, hogy minden további esemény rémálomszerûvé vált” – olvashatjuk arról, ami aztán a
nyár végén történt. Gyula, amikor elérkezett
az ideje, beadta a szimpózium vezetõségéhez a
TÜNTETÕTÁBLA-ERDÕ részletesebb tervét is, mégpedig azokkal a szövegekkel együtt, amelyeket
a tervbe vett 131 táblára szánt feliratként (ez
a szám, ahogy azt Pauer nekem elárulta, nem
volt véletlen, hanem a 13-as olvasata elölrõl és
hátulról). Ennek megfelelõen 131 különbözõ méretû és alakú tölgyfa táblát kapott, és a
hozzájuk tartozó rudak is megérkeztek. A táblákba Pauer a hirdetõtáblákon szokásos technikával, vagyis mélyített betûkkel faragta be a
szövegeket, és, hogy a pszeudoeffektre is emlékeztessen valami, éles szögbe állított szórópisztollyal, fekete és fehér festékkel tette a betûket jobban láthatóvá. A kész táblák úgy hatottak, mintha súrlófényben jelennének meg a
szövegek. De mi volt az, amit olvasni lehetett
rajtuk?18
Nagyon különbözõ eredetû és hangulatú
dolgok. Sok mûvészeti vonatkozású szentencia
volt köztük, néha kissé szkeptikus kicsengéssel
is: Szoborcsoport mentõautóval / Éljenek a vonalak
a fények az ideairodalom / Álkiállítás képei mûcímekkel / A festmény álcázott festmény / Azt ábrázolom amit gondolok nem amit látok / Árnyékrögzítés
szórópisztollyal / Eltüntetni nagyítással! / Ne rajzolj! satöbbi. Egy másik csoportba lehetne sorolni az emocionális tartalmú rögtönzéseket:
Álmomban szenvedni láttam magam és zokogtam
azon, hogy szenvedek álmomban / Jaj hatalmas semmiség / Ha tetszel is csak szép vagy / Az elmélyedés
határos az álommal Az elmélyedés álomhatárai / Mifelénk télen tájszerûek a szelek / Vihar lesz egyetlenem! / Próbáld meg csókolódzás közben elképzelni
a saját szájad és hasonlók. Több táblán dadaista és szürrealista ízû szövegek szerepeltek:
DDuuppllaa íírrááss / A semmi is csak illúzió / Ha
a madárnak több esze volna mi mindenre lenne képes a szárnyaival! / Minél nagyobb valami annál

messzebbrõl látszik kicsinek / Éljen a tüntetõtábla /
Kisbetû nagybetû! / Mindenkinél nem lehetek hülyébb! / Bekeretezett könyv nem nagy ügy Kúszónövény képen üzleties / A végénél egy hatalmas fekete
macskafej és így tovább. Voltak persze politikai
felhangú feliratok is, de nem sok, ezeket úgy
kellett most fáradságosan összekeresnem a dokumentumokból. Ilyenek: Kell ez nekünk elvtársak? / Zubbony zubbony kényszerzubbony Zubbony
zubbony kényszerzubb / A mû betilthatósága fontosabb mint a mû jelentése Ami nem fontos nem is tiltott (A gondolatszabadság megjelenített határai, a
véleménynyilvánítás képpé formált határai) / Elemezzük szocialista realista módszereinkkel Vasarely
mester mûvészetét, azt a káprázatos világot, melyet
munkáiban megteremtett. Körülbelül ennyi közéleti vonatkozású táblát találtam a 131 darabból, plusz még egy szöveget, amely a politikai
szférán belül is érzékenyebb pontot érintett:
Hogy ki volt közülünk a legügyesebb a belügyesek a
megmondhatói. Nem kizárt, hogy ez a mondat
volt a kiváltója annak a pániknak, ami Nagyatádon aztán az egész akció megsemmisüléséhez vezetett.
De még ezzel együtt sem volt szükségszerû,
hogy a táblaerdõ sorsa megpecsételõdjön. Pauer a táblákat az erdõszélre állította fel laza, szabálytalan tömeg benyomását keltõ csoportban,
mintha a táblákat tartó tüntetõk éppen kiléptek volna az erdõbõl. A rudak alsó végét a földbe cementezte. Ám alig álltak a táblák, Pauer
emlékei szerint máris megkezdõdtek a bajok.
A telep gondnoknõje volt az elsõ, aki figyelmeztette: „...Gyula, hallgasson rám, segítettem magának, hogy összehozza a téeszdolgot [ugyanis egy
szocialista bridág segédkezett a táblák fölállításánál], de engem ki fognak nyírni. Menjen el
gyorsan innen, nehogy kinyírják magát is. A vasúti
töltés mellett menjen a kastélyba, ott van Bencsik
mûvész úr és a keramikuslányok, õk majd eltüntetik
magát. Ne kerékpárral menjen, mert baleset lesz. –
Olyan nagy a baj? – kérdeztem. – Maga nem tudja, milyen város ez...” Pauer végül nem is mert a
szállására menni, inkább a helyi határõrklub
kulturális igazgatóját kereste fel, és nála aludt.
Az másnap reggel sálat kötött a fejére, hogy ne
ismerjék fel, és a Volgájával kivitte az állomásra a vonathoz.19
Már másnap bekenték sárral a táblákat, hogy
ne lehessen elolvasni a szövegeket, és – Pauer
tudomása szerint – házkutatást tartottak a szocialista brigád minden egyes tagjánál is, hátha
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találnak náluk terhelõ bizonyítékokat. Ilyesmi
persze nem volt. Elõször csak megtörték azokat a táblákat, amelyeket veszélyesnek minõsítettek, pár nap múlva pedig láncfûrészszel valamennyi táblát tõbõl kifûrészelték. Érdekes
közjáték, hogy a földbõl kiálló csonkokat, valamint a kifûrészelt táblákat olajfestékkel egy,
az azonosítást biztosító számozással látták el,
hogy a táblák térbeli elhelyezése utólag is rekonstruálható legyen – lehet, hogy voltak, akik
abban reménykedtek, hogy ha helyes sorrendben olvassák össze a szövegeket, akkor azokból
valamilyen titkos üzenet jön majd ki.
Rekonstruálható utólag, hogy mindez miért
történt? A tanács mûvelõdési osztályának 1978as beszámolójából kitûnik, hogy bár Pauer benyújtott tervei nem arattak osztatlan sikert a
mûvésztelepi bizottság tagjai között, de a bizottság végül mégiscsak elfogadta õket. Bencsik István szobrászmûvész, aki a Képzõmûvész Szövetség megbízásából a telep mûvészeti instruktora volt, a táblaerdõ szövegeit óvatosságból külön is felküldte a mûvelõdésügyi
minisztériumba jóváhagyás végett, ahonnan az
anyag a zsûrizésre illetékes Képzõmûvész Szövetséghez került – itt a szövegeket annak rendje-módja szerint engedélyezték is. Pauer azonban ennek ellenére sem kapott hivatalos segítséget az amúgy is egyre jobban elhúzódó táblaprojekt kivitelezéséhez, már csak azért sem,
mert az elsõként benyújtott szimpóziumi munkája nem is a táblaerdõ, hanem a NAGYATÁDI
PSZEUDO FA volt, és ez a körülmény a helyiek
szemében most használható érvnek látszott.
Pauer ezért az említett téeszbrigádot beszervezve végül is a saját költségén állíttatta fel a
táblákat, amelyek, amikor már végre álltak, a
nagyatádi szervek vezetõit azonnali ellenlépésekre ösztönözték. Elhatározták, hogy segítséget kérnek a felsõbb intézményektõl is, hogy a
tüntetést imitáló táblacsoportot, mint a szobrászattól idegen mûfajú munkát lebonthassák.
Most másképp reagált a Szövetség elnöke, Kiss
István is, mert arra kérte egy táviratában Bencsik Istvánt, hogy mûködjön együtt azokkal,
akik majd a bontást végzik. Bencsik ezt természetesen megtagadta, és – nyilván nem egészen önszántából – meg is vált a nagyatádi mûvészteleptõl.20
Más forrásoknak is utánanéztem, és ezekbõl meg az derült ki, hogy a nagyatádi mûvésztelepet Pauer táblái miatt a Mûvelõdésügyi
Minisztériumnál feljelentették. Mivel a vidéki

szimpóziumoknak a Képzõmûvész Szövetség
volt a felügyeleti szerve, a minisztérium kezdeményezésére a Szövetség akkori alelnökét, Kovács Pétert kérték meg arra, hogy menjen le
Nagyatádra, és nézzen utána a dolognak – ám
ez valószínûleg már Kiss István fent említett
távirata után történt. Õ a minisztérium egyik
munkatársnõjével látogatott oda, de amikor
megérkeztek, már csak a csonkok álltak ki a
fûbõl, a táblák pedig egy raktárként szolgáló
fészer egyik helyiségében voltak lakat alatt –
nem lehetett mit tenni. Kovács Péter visszatérve jelentést írt, amelyben nehezményezte a helyi szervek eljárását, és annak a meggyõzõdésének adott hangot, hogy a táblaakció elõször
csak az önkényes fûrészeléssel vált szabálysértõ aktussá.21 Nincs rá adat, hogy a táblák ügyében ezután még valamilyen újabb hivatalos lépésre került volna sor, de feltehetõ, hogy a kialakult helyzetet a kultúrpolitika irányítói is kényelmetlennek érezték. Híre ment ugyanis a
fûrészelésnek.
Mindenesetre a következõ évtizedben, a
nyolcvanas években a nagyatádi táblaerdõ emléke egyike lett a mûvészeti közélet bizsergetõ
mítoszainak. Néhány fotó maradt csak fenn a
felállított táblákról, mert maguk a tölgyfa deszkák lassacskán eltünedeztek. Az értékes tölgyfa könnyen gazdára talált, talán még a telep
mûvészei között is akadhattak olyanok, akik
fel tudták használni a mûveikben. Csak egy
tábla maradt fenn az utókor számára, mert ezt
– szokatlanul hosszú és érdekesnek tûnõ szövege miatt – megõrizte valaki Nagyatádon:
„Én olyan szobrokat szeretnék csinálni Klotild amelyeket ha így elásnak a jövõben maguktól kikelnek
ne kelljen hozzájuk buldózer se régészet. Föld alól
alakítsák formálják a környezetükben törvényeikkel
a teret.”22
6. Szociális plasztika
Ha nem az a szándékunk, hogy az egykori események deprimáló képét élesztgessük, hanem
arra keresünk választ, hogy milyen szerepet
adhatunk a táblaakciónak, mint mûvészettörténeti szempontból is minõsítésre váró eseménynek, akkor a következõ megfigyeléseket
tehetjük:
Biztos, hogy Pauer a táblaerdõ felállításával
azt is ki szerette volna próbálni, hogy meddig
mehet el a mûvészi szabadság gyakorlásában,
amit a szimpózium rendezõi olyan büszkén
hirdettek. De ez már annak idején is csak egy
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lehetett Pauer indítékai között. A táblaerdõ
ugyanis minden mûfaji szokatlansága és látszólagos extravaganciája ellenére is jól beleillett a már korábban kialakított pszeudokonceptbe, mert ez is hasonlat volt, rítussá bõvített
ismétlés. Az lehetett Pauer szándéka, hogy egy
gyakran elõforduló emberi-társadalmi helyzetet (a korszak nyelvét használva: „mozgalmi élményt”) modellezzen tárgyszerûen, a képzõmûvész eszközeivel. És akármilyen furcsán hangzik is, az következett ebbõl, hogy ha jó mûvész
volt, akkor csak mint tárgyak lehettek számára érdekesek a táblára írt szövegek is.
Ugyanúgy, ahogy a pszeudokocka felületének a ráncai vagy gyûrõdései is csak arra voltak hivatva, hogy annál nagyobb erõvel bizonyítsák, nem önmagukat, hanem a kockát reprezentálják (vagy pedig azt, ami a kockával formailag történik), úgy ezek a szövegek is csupán
a tüntetést „ábrázolták”, azt kívánták, mint mûfaji jelenséget reprezentálni, hogy egy ilyen
tüntetés mibõl áll össze, magyarán: „hogyan
történik”. Ezzel magyarázható különben az is,
hogy miért törekedett Pauer arra, hogy a szövegek annyira esetlegesek legyenek – olyan véletlenszerû minták, mint amilyen indifferens a
pszeudotárgyakra applikált gyûrõdés is. Ami
nem jelenti azt, hogy ne fordultak volna elõ érdekes és elgondolkodtató fordulatok is közöttük, de ezek az információk, ha a táblaerdõ egészét tekintjük, kioltották egymást. És ha
tényleg komolyabb formában irritálta a hatóságokat a táblák kapcsán valami, akkor – felteszem – az nem is az a néhány politikai tartalmú szentencia lehetett (ezek ismerõsek lehettek, és legfeljebb csak egy letolás járt volna
értük), hanem az erdõvé sokasodó feliratok elképesztõen „üres” volta, az a tény, hogy összességükben egyszerûen semmit sem jelentettek,
noha a közegek szokva voltak hozzá, hogy a szövegekben mindig valami fontos közleményt
kell keresni. A paranoia azzal kezdõdött, hogy
a Pauer-féle szövegeket – mint szövegeket –
nem lehetett dekódolni.
Ezekben az években én már Kölnben éltem,
és néha átlátogattam Düsseldorfba is, ahol –
mint mûvészettörténész – nem kerülhettem ki
azoknak az eseményeknek a hullámverését,
amelyek Beuys akciói nyomán foglalkoztatták
a várost. Nem akarom az akkori magyarországi viszonyok és a nyugat-európai demokráciák
között fennálló óriási különbséget most, így,
utólag elbagatellizálni, és ezért hangsúlyozom

is, hogy soha egyetlen Beuys-mû sem jutott
a nagyatádi táblaerdõ sorsára. Ám mégis azt
kell mondanom, hogy ebben az idõben Beuys
is ahhoz hasonló kommunikációs nehézségek
miatt égette meg néhányszor az ujját, mint
amilyen félreértések, illetve félreolvasások révén Pauert érték méltánytalanságok. Szokatlanul újszerû kulturális modelleken dolgozott,
amit a környezet csak a megszokott reflexeivel tudott dekódolni – és ez a különbség újra
és újra konfliktusokhoz vezetett. Beuys „szociális plasztikának” nevezte az akcióit, amelyek
többnyire olyan szcenikusmunkák voltak, amelyekben a felületen megjelenõ viselkedés gyakran célját tévesztettnek vagy értelmetlennek
látszott, máskor meg egyenesen provokatívnak tûnt. Mondhatnánk, egyfajta pszeudót,
megtévesztõ felületû közlésmódot praktizált
Beuys is, és ez a szélesebb közvélemény számára nem lehetett más, mint szürke pép. (Egy aprócska példa: Beuys az ökológiai mozgalom
hajnalán a tanítványaival együtt nyírfa seprûvel a kezében kiseperte az egyik kidöntésre
ítélt düsseldorfi erdõt. Az újságolvasók megtudhatták aztán a lapokból, hogy a mûvészek
egy napon át söprögettek az avarban, és a sajtókommentárok nyomán feltehették a kérdést, hogy ugyan mit várhatott el Beuys az akciótól – tisztább lett ezzel vajon az erdõ?)23
Pauer a hetvenes években még nem ismerhette a „szociális plasztika” kifejezést, amit
Beuys már széltében-hosszában használt akkor
– csak késve érkeztek el Budapestre, és kaptak
magyar tolmácsolást az ilyen akciók szöveges
dokumentumai. Mégis, sok nyugat-európai
Beuys-epigont is maga mögé utasítva praktizálta Pauer a mûfajt a hetvenes években, és aztán még sokáig késõbb is. Mert idesorolnám
például a P. É. R. Y. Puci-akciót is a nyolcvanas
évek közepérõl.
Pauer egy fiktív mûvész alakját, illetve életmûvét kívánta vele a semmibõl elõhívni: két
barátjával, Érmezei Zoltánnal és Rauschenberger Jánossal olyan triót alkottak, amely egy idõre a Somogy megyei Õrtilosra költözött, hogy
a határban lévõ Látóhegyen tábort ütve az onnan kitárulkozó Dráva-parti látványt festhessék. Hármójuk munkája nyomán egy egész sorozat monumentális panorámatáj született a
szezon végére, és meg kell adni, hogy ezek között a legkülönbözõbb tájfestési tradíciókat ötvözõ vázlatok és képek között igen figyelemre
méltó mûveket is találunk, sõt az egész kollek-
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ció együttvéve azokra az egykor volt nosztalgikus panorámafestményeknek a hátterére emlékeztethet, amelyeknek nálunk is megvolt a
jól ismert példája, mégpedig a Feszty-féle MAGYAROK BEJÖVETELE címû körkép alakjában.
A kortárs kritika a legkülönbözõbb interpretációkra ragadtatta magát, hogy a P. É. R. Y.
Puci-féle tájfestészet titkaihoz közelebb kerüljön, mert a képek mûfajilag is innovatívnak tûntek (indifferensnek, üresnek, „fordított” perspektívájúnak, a vízparti táj személytelen felfogásának látszottak, vagy ellenkezõleg, az egyes
szám és a többes szám között feltételezhetõ
„hármas szám” tájképi megfogalmazásának
stb.). Annak ellenére történt így, hogy Pauer tulajdonképpeni szándékától távol állt a tájfestés
mûvelése, pláne a megújítása. Egyszerûen csak
egy koncept realizálása, a „hármas látás” összegezésébõl inkarnálódó pszeudoszemély életre
hívása volt a cél. Egy mûvész megteremtése, aki
nincs, de aki – a mûveiben – mégis él.
P. É. R. Y. Puci életmûvét a Pécsi Galériában
mutatták be 1987 elején. Pinczehelyi Sándor
a tõle megszokott bravúrral alkotta meg a tárlat plakátját: a nyomdatechnikából használt
hármas színnyomáshoz szükséges piros, sárga
és kék színeket hordozó kliséket nem a színre
bontás szokásos módján készítette el, hanem a
Pauer–Érmezei–Rauschenberger trió portréi
között osztotta el a három alapszínt. Ezek egymásra nyomva már nem is adhattak ki hibátlan arcképet, hanem e három arcból kiadódó
közös sejtelmet, magát P. É. R. Y. Pucit tették
láthatóvá egy „elmozdult” nyomat segítségével. Pinczehelyi csak a két szemet illesztette
pontosan egymásra, hogy a plakátról ránézõ
arcnak a tekintete legyen éles. Ezzel érte el,
hogy a „látásmód” lett közös.
7. Maya, a káprázat istennõje
A legtöbb neoavantgárd mûvész számára komoly belsõ konfliktust jelentett, hogy mint fiatal kezdõk, fõ intencióikat még a klasszikus
avantgárdtól kölcsönözték, ám ha tehetségesek voltak, akkor csakhamar azt is meg kellett
érezniük, hogy éppen a legfontosabb formai
és módszertani kérdésekben nem követhetik
már tovább a nagy generáció mestereit.
Az avantgárd egyik alapkövetelményét, a
redukcióra törekvõ szûkszavúságot kellett mindenekelõtt feladniuk. A „megállj” parancsot
ehhez a koncept art mondta ki, mégpedig azzal, hogy anyagtalanná vált produktumai után

egyszerûen már nem lehetett a dolgokat tovább absztrahálni. De társadalmi téren is megváltozott a helyzet. A fogyasztói társadalom
teljesen más lélektani helyzetekkel szolgált,
mint az elsõ világháború elõtti és utáni évtizedek életformája vagy politikai-közéleti problémái.
Teljesen új nyelvi eszközöket kínált a posztmodern média is, hiszen a nekilóduló verbális
és vizuális mûsorszolgáltatás ahhoz szoktatta
hozzá az embereket, hogy minden szellemi táplálékot huncut célzásokkal megtûzdelve és színesen habzó szósszal vagy játékos bõbeszédûséggel leöntve kapjanak az asztalukra. Ugyancsak a mediális eszközök gyarapodásával függött össze az is, hogy a vizuális megnyilatkozások lehetõsége hatványozott tempóban kezdett bõvülni: fotó, film, videó, xerox, színes
technikák stb. jelentek meg a mûtermekben is.
Izgalmasnak ígérkezett, hogy ezeket az eszközöket szöveges megnyilatkozásokkal és szcenikusakciókkal gazdagítsák – ezekbõl a kísérletekbõl fejlõdtek ki aztán igen gyorsan a különbözõ karakterû és egymásba átfolyó, egymástól alig elválasztható intermédia-mûfajok. A
biomorf vagy natúr anyagok és formák az Arte
Poverát, majd a Land Artot hívták életre (Pauer táblaerdõje például interpretálható tisztán
úgy is, mint Land Art-munka). 1972-ben a kasseli dokumenta témája lett az „egyéni mitológia”, amely nem volt más, mint a képzõmûvészeti kifejezésformák addigi szabályainak a tökéletes felborítása: a mûvészek mintegy felszólítottak, hogy Thomas Morus és Campanella
mintájára sajátos utópiaszigeteket építsenek
fel, amelyekben, ha befizetett rá, a közönség is
úgy bolyonghatott, mint soha nem látott kalandokat ígérõ Luna-parkban, amely a horizontig tágítja ki a lehetõségek határait.
Az avantgárd tehát – ha életben akart maradni – eklektikusabb és populárisabb regisztereket kellett, hogy megszólaltasson, és mint
csipetnyi sóval, minden fõztjét az akciómûvészet valamilyen formájával kellett ízesítenie.
Nálunk az új tartományok felé Erdély Miklós,
Szentjóby Tamás és még néhány más mûvész
vert hidat. De Erdély még az ilyen újítások kapcsán is megõrizte azt a ritka, már-már légszomjat okozó magaslati levegõt, amelyhez a klasszikusok intellektuális teljesítményei szoktattak
hozzá minket, Szentjóby pedig az avantgárd redukciós technikájához maradt hû mindvégig,
a fegyelem az õ munkáikban még nem lazult.
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A HÛLÕ VÍZ például – egy pohár közönséges
csapvíz posztamensre emelve – a gondolkodásnak volt a geometrikus mûvészete.
Úgy érzem, ez a pohár víz volt Pauer PSZEUDO-KOCKÁ-jának is a közvetlen elõzménye, mert
úgy volt „kicsiny, de erõs”, hogy eközben már
majdnem játékosnak is hatott. Ami a hûlõ víz
esetében még láthatatlan maradt (a hõmérséklet diszkrét süllyedése), az Pauernél már jól
láthatóan ott fodrozódott a kocka meggyûrt
felületén. Szentjóby közéleti kicsengésû HORDOZHATÓ LÖVÉSZÁRKA (egy árokszerûen bemélyesztett, megsüppedt hordágyra emlékeztetõ
alkalmatosság) pedig Pauer tüntetõtábla-erdõjében kapott posztmodernül kibõvített és
átdolgozott formát. Mivel nálunk a hetvenes
években beszüremlõ fogyasztói mentalitáshoz
még nem járult hozzá a Nyugaton már szinte
kötelezõ erotikus töltés, Pauer „erotikája” sem
terjedhetett túl azon, hogy a 131 táblaszöveg
közül egyet arra áldozott, hogy leszólítsa vele
a belügyet is.
Na de mi volt Pauer igazi konfliktusa? Nem
szóltam eddig a klasszikus modernek egy másik jellegzetességérõl, a nagymestereknek az
archaikus tartományok felé forduló nosztalgikus vonzódásáról. Kinek mi volt a mitikus
öröksége, csodaszarvas, bikaviadal, tavaszi áldozat vagy esetleg tabu és totem, ezek az archaikus emlékek úgy kondultak meg a XX.
század elején, mint ünnepre hívó harangszó.
Pauerben is erõs rezonanciát válthatott ki ez a
hang. A már említett MAYA megalkotásával egy
hindu istennõhöz fordult, aki a látszat, a káprázat istennõje volt.24 Tegyük hozzá, hogy Baktay Ervin India-kötete közvetítette ehhez a megvalósításhoz szükséges információt. A szobor
technikai kivitelezése a PSZEUDO-KOCKA elkészítésmódját követte: Pauer a tölgyfarönkbõl elõször is egy archaizálóan merev pózba állított
nõi testet faragott ki, majd pedig selyemre festett fekete-fehér pszeudolenyomatot készített
a modellül szolgáló nõalakról, és ezt a fényképszerû illuzionista felületet a csupasz faszoborra applikálta. A mû ezzel azonban még
nem volt kész, mert csak ezután kezdõdhettek
el a „Mayával való együttélés” ünnepélyes rítusai. Pauer 1978 és 1981 között több pszeudo-elõadást is tartott, amelyeknek egyik fontos mozzanata volt Maya vetkõztetése és öltöztetése: a valóságot takaró vagy sejtetõ fátylakkal való ide-oda lengõ színpadias játék.

Megvallom, amikor a nyolcvanas években
elõször találkoztam egy kiállításon a MAYÁ-val,
zavart kissé ennek a szobornak a kuglibabaszerû áramvonalassága, és úgy éreztem, hogy a
mûvész a PSZEUDO-KOCKA geometrikus szellemét próbálta az organikus nõi testre ráerõszakolni. Megértettem persze, hogy Pauer ezzel a
kihívó mozdulatlansággal distanciát szeretett
volna teremteni a csupasz alapforma és a ráborított gazdag, szinte élõ testfelület között.
Egy másik probléma volt számomra a Maya öltöztetése. Ha a szobor már önmagában véve is
kettõs rétegû – mert ott az a bizonyos archaikus mag, és erre jön a ráapplikált nõi meztelenség – akkor, úgy éreztem, a figurára akasztott további köntösök vagy leplek már fölöslegesek, hiszen olyan kétértelmûséggel kell
versenyezniük, amit semmilyen öltöztetési ceremóniával nem lehet már tovább fokozni.
Most, a retrospektív tárlaton a hatás sokkal
kiegyenlítettebb volt, mert Maya – az inkább
csak föléje feszített, mint ráborított fehér palástjával – olyan benyomást keltett, mint a néprajzi múzeumok vagy divattörténeti bemutatók installációi: próbababát imaginált, amin
ott volt az elmúlt évtizedek elgondolkodtató
kulturális öröksége is. A forró légkörû pszeudo-elõadások helyett itt mélyhûtött múzeumi
levegõ fogadta a nézõt, és ez ahhoz segítette
hozzá a Mayával kapcsolatos egész dokumentációt, hogy „összefagyjanak” ebben a légkörben szobor és kellékei.
8. II. János-Pál kikölcsönzi a karizmáját
Megrendülést inkább a TORINÓI LEPEL SZOBRA
láttán éreztem.
Ezt a munkát nem ismertem, és csak most,
a retrospektív tárlat kapcsán kerültem szembe
vele az egyik utolsó terem közepén, ahol a Budapesten maradt zöld gránit változat fogadott.25 Valószínû, hogy azért volt rám hatással,
mert az ember nem függetlenítheti magát a
keresztény mitológia számunkra közelebbrõl
ismerõs mozzanataitól, és különösképpen nem
attól, hogy a hagyomány szerint a torinói lepel
– akárki volt is a modellje – egy halott férfi lenyomatát õrzi. Az ábrázolt alak merev, szimmetrikus testtartása is sokkal indokoltabbnak
tûnt ezért (fantáziánk nem elhanyagolható beidegzése ugyanis, hogy a hindu istennõket inkább nagyon is elevenül táncoló figurákként ismerjük az indiai kultúrát leíró könyvekbõl...).
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És az egész szobor körül ott keringett az a furcsa, ingerlõ metaforákkal teli légkör is, hogy
Pauer a fekvõ halottat, illetve a vásznon maradt rejtélyes lenyomatait azzal, hogy váratlanul plasztikus formát adott a foltoknak, mintegy feltámasztotta: a szobor állt. Igen, lábujjhegyre állva kellett a figurát elképzelni, ami
egyúttal azt az érzést szuggerálta, hogy a Megfeszített rekonstruált alakja lám, a talaj felett
lebeg, és útban van afelé, hogy kilépjen a márvány vagy a bronz anyagából, hogy szétvesse a
frontális szimmetria bilincseit.
Mint egy legújabb kori Gólem.
Akkor még csak pár napja volt, hogy Kölnben járt a német pápa, és ott fogadta annak a
több mint egymillió fiatalnak a szûnni nem
akaró tapsát és éljenzését, akik unokái lehettek volna a Woodstock-nemzedéknek. Tényleg
nagyon hasonló volt a légkör ahhoz is, ahogy
például egy Rolling Stones-koncert szokott lezajlani. Minden adva volt hozzá, az õrjöngõ
közönséggel teli rét azon a végtelen kiterjedésû campuson ott kint, „a város falai elõtt”,
ahol egy roppant pódiumra emelve XVI. Benedek misézett – és az Ave Mariát zsolozsmázó vagy a szent énekeket intonáló zarándokcsoportok is bent, az óváros szûk utcáin. Egy
pillanatra úgy tûnt, hogy nem Amerika, hanem Wojtyla és Ratzinger a hidegháború igazi gyõztesei, hiszen õk vonták ölükbe a túlélõket, elõttük vetette magát térdre ez az új évezred is. Hipnózis és hallucináció? Budapestre
érkezve megint a kölni benyomás erõsödött
meg bennem, mert a felpolírozott Megváltó
úgy állt ott a Mûcsarnokban, mint egy jó idõben, még a kilencvenes évek legelején elhangzott elképesztõ tartalmú jövendölés. Bizarr Budapest–Róma tengely sejlett fel az árnyékában, egy semmire sem hasonlító eklektikus akkord, és mintha vele a mitológiák új divatja
vette volna kezdetét (hogy milyen hangvétellel? – gondoljunk csak a kései Fellini-filmek
krizantémgõzben fogant stílusára). Lehet persze, hogy csak kollektív szomjúságról volt szó,
a csoda, a lehetetlen megkóstolásáról vagy az
„erõs, de jóságos apa” képzeteit felidézõ nosztalgiák feltámasztásáról. Ezek persze idegenek
voltak Pauertõl, õ azonban úgy járt el, mint az
orvos, aki a beteg pulzusát tartja.
A retrospektíven ott voltak az 1991-es dátumot viselõ dokumentációk is, amelyek Acerbi
bíborost, a szentszék magyarországi képviselõ-

jét mutatták, amint a budapesti Bartók 32 galériában átveszi a torinói lepel alapján készült
szobor kicsinyített mását. Maga a kétméteresnél is nagyobb eredeti bronz, amely úgy készült, hogy a lepel rajzolata, vagyis a halott test
részleteinek a rajza egy plasztikus hordozómagra lett fotóeljárás segítségével rámaratva
(ha úgy tetszik, akkor a legelsõ pszeudók mintájára ez a mû is tulajdonképpen egy monumentális méretû és háromdimenziósra görbített nyomdai klisé volt), nos, ez a plasztika Rómába került, ahol jelenleg a pápai gyûjtemény
darabja. Pauer elkísérte a szobrot annak idején, és most rákérdeztem, hogy mi volt a benyomása. Mûtárgyként kezelték a háromdimenziós rekonstrukciót a Vatikánban, vagy pedig
megadták neki a kegytárgyaknak kijáró tiszteletet?
Pauer mosolyogva válaszolt, és elmondta,
hogy az illetékes kardinális nagyon diplomatikus volt. Ugyanúgy, ahogy II. János-Pál pápa
tette, aki nem hánytorgatta fel a torinói lepel
eredetének tisztázatlan vonatkozásait (például,
hogy a franciaországi Lireyben történt 1357es felbukkanása elõtt semmilyen konkrét adat
nem bizonyítja a létét, vagy hogy a radiokarbon-vizsgálat is a XIV–XV. századra teszi a vászon anyagát kitevõ len vágásának az idejét),
ez a kardinális is csak annyit kérdezett tõle,
hogy mint szobrász, aki az emberi test specialistája, elképzelhetõnek tartja-e, hogy Jézus
valóban egy közel kétméteres alak lehetett volna? Mert a lepel egy közel 180 centi magas férfi lenyomatát õrzi, aki fekve, kinyújtott lábfejjel – ahogy Pauer is megmintázta õt – majdnem
210 centiméteres testhosszúságot ért el. Megzavart a kérdés – mesélte Pauer –, mert valami
olyasmit tartalmazott, amit egyetlen tudományos vizsgálatban sem olvastam korábban.26
De akármi is a torinói leplet illetõ igazság,
Pauer alkotása jó szobor. És ha nem önmagában tekintjük, hanem a másfél évtizeddel korábban megalkotott MAYÁ-t is odatesszük melléje, akkor ez a sok kérdést felvetõ, mitikus
vagy nosztalgikus vonatkozású testvérpár úgy
áll most az életmû két különbözõ évtizedében,
mint egyazon épület jobb és bal oldalán díszelgõ két egyívású templomtorony. Csakhogy amit
körülvesznek, az nem a templom teste, hanem
inkább pogány gyülekezeti terem. Egy, a klaszszikus és a kommersz között a helyét keresõ,
ruhátlan alakokkal teli profán csarnok.
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9. A szépség ideái és blaszfémiái
Pauer ugyanis legalább 130-140 teljes alakot
reprodukáló öntvényt, illetve torzónak nevezhetõ fragmentumot készített 1984 és 1991 között, mégpedig többnyire szép, fiatal lányokról. És ez a szám csak a héjforma levételének
az aktusát jelöli, mert ha az ezek alapján készült és különbözõ anyagokban továbbfejlesztett valamennyi realizációról akarnánk most
számot adni, akkor legalább három- vagy négyszáz szobormûig jutnánk el.
Ami viszont fontosabb: nemcsak abban különböztek ezek a munkák az eddig tárgyalt szakrális vagy konceptuális vonatkozású kompozícióktól, hogy nem volt nyilvánvaló kapcsolatuk a mítoszokkal, hanem abból a szempontból is újdonságnak számíthattak, hogy ezek
már a kontraposztó elvére épültek, vagyis kimozdultak a merev frontális beállításból. Valószínû, hogy ez az oldottabb, naturálisabb stílus
azzal hozható összefüggésbe, hogy a pszeudoelv sem úgy nyilatkozott meg már, hogy
Pauer valamilyen applikációs technikát használt volna ahhoz, hogy visszavarázsolta a csupasz öntvényekre a testfelület fény-árnyék játékát. Nem, mert itt maguk az öntvények, ezek
a meztelen testek kerültek a lepel szerepébe,
és ezért megejtõ szépségüket is úgy kellett érteni, mint csalóka álcát. Az volt a dolguk, hogy
függönyként lebegjenek, fodrozódjanak a nézõ elõtt, és így rejtsék el azt, ami már nem a
szûkebb értelemben vett szobrászat problémája, hanem egy másik mûfaj, a szociális vonatkozások témavilága. A héj csábító látszat, a
mögöttes ûr viszont halálos komolyságú valóság, és az egész káprázat arra szolgál, hogy figyelmeztessen rá: a rítus árnyékában veszély
leselkedik. Mert a közönség dolga volt, hogy
megtegye a látványtól a mögéje zárt sötétebb
tartományokig vezetõ fáradságos utat, hogy
lehántva a kérget, eljusson a gondolatok síkján
megpillantható igazságig. S eközben nem csak
szép felismerések érhették.
Persze Pauer számára is volt egy út, amit végig kellett járnia ahhoz, hogy eljusson a megoldásig. Mert az elsõ ilyen jellegû munkák még
csak kariatidatanulmányok voltak, olyan figurák, amelyek a mûfaj õsi szabályai szerint valamilyen építészeti elemet, például párkányt
tarthattak volna a fejük fölött. Pauer mûtermében körülbelül másfél tucat ilyen kariatida ké-

szült, és ezek fele olyan figura, amelyik tényleg fejmagasságba emeli a kezét – ezek az alakok azonban nem tartanak semmit. Néhány
kompozíció pedig egyenest fekvõ modellekrõl
készült, mások meg két testet is formálnak
egyszerre, melyek – mint a sziámi ikrek – összenõttek. Az álló alakok közt elõfordulnak táncos
mozdulatot mímelõ, kézzel-lábbal a térbe kikívánkozó nõi testek is, és ezeken sejtelmesen átüt az öntéshez szükséges póz fájdalmas merevsége, ám ezzel egyidejûleg a mûvész instrukcióinak engedelmeskedõ tánclépés mozgalmas
koreográfiája is. Ez a kettõsség olyan hatást kelt,
mintha sûrû közeg nehezítené a kariatidák
mozgását. Az eredmény – noha Pauer biztos
nem törekedett ilyesmire – némileg Michelangelo rabszolgaszobraira emlékeztethet, mert
azok is feszültséggel töltik meg a teret, ahogy
megkötözött, de mégis mozdulni akaró testük
fordulni igyekszik.
Még egy érdekességet lehet megfigyelni rajtuk, azt, hogy a gipszöntvények statikájának a
biztosítására Pauer meghagyta a kész szobrok
egy részén a támasztólécek rácsát. Ez a kariatidákon még csak takarékos támaszték volt, az
1985-ben készült aktnegatívok esetében már
állványzattá sûrûsödõ építménnyé bõvült. Azt
is megkockáztathatnánk, hogy a szürrealisták
figuráinak a megtámasztott mozdulataira – például Dalí motívumaira – rímel az így nyert kép.
Csakhogy Pauer nem modorosságból nyúlt ehhez a megoldáshoz, a lécek funkciója nála reális. Mondhatnánk, a fejérõl a talpára állította
velük a szürrealista reminiszcenciákat, és ezért
érezzük meggyõzõnek az eredményt is.
Már javában készültek a héjplasztikák, amikor 1985-ben elõször hirdettek meg szépségversenyt Magyarországon. Pauer azonnal elhatározta, hogy öntvényeivel dokumentálni
fogja azoknak a lányoknak a testét, akik eljutottak a döntõig. Az elképzelésben furcsán keveredett annak a díszlet- és kosztümtervezõnek a magabiztossága, aki már hozzászokott a
színpad fesztelen légköréhez, a közéleti kérdésekben otthonosan mozgó szobrász gátlástalanságával. Pauer 1972-tõl kezdve dolgozott
a kaposvári színház munkatársaként, de ekkor,
a nyolcvanas évek derekán már a Nemzetinél
és a Katona József Színháznál volt alkalmazásban, vagyis volt némi tekintélye is. De amit szeretett volna, az mégsem volt veszélytelen, hi-
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szen maga az egész szépségverseny is azonnal
a sajtó kereszttüzébe került. További nehézségnek ígérkezett, hogy miként reagál majd a „szocialista közvélemény” arra az önmagában is
kényes kérdésre, hogy Pauer mûtermében az
utolsó lepelnek is le kellett hullnia a lányok
testérõl. A pályázók többsége ugyanis nem volt
professzionista modell, egyik-másik vidéken
élõ jelölt pedig nagyon tapasztalatlan, a gyermekkorát alig maga mögött hagyó teenagernek számíthatott még. Így például a szépségkirálynõi címet elnyert Molnár Csilla is, akinek
az idegei fel is morzsolódtak az országossá kavarodó vitákban. Ki tudja, mi volt a közvetlen
oka annak, hogy a dicsõség bekasszírozása helyett inkább a halálba menekült?
Amikor Pauer a héjszobrot készítette róla,
még senki sem sejthette, hogy mi fog történni. De a titkos összefüggések lánca, a szükségszerûség, amely a tehetséget is odaköti a sors
szekeréhez, ez a mechanizmus már mûködésbe lépett. Mert a Csilláról készült öntvény lett
Pauer legszebb szobra, egy vizuális legenda,
Mona Lisa az egyébként suta verseny szemrevaló jelöltjei és perfektnek tûnõ szobrászati
produktumai között. Vagyis több mint sikerült.
Felejthetetlen és enigmatikus, mert az áldozati szerep is belejátszott az eredménybe, transzcendens fényt kölcsönzött neki.27
Pauer a sorozat kapcsán új metódust próbált
ki. A héjszobrok gipszpólyával készültek, ebben azonban még nem volt semmi új. És abban sem, hogy a megkötött kérget két oldalról
ollóval kellett felvágni a modellek testén, hogy
a lányok kibújhassanak a rájuk száradt forma
bilincseibõl. Ha az így nyert negatív két felét
késõbb újra összeillesztették, akkor a beléje öntött pozitívon a vágás nyoma mint harántvonalban végigfutó varrat vált újra láthatóvá, és
a korábbi szobrászati gyakorlat számára természetesnek is tûnt, hogy ezt az egyenetlenséget csiszolással tüntessék el késõbb. Pauer
azonban már eddig is meghagyta a kész szobrokon a varratot, hogy ezzel is hangsúlyozza a
munka dokumentumjellegét. Most pedig még
egy lépéssel továbbment. Arról gondoskodott,
hogy a pozitív is két héjformává essen szét, és
ezt azzal érte el, hogy a test elejének és hátsó
felének kéregnegatívjaiba a szobor két felét
külön-külön öntötte ki. Ezek aztán késõbb sem
voltak hibátlanul összeilleszthetõk, mert a héjak, mintha csak az öntvényt felfogó tenyér-

ként viselkedtek volna, munka közben enyhén
elmozdultak, s ezzel a szélek érintkezési vonala is elcsúszott.
A MAGYARORSZÁG SZÉPE 1985 címû szobor, a
Csillát ábrázoló mû tehát nem zárt forma, hanem két, az alak teljes hosszát végigsimító mozdulatnak, a lány frontális képét és hátnézetét
megörökítõ héjplasztikának az együtteseként
készült, mégpedig azzal a korlátozással, hogy
ezek a héjak nem zárultak össze igazi körplasztikává. A kész szobron is úgy lett a leányalak
két fele egymás közelébe hozva, hogy a vertikálisan futó osztás mentén ujjnyi vastagságú
rés maradt közöttük. Az eredetileg nagyon is
realisztikus technikával készült munka tektonikus törést szenvedett ezáltal, két egész alakos reliefre, egy elõ- és egy hátmaszkra hullott
szét – és ezzel mintegy vissza is billent a mûvészi interpretálásnak is teret adó esetlegességek
közé. A szempár csukva van, mert az álom már
kinyújtotta kezét a szépség felé, de mégis az a
benyomásunk, hogy nem veheti tényleg birtokába. Mert nem csak ez a repedés okozza, hanem a kontraposztó könnyed aszimmetriája, a
két térd játéka és a lány testtartását megbontó
kilépés diszkréciója is, hogy mindaz, ami csak
reális lehetne (vagy hiperreálisnak tûnik), úgy
lebben el a kettészelt figura testérõl, mint egy
fájdalmas visszhangot maga mögött hagyó sóhaj. Vagy mint egy, a formák rendjét széthasító halk ütés.
Elégikus mûvésszé érett volna Pauer? A szépségversenyt dokumentáló sorozatban másutt
is vissza-visszatér még ez az attitûd, mert a
pszeudomûvek paradox kétértelmûségét vagy
a koncept art intellektuális feszültségeit mintha egy antik márványszobor keze simítaná bennük selymessé. Különös lágyság, sápadt fényudvart imagináló sejtelmesség kölcsönöz csendet azoknak a plasztikáknak is, amelyeket Pauer
1988-ban egy orléans-i galéria számára készített tucatszámra, és amelyeknek eredeti gipszöntvényeit – valamennyi munka nõi testrészeket ábrázoló töredék – a Körmendi–Csák-gyûjtemény õrzi jelenleg Sopronban. A sorozat a
SZÉPSÉGMINTÁK címet viseli.28 Lehet, hogy ez
a kollekció elsõ látásra csak egy kommersz kísérlet képzeteit kelti, azt, mintha Pauer a szépségverseny nagyobb kompozícióit kisebb méretû munkákká, könnyebben eladható „grafikákká” váltotta volna föl. De mégsem szabadulhatunk a varázstól.
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Mert amíg az ember a mûvek jegyzékével az
ölében e szobrok fényképei között tallóz, egyszer csak megindul a fantáziája. Úgy érzi, árnyék vetül a lapozgató kézre, mert Platón jön,
hogy felvigye e mintákat az égbe. Antik csarnok
az, amit szentélyként ilyenkor elgondolok, és
úgy képzelem el, hogy kagylóként hûvös nicheekben találnak e fragmentumok otthonra ott.
10. A Turbo-Pauer
Egyébként azonban újra gyõzött Pauerben a
kísérletezõ, a merész ötletek lovagja. Azokat
a szobrokat említeném itt, amelyek ugyancsak
az 1988-as dátumot viselik, és amelyek a párizsi Théâtre de Ville és a vele együttmûködõ Studio DM táncegyüttes számára készültek. Ezek
is héjplasztikák, de most már csapágyakon forgó testek, tehát forgathatók is, és hogy szabadabb legyen a mozgásuk, csuklós ízületek mentén vannak feldarabolva.
Pauer elmondta, hogy a legtöbb munka a
táncegyüttes tagjairól készült, mégpedig a mûsorukon szereplõ táncprodukciókból kiválasztott mozdulatok alapján, és úgy, hogy az elõadások díszleteként, illetve a táncjelenetek kiegészítéseként lehessen használni õket. A szobrok erõs színekben virító mûgyantából készültek, errõl elég jó benyomást adhatnak a fényképek is, de hogy mi volt e munkák összhatása a hozzájuk hasonló (vagy velük összetéveszthetõ?) táncosokkal együtt, arról csak maguk az
elõadások adhatnának számot. Egy ilyen csapágyakon forgó, a nõi test hátoldalát ábrázoló
plasztika ma a Pécsi Janus Pannonius Múzeum
gyûjteményében látható.29 Ez egy horizontális
metszésekkel négy szegmensre vágott, az emberi test hátsó felét megörökítõ bronzszobor.
Nyoma sincs rajta klasszicista mértéktartásnak,
hiszen a legelképesztõbb pozíciókba forgatható, szertelen és korlátokat nem ismerõ torzó.
Arról vall, hogy Pauer olyan mûvész, aki akár
barokk szobrásznak is felfogható.
Ezzel zárnám ezt az áttekintést, Pauerrel, a
barokk gesztusokkal megáldott mûvésszel. A
szertelenül gazdag alkotóval, aki szokatlan igényességgel tudott gondolkodni is, de akinek
hiába mûködött hibátlanul a vizuális intelligenciája, soha nem ez volt a végsõ mércéje. Hiszen mindig továbbment egy lépéssel annál,
mint amit a környezete még elgondolhatónak
tartott.
Valószínû, hogy másként alakult volna a sor-

sa, ha nem került volna már korán kapcsolatba a színházzal – egy esztétikusabb és sterilebb
Pauerrõl kéne akkor ma számot adnunk. Még
az is elképzelhetõ, hogy emlékmûszobrászként is szûkebb lenne a repertoárja, mert nem
születtek volna meg azok a mûvek, amelyek
nem közhelyszerû monumentumok, nem emléktáblák és nem hõsként ágáló szobrok, hanem misztériumjátékok rekvizitumainak tûnnek. Mint például az abszurd drámának is beillõ SZÖULI TORZÓ30 (más néven THE INVALIDE
SCULPTURE), ez a tolókocsira helyezett kórházfehér alak, aki egy körpálya végtelen kanyarjában várja, hogy eljusson a célvonalig. És ami
megdöbbentõ: e körkörös pálya centrumában
ott a figura leválasztott feje, az intellektuális
erõt is megtestesítõ gravitációs központ. Ez a
mozdulatlan mag tartja fogva a körülötte keringõ tehetetlen testet. Úgy érzem, csak egy
hajszál választja el a mûvet attól, hogy az egész
együttes a nagyság meredek partfaláról a kétségbeesés szakadékába zuhanjon.
Az akciómûvészet nyomait fedezhetjük fel
azon az emlékmûvön is, amelyet az ausztriai
Ebensee egykori koncentrációs táborának a temetõjében állítottak fel.31 Ez a szobor egyike a
Pauer-féle számtalan héjplasztikának, de mégis összetéveszthetetlenül egyedi alkotás, mert
a földön fekvõ gipszmintára – legalábbis ez
a benyomásunk – arra jártában rábukott valaki. A héjplasztika beszakadt, halálos horpadásokat szenvedett. A modellül szolgáló test viszont – még összetörten is jól látszik – eredetileg nagyon szép volt. Nyilvánvaló, hogy nem
az volt a modell dolga, hogy a halált mímelje,
csupán a róla leöntött héj sorsa lett, hogy pusztuljon. Pauer új formát talált a tragédia ábrázolására: nem a modelljeivel játszatja el a drámát, hanem csak a végeredményt, a plasztikát
dobja oda az erõszaknak. Utolsóként a CIPÕK A
DUNA-PARTON32 címû emlékmûvet említeném
még. Ez egy kiürült színpad, egy Duna-parti
mementó. Nem kell hozzá kommentár, mert a
munka nagyon egyszerû. Bronzba öntött cipõk állnak ott párosával, ahogy – mielõtt a Dunába lõtték volna õket – kiléptek belõlük a tulajdonosaik. Dokumentum a nyilas idõk hónapjaiból.
Látjuk, rendezõ lett Pauerbõl, emlékmûvek,
filmek, színpadi produkciók és színházi jelenetek tervezõje. Néha harsány hangon szóló,
máskor meg, mint az egyszemélyes színház,
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csak csendben suttogó. De mindkét változatban sokat foglalkoztatott mûvész – az utolsó
két évtizedben szinte már követhetetlenné vált,
hogy Pauer mi mindenre volt jó.
Errõl is ejtsünk hát szót. A Pauer-Stúdió,
ez a mûhely, tulajdonképpen már az 1970-es
évektõl kezdve létezett, és évtizedeken át jogilag is deklarált formában dolgozott. Ez a vállalkozás idõnként asszisztensek hadát állította
munkába, sõt néha titkárokat, házi mûvészettörténészeket is foglalkoztatott. Párját ritkító
mûvészeti mûhellyé nõtte ki magát – legalábbis így tûnik ez az egyébként szerény magyar viszonyok között. A régóta esedékes Pauer-életmû kiállítására azonban sokáig ennek ellenére sem került sor. Most, hogy ez a mérföldkõ is
mögöttünk van már, nem titkolható, hogy
Pauer menet közben sebeket is kapott. Amikor
fiatal volt még, hatóság elleni erõszakért felfüggesztettre ítélték,33 több munkája is elpusztult aztán a késõbbi esztendõkben, majd pedig
családi tragédiák érték. És hogy a legfrissebb
gondok közül is említsek egyet, a beígért katalógus meg elmaradt a most rendezett retrospektív kapcsán.34 A barokk képzeteknek tehát
megvan a maguk fonákja – de beszélhetünk-e
egyáltalán barokkról, ha ennyire hiányoznak
azok az aranyló tónusok?
Pauer soha nem volt barátja az ilyen csillogásnak. A munkáiban visszatérõ színek is inkább a gipszöntvények alabástromfényét vagy
a nyomdai klisék ólmos szürkeségét idézik.
És ha erre gondolok, Schaár Erzsébet UTCÁ-jának a hungarocellváltozata rémlik fel elõttem.
A testüket felejtett özvegyek alakja, a szavuk
nincs és csak az árnyékukkal ránk köszöntõ arcok maszkja. Aztán Jovánovics György is belép
az ajtón. Az õ mestersége a csend másfajta csomagolása: az asztalterítõk reliefszerû ránca
vagy a semmire akasztott kelmék gyengéd horpadása. Schaár, Jovánovics, Pauer – úgy tûnik
– mintha mindig is tudtak volna egymásról.35
De míg Jován fütyörészve drapériákat igazgat, Schaár pedig, a házak elõtt elhaladtában,
botjával az ajtókon és ablakokon kopogtat, addig Pauer körül besötétül a szín. A sors marka
az, ami szorosabbra zárul: liftaknát formál.
Pauer belép a liftbe, elmondja, hogy egyszemélyes – majd zuhanásra állítja a gépet. Átjut
vele a földgolyón is: Szöulban száll ki. Egyszerre gyõztes és áldozat.36
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kerül sor, amely szintén az életmû-kiállításhoz kapcsolódóan jelenik meg az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet
kiadásában”. Mind ez ideig azonban ez a megígért
MTA-kötet sem jelent meg. A kiállításlátogatót a tárlat ideje alatt a regiszter mellett csak a jelen tanulmány jegyzetanyagában föntebb már többször is
idézett és megítélésem szerint jól megírt harminchét oldalas KIÁLLÍTÁSISMERTETÕ látta el a legszükségesebb információkkal, de természetesen ez sem tartalmazhatja a kiállításkatalógusoktól elvárható adat- és
képanyagot. A regiszterre vonatkozóan lásd: PAUER
GYULA MÛVEINEK JEGYZÉKE. Összeállította és szerkesztette Szõke Annamária. Mûcsarnok, 2005.
35. Vesd össze: Schaár Erzsébet: FAL ELÕTT ÉS FAL MÖGÖTT, 1968, alumínium és bronz, IKM; UTCA, 1974,
hungarocell, gipsz (elpusztult eredeti változat), valamint Jovánovics György: RÉSZLET A NAGY GILLES-BÕL,
1967–68, gipsz; EMBER, 1968, gipsz, MNG; LIZA WIATHRUCK TÖRTÉNETE, 1977.
36. Pauer számára – hûen a pszeudo elveihez és Mayának, a káprázat istennõjének a tanításához – semmi sem lehetetlen. Mint utolsó jegyzet idekívánkozik, hogy amikor elkészült a jelen tanulmány, komputeren kinyomtatva odaadtam Pauernek olvasásra.
Miután elolvasta az írást, megjegyezte, hogy különösen a szövegszerkesztés káprázatos volta tetszik neki, az, hogy mennyire arra kényszeríti az olvasót,
hogy gondolatban állandóan kiegészítse, amit olvasott. Csak az nem tetszett neki, hogy a lapszámozás
a páratlan oldalakra szorítkozik: 1, 3, 5, 7 stb. Kiderült, hogy a kétoldalasan kinyomtatott szöveget egyoldalas nyomtatványként olvasta, és innen volt a különleges hatásokat biztosító káprázat. (Végül is miért ne? Tessék kipróbálni...)

Perneczky Géza

MÛBÍRÁLAT ÉS DIAGNÓZIS
Angyalosi Gergely: Romtalanítás.
Kritikák, esszék, tanulmányok
Kijárat Kiadó, 2004. 314 oldal, 2500 Ft
Ha Angyalosi Gergely kötetének egyetlen jellemzõjét kellene kiemelnem, akkor az írások
személyes tétjét jelölném meg. Ez a személyes
tét, az írásokon átütõ érintettség egyáltalán
nem magától értetõdõ dolog. Az irodalomkritikus olyan ember, aki szeret vagy legalábbis
valaha szeretett olvasni. Azért vált hivatásos olvasóvá, hogy ezt a szenvedélyét gyakorolhassa.

Idõvel aztán éppen a szakmájából fakadó kötelezettségek válnak ennek a legfõbb akadályává, és a számos felkérés, a folyamatosan csúsztatott határidõk közepette komoly veszélyként
jelentkezik, hogy elsikkad az olvasás öröme.
Nem lesz többé képes anélkül olvasni, hogy ne
legyen papír és toll a keze ügyében. A szakács,
amint mûszak végeztével sós kiflit rágcsál a
buszmegállóban.
Mindezzel szemben Angyalosi szövegeibõl
az derül ki, hogy szerzõjük személyes problémaként éli meg, ennélfogva szenvedélyes érdeklõdéssel kezeli a legkülönfélébb mûvészi
dilemmákat. Nem csupán a mûvek egzisztenciális tétjére gondolok, noha nyilvánvalóan ez
is meghatározó szempontja az elemzéseknek,
lásd például a Kosztolányi elsõ verseskötetérõl
szóló sorokat: „A fiatal Kosztolányi világa – a dolgot némileg leegyszerûsítve – egy kispolgárilag berendezett szobabelsõ, kandallóval és öblös karosszékkel, amelyet a Semmi vesz körül. Ebbõl az alaphelyzetbõl néha nagy erõfeszítéssel kilendül általában
a polgári erkölcsi normák elvont tagadásának irányába.” Angyalosit mindezeken túl a mûhelyproblémák belsõ logikája, szerkezete is erõsen
foglalkoztatja. Így lehetséges, hogy erre a bírálatát mindig udvarias, de határozott hangon
megfogalmazó kritikusra elsõsorban mégsem
a szigorúság, hanem inkább egyfajta problémafeltáró-rekonstruáló attitûd jellemzõ. Nem
rejti véka alá a véleményét, ám a kudarcok,
megoldatlanságok elsõsorban izgalmas esztétikai problémák nyomaiként mutatkoznak meg
a számára.
A Kosztolányi-elemzés során aránylag egyszerû a helyzet: a pályakezdõ NÉGY FAL KÖZÖTTkötet problémáit kézenfekvõ megoldás az életpálya késõbbi magaslatainak az ismeretében
termékeny feszültségekként értelmezni, noha
Angyalosi elemzése éppenséggel eredeti szempontokat érvényesít. („Fontos tudatosítanunk,
hogy mennyire félrevezetõ az élmények »irodalmiságát« szembeállítani a »valóságos« tapasztalatok irodalmi vetületével: ugyanis éppen ebbõl a nyugtalanító masszából nõttek ki három évtized múltán a halállal szembenézõ Kosztolányi nagy versei” – szól az
írás konklúziója.) Mindemellett hasonlóképp
jár el a szerzõ a kortárs szerzõk esetében is, amikor nincs birtokában efféle utólagos ismereteknek. A bírálat Angyalosinál mindig diagnózis is egyben. Darvasinak „éppen a mesélni tudása a legnagyobb írói ellenfele”, Bartis Attila novelláskötetét, A KÉKLÕ PÁRÁ-t a szerzõ saját, be nem
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váltott lehetõségeihez mérve ítéli könnyûnek,
Krasznahorkai korai mûveinek metafizikai
indíttatásával kapcsolatban pedig megjegyzi:
„Írói továbbfejlõdése érdekében Krasznahorkainak
mindenekelõtt azzal kellett megküzdenie, amit önmaga hozott létre.”
Angyalosi folyamatosan szem elõtt tartja
a megvalósulatlan mûvészi döntések útjait is. A
KÕÓRÁ-ról írott Konrád-bírálatában nemcsak
kedvezõtlen véleményét fogalmazza meg körültekintõ pontossággal, hanem egyszersmind
megoldási lehetõséget kínál fel Konrád számára. De hasonló gesztusokra bukkanhatunk a
régebbi szerzõkrõl szóló írásokban is. Egy-egy
megoldás elfogadása számos másik kizárását
is jelenti egyben. Van, hogy jó döntést hozott
az író, kikerülve a lehetséges – vagyis a kritikus által valós veszélyként érzékelt – csapdát:
„A FÖLD, FÖLD!... Máraija szerencsére nem kísérli
meg, hogy pozitív terminusokkal fejtse ki ennek az eszményi polgáriságnak a lényegét. Ez esetben ugyanis
a szöveg dialektikus terheltsége – amely amúgy is jelentõs – az elviselhetetlenségig fokozódnék.” Van,
amikor pedig elodázza a jó döntést, mint önéletírásaiban Arthur Koestler: „Megriadt az ízléstelen exhibicionizmustól, ami [...] azt bizonyítja, hogy
nem bízott kellõképpen önnön írói képességeiben...”
Jellemzõ egyébként, hogy Angyalosi Koestlert helyenként magával ragadónak, helyenként unalmasnak találja – de hogy mikor unalmas, mikor jó, ez is izgalmas szerkezeti kérdésként jelentkezik a kritikaírás során. Hasonlóképp fontos szempont a szemléletbeli változások regisztrálása, ilyen például a Kertész Imre GÁLYANAPLÓ-jával kapcsolatos, retorikailag
tompított, ám tartalmilag rendkívül éles megállapítása: „Talán nem függetlenül a fokozódó hazai és nemzetközi elismertségtõl, az irodalom létére,
az írás mint tevékenység értelmességére vonatkozó
kételyei megszûnni látszanak, miközben lesújtó véleménye a világ és az európai kultúra állapotáról alig
változik.” Márai önéletírását szintén a mûvet
mozgató feszültség, megoldásra váró dilemma
rekonstruálásával közelíti meg: „az általa két évtizedes munkával megteremtett író-imázst, író-ént teszi mérlegre, és ezen mérlegelési munka közben derül
ki, hogy a feladat a történelem nevû narráció újramondása, újraalkotása nélkül véghezvihetetlen”.
Angyalosi kritikusi tevékenységének legfõbb
erénye az a képesség, hogy mûhelyproblémák,
illetve egzisztenciális dilemmák bonyolult szimbiózisaként vegyen szemügyre egy-egy irodal-

mi mûvet. A Márai-írás egyébként a kötet egyik
csúcspontja. Márai önleleplezõdése, az új fénytörésben megjelenõ, kudarcos magyar polgárságfogalom kibontása, majd az írás lezárása,
az emigráció mint az írói életforma és moralitás folytathatatlanságának a konklúziója, Márai tragédiájának nyomon követése megrendítõ olvasmánnyá teszi Angyalosi esszéjét. Angyalosi Gergely a szépíró kritikusok fajtájához
tartozik, ami nem azt jelenti, hogy lépten-nyomon metaforák bokraival vagy lírai betétekkel
tûzdelné tele a szövegeit, hanem azt, hogy az
elemzéseknek ívük, dinamikájuk, dramaturgiájuk van. De ezen a ponton vissza is kanyarodtunk a személyes tétek kérdéséhez. A kötetzáró esszé, a GYEREKKORUNK VIDÉKE (amely ritka
kivételként valóban lírai töprengésekre épül)
a következõ kijelentést teszi: „minden gyerek vidéki, mert nincs gyerekkor egy »vidék« testies emlékezete nélkül”. Az volt a benyomásom, hogy Angyalosi folyamatosan ezt a „testies emlékezet”-et,
az érzéki élményt keresi az olvasás során, és a
mûelemzések elsõsorban ennek a lehetõségfeltételeit célozzák meg.
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül
Pilinszky-esszéjének erõs állítása sem: „jobb, ha
tudjuk: minden mûelemzés agresszió”. Ez a rendkívüli esszé a NAGYVÁROSI IKONOK sajátos értelmezésébõl indul ki, mely szerint a vers színhelye
a moszkvai Lenin-mauzóleum, és a megszólított személy a halott Lenin. Egyfelõl a szöveg
önmagában nem támasztja alá ezt az értelmezést, másfelõl viszont ennek a külsõ szempontnak a bevonása sok mindent megmagyaráz,
összevon, egybeilleszt a versben. Angyalosi egy
ponton félbeszakítja az elemzését („Elvégeztem
a gondolati ellenpróbát, az eredmény szinte komikus”), s ennek folytán az esszé valamiféle termékeny kudarc beismerésével zárul. A szöveg
drámaiságát az adja, hogy írója nem marad
meg egyfajta külsõ pozícióban, hanem önmaga is az elemzések szereplõjévé válik. „Az irodalom nem veteményeskert, amelyet óvón körülkeríthetünk, hanem nagy, lüktetõ, mindennel kapcsolatban
álló heterogén létezõ” – figyelmeztet Angyalosi
arra, hogy a költõi szöveg referencialitása csöppet sem ártalmatlan teoretikus kérdés. A valódi mûelemzésben rejlõ agresszió ezek szerint
nem megúszható. A bolgárkertész dolgozhat
agresszió nélkül, de aki a dzsungelt járja, veszedelmes terepre merészkedik. A saját bõrére
megy a játék.
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A kötet az irodalmi elemzések mellett négy rövidebb fejezetet is tartalmaz: egyet FRANCIA TÁJAKON címmel, amelyben Angyalosi a saját szellemi tájékozódását alapvetõen meghatározó
francia szerzõkkel (Barthes, Sartre, Todorov
stb.) vet számot, egyet, amely a gadameri hermeneutikával foglalkozik, egy fejezetet a képpel és a képiség mibenlétével kapcsolatban,
illetve kritikusokról szóló kritikákat. Az irodalomelméleti kérdések maguk is mûhelyproblémákként jelentkeznek Angyalosi gondolkodásában – a legtöbb esetben ugyanis a kritikus
teszi föl a kérdéseit, azzal a szándékkal, hogy
a mûelemzés során hasznosítani tudja a választ. Ezek a kérdések gyakorta vitaszituációban merülnek föl, habár Angyalosi rendkívül
udvarias vitapartner, soha nem megsemmisítõ az érvelése. Van, amikor talán túl udvarias
is, például Bacsó Béla Celan-könyve kapcsán
szinte mellékesen ejti el kritikai megjegyzését:
Bacsó „metanyelvi szinten maga is »köztes tereket«
hoz létre, amelyeken belül az olvasónak még mindig
elég nagy mozgástere és továbbgondolási lehetõsége
van. Elképzelhetõ, hogy egy iskolásabb, minden felvett szálat szigorúan végiggombolyító építkezés durva határátlépést eredményezett volna, és végsõ soron
erõszakot tett volna a Celan-lírán is”.
A HERMENEUTIKAI DILEMMÁK címû fejezet mindazonáltal határozott kérdéseket, ellenvetéseket
tartalmaz, amelyekben latens vita körvonalai
bontakoznak ki. Meglátásom szerint – a gadameri hermeneutika erényeinek elismerése
mellett – Angyalosi itt is a kritikusi szerep autonómiáját védelmezi: „Ismerjük Gadamer negatív véleményét az elvont esztétikai megkülönböztetés (amikor az elénk kerülõ tárgyat eleve esztétikailag közelítjük meg) kárhozatos következményeirõl.
Arra nézve azonban sem õ, sem Bacsó nem ad tanácsot, hogy miképpen érjük el ezt a nem megkülönböztetést, ha egyszer a mûalkotást mégiscsak mûalkotásként akarjuk kibomláshoz segíteni? Ez az a
pont, ahol érzésem szerint a józan észen alapuló angolszász esztétikai gondolkodás (Goodman és mások) üdvös korrekciókat hajthat végre.” Ha jól látom, a hermeneutikai mûvészetmegközelítéssel folytatott vita kimondatlan dilemmája, hogy
a kritikai szétválasztás mozdulata elhelyezhetõ-e ebben az elméleti keretben, hogy feltehetõvé válik-e a „Rossz versek léteznek – hogyan
lehetségesek?” kérdése. „Felmerül a kérdés – írja
Angyalosi az applikáció gadameri fogalmáról
szóló tanulmányában –, hogy amennyiben a helyes
értelmezést nem törekvésként, hanem megítélendõ

produktumként kezeljük, a gadameri álláspont ad-e
valami fogódzót a kezünkbe?”
Nagyon érdekes, hogy azokat az ellenvetéseit, amelyeknek elméleti tétjük van, Angyalosi a legtöbbször kérdõ mondatok formájában
fogalmazza meg. Azt is mondhatnánk, hogy
ezek a „voltaképpeni” ellenvetések, amelyek
tényleges szellemi teljesítmények körül forognak. E teljesítmények pedig méltó elismerésben részesülnek: az ellenvetések fenntartása
mellett Angyalosi értõ és figyelmes elemzést
nyújt Bacsó Béláról vagy éppen Svetlana Alpersrõl. A kérdõ forma itt minden bizonnyal a
továbbgondolhatóság, a párbeszéd fenntartásának a jelzése – e kérdésekre ugyanis minden
további nélkül érkezhetnek érdemi válaszok.
Angyalosi hangja ott válik keményebbé, ahol
az intellektuális érzékenység hiányát különféle tantételekkel pótoló magatartást ejti szóba:
„Csakhogy a hermeneutikai zsargont is sokféleképpen lehet használni. Többek között úgy is, hogy a
»hatástörténetrõl« vagy »a nyelv uralhatatlanságáról« hangoztatott szólamok csupán a valódi önreflexió, az igazi kritikai számvetés hiányát hivatottak
leplezni.” Orbán Ottó költészetérõl szóló írásában éles megjegyzéseket tesz „az önreferencialitás dogmatikusai”-ra, „akik képtelenek megtalálni az
átjárókat a lírai és a nem lírai nyelvhasználat között,
akiknek a szenzibilitása nem terjed odáig, hogy érzékeljék a kétféle diskurzus egymásra épülését”, de hasonló szigorúsággal ítéli meg az irodalmi alkotások referenciális vonatkozásait kiiktatni igyekvõ és ennek érdekében defenzív irodalomtudományos tolvajnyelvbe zárkózó szerzõket: „A
tolvajnyelv további funkciója [ti. a „kaszthoz” tartozás biztosításán túl – K. J.] az, hogy általa kiiktathatóvá váljanak a hagyományos kritika referencia-utalásai, amelyek óhatatlanul összekapcsolták
az irodalmat mint nyelvi képzõdményt a maga szociológiai és/vagy történelmi létmeghatározásaival.”
Angyalosi Gergely álláspontja ebben a kérdésben egyértelmû. A valóságra vonatkoztatás
kikerülhetetlen, és az olvasati szerzõdés határozza meg a szintjét: „minden esztétikai, sõt minden, a nyelvrõl szóló diskurzus eleve kettõsséget involvál. [...] abban a pillanatban, amikor egy szöveget
esztétikai szempontból veszünk szemügyre, megkettõzzük a világot, ugyanis ennek az aktusnak a során
létrejön az esztétikai–nem esztétikai kettõssége. Úgy
hiszem, hasonló a helyzet a »valóság« vagy az »igazság« tekintetében is. [...] Minden diskurzus »benne
áll« valamiképpen az igazságban mint közegben, és
ugyancsak minden diskurzus megteremti a maga
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valóságrelációját. Ez alól szerintem a lírai mûalkotás sem kivétel, »csak« éppen ennek a bizonyos relációnak a leírása ütközik elképesztõ akadályokba”.
Kritikusi ars poeticáját is ennek figyelembevételével alkotja meg: „hozzám szintén az olyan
teoretizálás áll közel, amely nem szakad el radikálisan
a konkrét mûvektõl, valamint az olyan mûélvezés,
amelyik nem azon a hiten alapul, hogy lehetséges érvényesen beszélni a mûvészetrõl vagy általában véve
a kultúráról az erkölcsi vagy a tágabb értelemben vett
politikai összefüggések teljes mellõzésével”. Mindezt
Babarczy Eszter kötete kapcsán jegyzi meg,
egyetértve azzal a szerepfelfogással, mely szerint a kritikus az élõ kultúra része kell, hogy legyen. A negatív kritika kérdésével kapcsolatban azonban a Babarczyétól eltérõ véleményt
fogalmaz meg: „a különbözõ kultúrák egymás mellett élésébõl következhet egy olyan stratégia [...] hogy
megnevezzük saját kultúránkat, és nyíltan kimondjuk értékpreferenciáinkat. Még akkor is, sõt éppen
azért, mert saját értékszerkezeteinket semmiféle univerzalizmus nevében nem erõltethetjük másokra.
Horribile dictu, abban sem az ördög mûvét látom,
ha a bírált alkotással együtt az alapját képezõ kultúrát is elutasítjuk – amennyiben ez az elutasítás
mindössze annak a kifejezése, hogy én nem kérek belõle, s ezért vállalom a felelõsséget”.
Kicsit hosszabban idéztem, mint azt illendõ
lett volna, de úgy vélem, hogy a fenti passzusokból világosan kirajzolódik az a klasszikus
kritikusi szerep, amelyet Angyalosi Gergely a
magáénak vall. A kritikus, miközben könyvek,
szövegek között mozog, nem téveszti szem elõl,
hogy a könyvek pedig a világban mozognak.
A kritikus nem valamifajta szellemi rezervátum
vadõre. Azáltal, hogy értékeket képvisel, és ennek alapján értékítéleteket fogalmaz meg, a
tág értelemben vett politikai tér, a közbeszéd
szereplõjévé válik. Ha valami, hát ez a pozíció
biztosítja a kritika autonómiáját.
A sajátszerûségét pedig az, hogy mûalkotásokkal foglalkozik. Miközben a kritikus szem
elõtt tartja, hogy a könyvek a világban mozognak, nem felejti azt sem, hogy külön-külön saját szabályrendszerrel bíró világok is egyben.
A kritikus két világ polgára, minek folytán az
Angyalosi által fentebb említett „elképesztõ akadályok” aligha megkerülhetõk a számára. A leküzdésükben viszont egy sajátos képesség segíti a kritikust. Jean-Paul Sartre Heidegger-élményével kapcsolatban írja Angyalosi: „A szellemi találkozás faktikus, kontingens oldala csupán
az egyik tényezõ a többi között, amely szükséges, de

nem elégséges feltétele az igazi randevúnak: ez utóbbi csak akkor jöhet létre, ha a befogadó félnek valóban szüksége van arra, amit a másik adhat neki,
amikor (ha tudattalanul is) kívánja és szinte hívja
ezt a találkozást.” Ez a szellemi találkozás a kritika esetében úgy jöhet létre, ha a kritikus elébe megy ennek, ha a mûvekben képes megtalálni a saját kérdéseit. Meglehet, minden mûelemzés agresszió, de termékeny agresszióról van
szó. Nevezzük akár kíváncsiságnak, ha úgy tetszik; voltaképpen agresszió az is. Angyalosi Gergely írásai ebben a termékeny kíváncsiságban
gyökereznek.
Keresztesi József

AZ IDÕ BERENDEZÉSE
Veres András: Távolodó hagyományok.
Irodalom- és eszmetörténeti tanulmányok
Balassi, 2003. 263 oldal, 2000 Ft
Szóból ért az ember, de vannak, akik szavak nélkül értik egymást. Veres András tanulmánykötetét olvasva gyakran éreztem úgy, hogy félszavakból értem. Ennek oka pedig az, hogy
nemzedéktársak vagyunk, még ha a szerzõ néhány évvel fiatalabb is, mint recenzense. Viszont súlyosbító körülmény, hogy mindketten
a pesti bölcsészkaron végeztünk magyar–filozófia szakot, így a korkülönbséget bõven kompenzálja a helyszín azonossága.
A kötet több tanulmánya foglalkozik a közelmúlt és a jelen irodalmi és szellemi folyamataival, és szerzõjük szívesen nyúl személyes emlékeihez, amelyeknek jó része a fentiekbõl adódóan nekem is személyes emlékem. Veres András stiláris eleganciával és biztos arányérzékkel
adagolja emlékeit, amelyek így tanulmányait
nem zökkentik ki az értekezõ objektivitásból.
Én egy tudós hivatkozással próbálok segíteni
magamon: olvasóként a „kommunikatív emlékezet” terepén bóklászom.1
(Az idõ berendezése) A kötet egyik tanulmányában (HAGYOMÁNY- ÉS AZONOSSÁGTUDAT – NOVELLAELEMZÉSEK TÜKRÉBEN) olvasom: „A magyar
politikatörténet nagyobb fordulatai többé-kevésbé
éppen négyévenként (illetve nyolcévenként) következtek be. Évszámokkal jelölve: 1945, 1949, 1953,
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1956–57, 1963–64, 1968, 1972–73, 1980–81,
1988–89.” A csatlakozó jegyzet megadja, mirõl nevezetesek ezek az évszámok. Egyet emelek ki: „1963–64: a Kádár-kormány lezárja a megtorlást, és a reformok útjára lép.” (134., 4. lj.) Hadd
fûzzek hozzá mindjárt két másik, jóllehet politikatörténetileg kevésbé nevezetes eseményt:
Veres András ekkor volt elsõéves, jómagam
utolsó éves az egyetemen.
Az évszámoknak ez a felsorolása az említett
tanulmányban csak segédeszközül szolgál az
anyag rendezéséhez,2 ámbár, teszi hozzá a szerzõ, a „négyéves szakaszolást nemcsak technikai meggondolások indokolták”, és ezt folytatja a politikatörténetre utaló imént idézett mondattal. De
vajon nem úgy van, hogy a politikai események
szeszélyes egymásra következésébe is csupán a
mi rendteremtõ mániánk viszi be a szabályosságot? Vagy a folyamatok immanens természete diktálja a tempót? A nappalok és éjszakák
váltakozása visszavezethetõ a Föld tengely körüli forgására, az évszakok ciklikussága a Föld
Nap körüli keringésére, de a szökõévek szabályos sorozata csupán az idõszámítás célszerûségében leli magyarázatát, instrumentális természetû, és megállapodás rögzíti. A történeti
idõ berendezésében nem tudunk ilyen világos
különbségeket tenni, a megállapodások mögött, ha jobban odanézünk, csak újabb, másnemû megállapodásokat látunk. A nemzedékváltás periodicitásának tulajdonképpen csak
a családon belül van közvetlen valósága; egy
olyan társadalomban, amely számban és intézményesen lényegesen túlterjeszkedik a családi
kereteken, a nemzedéki tagolódás prima facie
nem értelmezhetõ, hiszen az ilyen társadalomban együtt élõ populáció az évjáratok folytonos szimultán sorozatából tevõdik össze. Az,
hogy egy-egy évjárat nemzedékké szervezõdik,
magyarázatra szorul. Magyarázat lehet, hogy
egy, az egész társadalmat érintõ esemény egyegy évjáratnak valamely kritikus életkorban
válik közös élményévé; s hogy melyik kritikus
életkorban.
Annak a nemzedéknek, amelyben társak vagyunk, a „hatvanas évek” az egyik meghatározó élménye. Veres András történelmi szakaszolásában „a méltán rossz hangzású fogalommá vált
»ötvenes évek«” 1949-tõl egészen 1962-ig tartanak (138.), a „hatvanas évek” 1963 körül kezdõdtek, és 1968-cal lényegében véget is értek
(139., ill. 166.). Ez utóbbi, öt évre zsugorított
évtized (melynek így minden éve duplán szá-

mít) külön minõsítés nélkül is jól cseng a fülünkben. Nem vitatom e szakaszolás megalapozottságát, elfogadásával szemben mégis némi vonakodást érzek. Az rendben van, hogy a
„hatvanas évek” 1963-ban kezdõdtek, de az „ötvenes éveket” magamban mindig is úgy tartottam számon, hogy 1956-tal véget értek.3 Belátom, hogy ez így szakadásos képet ad, mert
hová könyveljük a közbeesõ hét évet? Az általam megélt történelmi idõt azonban jómagam
inkább tíz-tizenkét éves ciklusokra tagolom:
1945, 1956, 1968, 1980, 1990... (lehet folytatni? talán). 1957–58-ra kétségkívül a megtorlás
nyomta rá a bélyegét, de kezdettõl jelen voltak
azok az elemek és törekvések is, amelyekbõl
végül a reformmal vegyes konszolidáció bontakozott ki, egyfajta kikényszerített, de nem
merõ kényszerrel fenntartott társadalmi szerzõdés, amely valóban 1963-ban pecsételõdött
meg, és amelynek felemás és behatárolt volta valóban 1968-cal vált kézzelfoghatóvá.4 De
ismétlem, az ilyenfajta idõbeosztások, illetve
a bennük megnyilvánuló több-kevesebb szabályosság kimondott vagy kimondatlan megállapodásokon, szavakba foglalt vagy félszavakban megnyilvánuló egyetértéseken nyugszanak: ezek adják „az emlékezet társadalmi kereteit”,
hogy Maurice Halbwachs kifejezésével szóljak.
(Megalapozó emlékezet) Kötete elõszavában
Veres András így ír: „e kötet egészében valamiképp
a rendszerváltást kísérõ illúziókról és ezek elvesztésérõl is szól. Egyfelõl annak a 19. és 20. századi magyar liberális szellemiségnek jelentõs alakjait (Eötvös József, Jászi Oszkár, Kosztolányi Dezsõ, Karinthy Frigyes) elemzi, akik számottevõ hatással voltak a szabadsághiánnyal szemben fellépõ mûvészi és
gondolkodói törekvésekre a 20. század derekán–végén. Másfelõl azokat a politika- és mûvelõdéstörténeti folyamatokat vizsgálja, amelyek eredményeként
a rendszerváltás utáni magyar politikai és kulturális elit megfeledkezni látszik róluk”. (7.)
Érdekesnek tartom, hogy a szerzõ az idézett
mondatban – és épp az elõszóban, annak is
egyik kulcsmondatában (amely ráadásul a hátsó borítóra is kikerült) – fogalmazási hibát
enged meg magának: „...annak a... szellemiségnek... alakjait..., akik...”. Nem tenném ezt szóvá, ha nem olyan kötet bevezetésében olvasnánk, amely csupa jól megformált mondatból
áll. A hibát persze könnyen ki lehetett volna
igazítani, már ha a szerzõ észreveszi, de valami, úgy látszik, gátolta ebben, oly erõsen, hogy
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a gátlás a szerkesztõkre is átterjedt. A fõmondat azt ígéri, hogy megtudjuk, miféle hagyományról van szó, a mellékmondat azonban kitér az egyenes válasz elõl. Válaszként – a bevezetõ mûfajából adódóan – egyetlen megváltó
szó kerestetik, de nem találtatik. Értem, értem,
hogy a felsorolt szerzõket mi hozza közös nevezõre, de olyan nagyon mégsem értem. Az,
hogy „távolodó”, nem hozza elég közel ezt a hagyományt. Azt, hogy „liberális”, túl elvontan,
történelmi sajátosságait kilúgozva kell felfognom, hogy mindegyikükre alkalmazni lehessen. Jászi például polgári radikálisként éles
ellenzékben volt korának politikai establishmentjével, és a „liberális” jelzõ inkább az utóbbihoz járult a korabeli diskurzusban. Talán többet mond, hogy mindegyikük különbözõ módon és mértékben távol tartotta magát a kurrens nacionalista eszmekörtõl, annak rendies,
népnemzeti vagy keresztény-nemzeti formáitól. De ez még mindig inkább külsõ vonatkoztatás, s kevés ahhoz, hogy egy hagyomány belsõ koherenciáját megalapozza.
Különösen Eötvössel vagyok zavarban, hiszen a Nyugat (Kosztolányi és Karinthy) és a
Huszadik Század (Jászi) törekvéseinek összehozására könnyebben kínálkoznak a szempontok. Az sem nyilvánvaló számomra, hogy Eötvös számottevõ hatással lett volna a XX. század derekán-végén fellépõ törekvésekre. (Ámbár politikatörténetileg bizonyosan jelentõségteljes körülmény, hogy Antall József történészként épp Eötvös Józsefhez „merült le”,
„kibekkelni” az ’56 utáni idõket.) Veres András
Eötvös-tanulmánya egyébként a kötet legkorábbi, még 1984-ben írt darabja,5 s szerzõje
most így emlékszik vissza akkori szándékára:
„...bármennyire hízelgõ lenne is utólag az 1984-ben
írt Karthausi-tanulmányomat a korszakváltás elõérzetének (legalább áttételesen) hangot adó megnyilatkozássá avatni, el kell hárítanom ezt. Jóllehet
gondolatmenetem egyik fõ szála valóban Eötvös és
nemzedéktársai politikai és társadalmi fordulatot
óhajtó és kiváltó fellépése [...], engem sokkal inkább
érdekelt a szentimentális magatartás eredendõ ambivalenciája, kényszeres konfliktuskeresése és önellentmondó logikája”. (7.)
A kérdés csak az, hogy miért érdekelte anynyira a tanulmányírót a szentimentális magatartás, amely, mint maga szögezi le, korunkra
menthetetlenül „avulttá” vált. Ha az orwelli évben írt tanulmányhoz az akkori olvasószem-

üvegemet – vagy inkább: (át)hallókészülékemet – veszem föl, más mondatok látszanak
súgni a választ, mint húsz év múltán. Tanulmánya vége felé Veres András felidézi, hogy az
Eötvös-regény hõse hogyan fakad ki korának
viszonyai ellen, „saját (az 1789-es nagy forradalom és hõsi korszak után fellépõ) nemzedékének csalódásait számba véve”. (31.) Az akkori recepciós
közegben a szerzõ, ha akarja, sem tudta volna megakadályozni, hogy a „nagy forradalomhoz” egy másik évszám ne társuljon: a „nagy”
októberié. Az 1830. júliusi párizsi forradalom
említése pedig 1968-at villanthatta be. (Kicsit
nevetséges, de nem így olvastunk?) „Gusztáv és
környezetének apró és nagy, egyéni és közös csalódásai, csalattatásai – bár ezek állnak a középpontban
– csupán kiindulásul szolgálnak a lehetséges pozitív távlat megtalálásához.” (Uo.). Tizenöt éve pihentetett reflexeimet újraaktiválva arra a távlatra gondolok, amelyet a nyolcvanas évek reformértelmisége keresett, amelyhez Veres András – reformtankönyvei révén – tevõlegesen
is hozzátartozott. Az Eötvös-tanulmány szakszerû irodalomtörténeti elemzés, de ez a minõsége akkoriban mellékjelentésként egy halk
tüntetést is magában foglalt. A kor értelmiségi
hangulatára jellemzõ volt egyfelõl a magánszféra, a belsõség, mondjuk így: a háztáji felértékelése, másfelõl a szakszerûség, a tájékozódás becsülete – mindkettõ védekezésül az élet
hamis átideologizálása és átpolitizálása ellen.
Mintha erre is reflektálna Veres András, amikor vitába száll azzal a nézettel, hogy „A karthausi életszemléletét a biedermeierrel hozzuk összefüggésbe”. (29.) Ha bizonyos rokon elemek nem
tagadhatók is, de: „A reformkor altruista cselekvésprogramja nem fér el a biedermeier életforma keretei között.” (30.) Nem folytatom az idézeteket,
melyekbõl ma is kihallom a reformértelmiségi önreflexiós kísérletét, aki a forradalomtól
megcsalatva, a fennállóval elégedetlenül kereste a módját, hogy valami távlatosat hozzon
ki magából és korlátozott lehetõségeibõl. Lehetõségeink mérlegelésébõl épp csak azt hagytuk ki, ami végül bekövetkezett.
(Igazmondás és autenticitás) A kötet két tanulmánya is kitér az emlékezés mûfaji jellegzetességeire. Az egyik (OLVASATOK HELLER ÁGNES KOSZTOLÁNYI-KÖNYVÉRÕL) – egyébként ez van
a leginkább átszõve önéletrajzi szálakkal – vitába száll az emlékíró Heller Ágnessel, aki sze-
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rint „[a] memoárban nem az képviseli az igazságot,
amit a levéltárak visszaigazolnak. Hanem az emlékezet autenticitása. [...] Az önéletrajznak sokkal
több köze van az õszinteséghez, az autentikussághoz,
mint a puszta tényszerûséghez.” (211.) Heller Ágnes itt két olyan kritériumot állít szembe egymással – elõször kategorikusan, azután fokozati különbség gyanánt –, amely nyilván együtt
adja ki az egészet. Veres András enyhe iróniával teszi ezt szóvá: „Fölöttébb sajnálom, hogy nem
tudom követni a Biciklizõ majomnak a szerzõ emlékezetére hagyatkozó eljárását, de én kevésbé bízom
meg a magam memóriájában”, és hozzáteszi: „Közhely ma már, hogy a memoár is fiktív narrációs mûfaj, megalkotott szöveg, amely maga teremti hõsét.
De azért nem tennék egyenlõségjelet egy emlékirat és
egy regény szereplõje közé...” (Uo.) Az emlékírót
nemcsak az minõsíti, amire emlékszik, hanem
az is, amire nem. Hát persze: az emlékirat hõsét elsõdleges értelemben nem is az elbeszélés,
hanem annak tárgya, vagyis az emlékezõ élettörténete teremti. Elvégre amikor az ember
nekifog emlékei leírásának, már élt, már történt vele egy s más, különben nem volna mire
emlékezni, és nem volna mit leírni. És nemcsak az emlékezés tárgyát és anyagát produkálja az addig leélt élet, hanem alanyát is, azt, aki
most nekifog emlékei leírásának.
„A memoáríró õszintesége nem adottság, hanem
feladat” – hangsúlyozza Veres András. Az elsõdleges feladat azonban nem autentikusan
elbeszélni, hanem autentikusan élni az életet.
Ez akkor is így van, ha az elõzõrõl mondhat ítéletet a mûbíráló, az utóbbiról aligha. Ez isteni
illetékességbe tartozik, s ha a Legfõbb Bíró nem
létezik, akkor sem delegálható emberi hatáskörbe. ÍTÉLET NINCS, ahogy Déry Tibor visszaemlékezésének címe hirdeti – a másik memoár,
amelyet kötetében Veres András megtárgyal.
Idézi belõle a következõ passzust: „Igen, tudom,
az élet fürgébb az igazmondásnál, s termékenyebb az
erkölcsnél, mégis, úgy látom, kételyeink tömkelegébõl egyre határozottabban bontakozik ki öregkorom
egyetlen hittétele: ha egy valamennyire is egészséges társadalmat akarnánk létrehozni, mondjunk le
a hazugságról.” Veres András hozzáfûzi: „Ezzel a
mondatával [Déry] nem csupán teljesíthetetlen feltételt állít a létezõ szocializmus elé, hanem a saját
(meglehet, utópikus) eredetével is szembesíti.” (107.)
Az igazmondás némileg ómódibb fogalom,
mint az autenticitás. Déry szövegének adott
helyén az igazmondás egészen egyszerû jelen-

tésérõl van szó: ne mondjuk az ellenkezõjét
annak, amit két szemünkkel látunk. Jelenünk
politikai vitáit követve úgy tûnik, ez a feltétel
a létezõ posztszocializmus számára is teljesíthetetlen. Nincs olyan tény, amelynek tényszerûségében a vitafelek meg tudnának állapodni. Mindenki csak annak az adatnak ad hitelt,
amelyet maga hamisított. A különbség csupán
az, hogy egyik félnek sem áll módjában – megengedem, szándékában sem –, hogy a maga
hamisítását nyers erõszakkal kényszerítse rá a
másikra: az erõszak finomabb módozatait kell
elszenvednünk, ami persze nem csekély különbség, még ha vigasznak kissé sovány is.
Persze ezekben az esetekben viszonylag könynyen átlátható manipulációk vezetnek a tények
relativizálásához. De a posztmodern ismeretelmélet és ontológia – és poétika is – nehezebben kivédhetõ módon, mert gyökerében támadja a tények tényszerûségét és a gondolatok tárgyszerûségét. Valahol ott és abban, amirõl könyvének egy másik helyén Déry így ír:
„A két folyamat, az önvizsgálat s a közlés, amelyeket a
minél tökéletesebb végrehajtás reményében s a logika szabályai szerint elválasztottam egymástól, a gyakorlatban elválaszthatatlan. Tudván, hogy önvizsgálatom eredményét közölni fogom, elmém valamenynyi képessége máris felkészül arra, hogy megvesztegessen, mindegyik a maga autonóm célja érdekében.
[...] Az önmagammal folytatandó párbeszéd jóformán még meg sem kezdõdött, írói önkényem máris
alakítgatni igyekszik, [...] egész volumenében mûvé
igyekszik csiszolni, ami jog szerint majd csak késõbb,
a vallomás után kívánna mûvé lenni.” 6
Olyan hely ez, ahol Heller Ágnes idézett
megjegyzése is talajt foghat: az elválaszthatatlan elválasztásának reménytelen kísérlete helyett az elõremenekülés ígér kiutat, a mûvé csiszolás, a formába állás számít, a formátum,
amely vagy létrejön, vagy nem, amely nem valami más függvényében, hanem önmagában
érvényes vagy nem. De bármennyire így van,
Dérynek ez a mûve nemcsak kimondott szavaival, színrõl, hanem sorsával, fonákjáról is tanúságot tesz az egyszerû, mezítlábas tények hatalma mellett. Elsõ, folyóiratbeli közlése maga
ugrasztott elõ egy magánarchívumi alvilágba
süllyedt, elfeledett kéziratot, amely az írói emlékezést a legérzékenyebb pontján falszifikálta.
„A memoárban nem az képviseli az igazságot, amit a
levéltárak visszaigazolnak...” – írta Heller Ágnes.
De az sem, amit a levéltárak cáfolnak. Úgy-
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hogy ebben határozottan Veres András álláspontjához húzok. Mindazonáltal végkövetkeztetését nem tudom mindenben osztani: „Nem
a világtörténelmi teleológia tagadása vezeti [Déryt]
– mint azt Lukács György vélte –, hanem a haladáseszmével való visszaélés elhárítása. A pontosság pedig nem önigazoló reflex, hanem jóval több annál:
a számon kért érték érvényesítése, ha tetszik, önként
vállalt példaadás. Újra meg újra rákérdez a nagy
történelembölcseleti dilemmákra, sokszor látja eldönthetetlennek õket, de valójában nem mond le a válasz lehetõségérõl. Éppen ez az a pont, ahol a posztmodern ízlés megtorpan. S talán innen fog elrugaszkodni az a felfogás, amely majd a posztmodernt
felváltja.” (107.)
Én kissé másképp fognám meg a dolgot. A
kompromittáló adatoknak az a gyûjteménye,
ahonnan az emlékezetkihagyást leleplezõ kézirat elõkerült, magánszorgalomból és kisüzemi módszerekkel állt össze. Déry nem keresett
mentséget. „Az idõ sem mentség” – szögezte le,
elvágva maga elõl minden kibúvót. Ezzel valóban maradandó példát adott, amelynek példaszerûségét mi sem mutatja jobban, mint
hogy ma mindenki az ellenkezõjét követi, akire emez iparág egykori nagyüzemének termékei visszahullanak.
(A felvilágosító dilemmája) Frappáns mondatokban jellemzi a kötet egyik tanulmánya
(EZREDVÉGI PILLANATKÉP) a magaskultúra helyzetét a modern demokráciákban, fájó leértékelõdését és vele szemben a tömegkultúra elõrenyomulását: „A magaskultúra mindenekelõtt
arról szólt: mûveljük kertjeinket, gyomláljunk és
gyomláljunk, az eredmény nem marad el. A tömegtársadalom viszont arról: virágozzon minden virág,
sõt lehetõleg minden gyom is – mert hogy az is csak
növény és Isten teremtménye. A magaskultúra azt
hirdette: ne légy elégedett magaddal, haladd meg
önmagadat. A jámbor fogyasztó azonban nem vállalkozik efféle nyaktörõ mutatványra. S tapasztalatai is arra intik: nem kell a jobb, elég a jó.” (176.)
Ami a frappáns hangzást illeti, Veres András
jó helyrõl kölcsönöz: mind a magaskultúra,
mind a tömegkultúra jellemzésére szolgáló maximából valamiképp Voltaire szól ki: „Il faut
cultiver notre jardin” és: „Le mieux est l’ennemi
du bien”.
A két maxima Voltaire-nél nem egymással
perel, hanem mindkettõ egy harmadikkal, a
lehetõ világok legjobbikának eszméjével. Ha

visszalapozunk a kötet egy másik tanulmányához, ott ezt olvassuk: „Pedig a tökéletesség távolról sem annyira pozitív Kosztolányi értékrendszerében. Szívesen mondogatta, hogy nem kell a
legjobbat akarni, elég a jó is. Nem véletlenül
adja Moviszter doktor szájába a következõ szavakat:
»Higgye el: nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, mint a többi: jó is meg rossz
is.«” (92., a második kiemelés tõlem.) Kicsit
odébb Moviszter doktor egy másik mondását
idézi a tanulmány: „egyetlen ideált sem szabad
megvalósítani”. (95.)
A mondatok egybecsengenek, de tartalmuk
máshová fut ki. Vagy az egybecsengés tartalmazza a nagyobb igazságot, és mégis ugyanarról van szó?
(Szöveg és textúra) A kötet három tanulmánya
foglalkozik Kosztolányi Dezsõvel. Az egyik az
ÉDES ANNA sajtó alá rendezésének tapasztalatairól számol be – igazi élvezettel olvastam. Megtudtam belõle, hogy a Kiss János altábornagy
utca eredetileg Mozdony utca volt, s egyik házába 1919-ben a Lenin-fiúk fészkelték be magukat; hogy az értelmetlennek látszó off pottying kifejezés értelmezésére több tipp is adódik;
hogy a „Macquart-csokor” helyesen írva Makartcsokor: szóval egy csomó tudni nem érdemes
dolgot.7 Ez az öncélúság biztos jele a szerzõ
tárgyszeretetének: nem elégszik meg a hûvös
fogalmi elemzéssel, de nem is a mû benne vert
hullámait ecseteli, hanem vele együtt olvasója
is mintegy az ujja begyében kezdi érezni tárgya alakját és textúráját. A Heller Ágnes Kosztolányi-könyvérõl írt, elemzést és emlékezést
vegyítõ, már említett tanulmányból kitûnik,
mennyire meghatározó volt szellemi fejlõdésére a Kosztolányi költészetével való találkozás. A harmadik írás József Attila Kosztolányibírálatának értelmezõ taglalása. Szóval mindhárom valahogy oldalazva közelíti meg tárgyát,
tükör által, nem színrõl színre, de nem is homályosan.
Ez az oldalazó megközelítés alapvetõ hiányérzetet is hagy maga után. Veres András sorra veszi az ÉDES ANNA értelmezõ kínálatát, és
mindegyiket rövid úton elutasítja. Érvei magukban nézve nem mindenben meggyõzõek,
helyenként egyenesen akadékoskodónak tûnnek. Igazat adok neki, amikor elutasítja azokat a fenntartásokat, amelyek hiányolják a regénybõl Édes Anna gyilkos tettének motiválá-
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sát. Nem kétséges, hogy az író éppen arra
szánta a regényét, hogy bemutassa: a mindenki – de leginkább az elkövetõ – számára érthetetlen és megmagyarázhatatlan tett valójában
hogyan s miként volt teljes mértékben determinált. A regény egész egyszerûen errõl szól.8
Bizonyosan hiba volna freudista tételregénynek olvasni, de azt a szemléletet nyilván átvette, hogy egészen véletlennek tûnõ tetteink, legapróbb elvétéseink is maradéktalanul, sõt fölösen determináltnak mutatkoznak, ha lelki
életünk egészét nézzük, nemcsak a tudatost,
de a tudattalant is. S ha ezt nem lehet lefordítani a lelki motiváció hagyományos fogalmaira, az csak arra vall, hogy más fogalmakra van
szükség. De hogy ezt a tudattól elzárt determinációt végül is a regény hogyan mûködteti, s
hogyan vezeti a végzetes kifejletre, azt Veres
András sem mutatja meg, beéri utalásokkal,
hogy merre kell mennie a helyes értelmezésnek. A kulcsot szerinte Kosztolányinak az a
megjegyzése kínálja, hogy õ a „tökéletes cseléd”
történetét akarta megírni. De hogy ez a kulcs
hogyan nyitja a regény zárjait, nem részletezi.
Nem hibáztatom ezért: az itt olvasott tanulmányok keretei nem adnak módot a teljesebb kifejtésre. S fõleg azért nem, mert várakozásunkat õ maga srófolja magasra azzal, ahogy a
regény tárgyi világát szétszedi és összerakja,
mert ezek után azt várjuk tõle – és láthatóan õ
is magától –, hogy lelki, szellemi és eszmei dimenzióinak elemzésében se adja alább. Úgy
gondolom, Veres András nem térhet ki a feladat elõl, s elõbb-utóbb neki kell vágnia a nagy
tanulmánynak, amely kiépíti az utat a két végpont, a regény anyagának ujjbegyben érzett
textúrája és általános eszméje között.
(Lehetõ világ) A József Attila Kosztolányi-bírálatát elemzõ írást olvasva érzem a leginkább,
hogy olvasmányommal kommunikatív viszonyban állok. József Attila költészete bennem hasonló életkorban hasonló imprintinggel rögzült, mint Kosztolányié Veres Andrásban. Engem elõször a novellista Kosztolányi kapott
meg, és verseihez csak késõbb és – legalábbis
most úgy rémlik – éppen a József Attila-féle recenzió hatására találtam el. A recenzió önmagában is lenyûgözött – és máig lenyûgöz – fregolitermészetével, amelyet Veres András is rögzít: lehet olvasni elegáns, irodalmiasan simára
vasalt impresszionista esszének, és lehet olvas-

ni sokszorosan reflektált, rendkívül szofisztikált gondolati elemzésnek. Veres András találó kifejezésével élve bizonyos „játékos mesterkedések” adják az írásnak ezt a jellegét, amelyekkel József Attila, hogy úgy mondjam, felszínre
rejti a gondolati komplexitást. Veres András az
utóbbi kibontására koncentrál, amit jelentõs
kezdeményezésnek kell ítélni, minthogy a József Attila-irodalomban erre kevés kísérlet történt, és azok is meglehetõsen ötletszerûek voltak. Elemzésébõl csak egyet emelek ki. A homo moralis és a homo aestheticus Kosztolányi-féle szembeállítását átértelmezve József Attila e
bírálatában bevet egy harmadikat, a homo oeconomicus fogalmát, és Veres András megkísérli e fogalom tartalmának kifejtését. „Föltehetõen azért van szüksége erre József Attilának – írja –,
mert a maga marxista nézõpontjából fontosabbnak
(és bizonyosabbnak) tartja a történelmet magyarázni kívánó marxi gazdaságelméletet, mint az ehhez
képest másodlagosnak ítélt politikai programot, illetve magatartást.” (206.) Elemzése egy korábbi
pontján még élesebben fogalmaz: a Kosztolányi-bírálatban „a marxista álláspont önmagában (mélylélektani kiegészítés nélkül) jelenik meg
pozitív alternatívaként...” (202.) Ez az elhatárolás szerintem szükségtelenül és indokolatlanul
beszûkíti az értelmezés horizontját. Én úgy látom, hogy a homo oeconomicus fogalma a József
Attila által szánt értelemben elengedhetetlenül tartalmazza a lelki háztartásában gazdálkodó embert is. Hadd idézzek a Hort Dezsõ könyvérõl írt recenziójából, mely pár hónappal a
Kosztolányi-bírálat után jelent meg: „A történelmi társadalmat – írja itt József Attila – nem a
res oeconomica, hanem a homo oeconomicus formálja. A homo oeconomicus alkotja a tudományokat,
mint ismereteink leggazdaságosabb kifejezéseit és
hasonlóképpen a mûvészeteket is. (Freud még neurózisokban is fölfedi az ökonómiai elvet.)” 9 Veres
András is idézi ezt a helyet, de eltekint attól,
hogy itt expressis verbis jelen van a „mélylélektani kiegészítés”, és csupán azt emeli ki, hogy a
homo oeconomicus „mindenekelõtt tevékeny –
szemben Kosztolányi »homo aestheticusának«
szemlélõdõ attitûdjével”. (207.) A Kosztolányibírálatban valóban ez a szembeállítás áll az elõtérben, de ha már a vele lényegében egyidejû
Hort-recenziót is bevonjuk a fogalom értelmezésébe,10 akkor számítsuk bele ezt a másik
szembeállítást is, amelyben József Attila a homo oeconomicust a res oeconomicától határolja el:
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„Ha Marx alapján jobban megértjük, hogy pl. a vallásos érzés miért öltött abban a korban olyan, ebben
pedig ilyen eszmei-szociális formát, még mindig kérdéses marad, hogy egyáltalán miért van a homo oeconomicusnak vallásos érzése, hogy a szubjektum lelki háztartásában miért mutatkozik gazdaságosabbnak a hit, mint az értelem? [...] A »szellemi
természetrõl« szóló marxi felfogás kritikáját itt kell
kezdeni, a homo oeconomicusnál és nem a res oeconomicánál.”11
A Kosztolányi-féle homo aestheticust József
Attila így jellemzi: „Végsõ soron az a gyermek, ki
ösztönös tekintetével értelmetlennek látja a felnõtteknek ezt az erkölcsi világát, ki, felnövekedvén,
kénytelenségbõl beléhelyezkedik ugyan a világ rendjébe, szíve mélyén azonban megtagadja.” Szorosan
mellé kívánkozik a következõ mondat a Hort
Dezsõ-recenzióból: „A res oeconomica mélyén,
mint bölcsõjében a gyermek, a homo oeconomicus
szunnyad, s nincs másról szó, mint hogy – felnövekedvén – elõlépjen.” A két mondat egy rugóra járó metaforikája és retorikája még jobban
kiemeli összetartozásukat, és még erõsebben
kidomborítja különbségüket, amely a két állítmányban válik egészen plasztikussá: „szíve mélyén megtagadja” – „lépjen elõ”. (Vagy ahogyan a
Freud-versében fogalmaz József Attila: „Amit
szivedbe rejtesz, / szemednek tárd ki azt...”)
Amikor József Attila a szemlélõdõ homo aestheticusszal a tevékeny homo oeconomicust veti öszsze, mindjárt meg is mondja, hogy itt nem
akármilyen tevékenységre gondol: a költõ, ha
szemlélõdõ is, tesz valamit: verset ír. Ezért nehezen tudnék egyetérteni Veres András következtetésével: „Azért fellebbez [J. A.] a jövõhöz,
mert annyira kedvezõtlennek ítéli meg a jelent. A
marxista jövõkép megvalósulásának biztosítékaként
van szüksége a homo oeconomicus jelentõségének
hangsúlyozására, arra, hogy a teremtõ-termelõ szerepét és annak érvényesülését a természeti törvényekhez hasonló módon értelmezze. Paradox módon
Kosztolányi átfogó bölcseleti fatalizmusával
egy történetfilozófiai-gazdaságelméleti fatalizmust szegez szembe.” (209.)
Veres András nem adja meg azt a szöveghelyet, ahol József Attila „a jövõhöz fellebbez”. De
a kontextusból világos, hogy a Kosztolányi-bírálat zárópasszusára céloz, ahol József Attila a
„társadalmi üresség érzésével” szemben „a lehetõ
világra” apellál, „amelyhez – hiszen alkot – Kosztolányi is ragaszkodik”. Ez a mellékmondat azonban nemigen engedi meg, hogy a „lehetõ vi-

lág”-ot azonosítsuk a „marxista jövõkép”-pel, hiszen az utóbbiról aligha mondható, hogy Kosztolányi bármilyen értelemben ragaszkodott volna hozzá. A lehetõség megvalósításáról sincs
szó, a megvalósítás biztosítékáról meg végképp
nem – azon kívül persze, hogy vannak költõk,
akik verseket írnak. Én azt javaslom, hogy ebbe a „lehetõ világ”-ba ne olvassunk bele többet
(de kevesebbet sem), mint ami benne van: olyan
logikai vagy metafizikai modalitásra utal vele
József Attila, amely a semmivel és a valósággal
szemben – vagy kettejük között – valami harmadikat képvisel, amely elválaszthatatlanul
hozzátartozik az emberi létezéshez, és a költészet (meg a tudomány) legsajátabb ontológiai
terepét adja.12 A lehetõ világhoz való ragaszkodás markánsan különbözik a fatalizmustól:
a szükségszerû és a lehetõ ugyan nem egymást
kizáró modalitás, de nem is azonosak, mert a
lehetõség magában foglalja azt is, ami van, de
nem szükségszerûen van, és azt is, ami nincs,
de nem szükségszerû, hogy nincs – szóval magában foglalja a kontrafaktuálist is, amelynek
rendelt helye nem feltétlenül a jövõben van,
de mindenképpen összefügg a „szellemi természet”-tel.

Jegyzetek
1. „A kommunikatív emlékezet a közelmúltra vonatkozó emlékeket öleli fel. Olyan emlékekrõl van szó, amelyekben az ember a kortársaival osztozik. Jellemzõ példa a nemzedéki emlékezet. [...] Ha megtestesítõi kihalnak, újabb
nemzedéki emlékezetnek adja át a helyét. [...] A nyolcvanesztendõnyi határérték fele, vagyis a negyven év szemmel
láthatóan a kritikus küszöb. [...] Negyven év elmúltával
az egy bizonyos jelentõs eseményt felnõtt fejjel átélõ kortársak kiválnak az erõsebben a jövõbe tekintõ szakmai életbõl,
és elérik azt a kort, amelyben szárba szökik az emlékezet.”
Jan Assmann: KULTURÁLIS EMLÉKEZET. ÍRÁS, EMLÉKEZÉS
ÉS POLITIKAI IDENTITÁS A KORAI MAGASKULTÚRÁKBAN. Fordította Hidas Zoltán. Atlantisz, 1999. 51.
2. „Mivel az elbeszélések évenkénti megoszlása nem egyenletes, célszerûnek látszott nagyobb, négyéves periódusokat
választani önálló egységeknek, s hogy mindegyiket negyven novella képviselje.”
3. Mindig is mód volt pozitívan hivatkozni 1956-ra:
ez év elején volt az SZKP XX. kongresszusa, amelyen
Hruscsov meghirdette a „személyi kultusszal” való
leszámolást, és amely egyébként a magyar októberhez vezetõ események közvetlen elindítója volt. En-

Figyelô • 983
nek ellenére – vagy ezzel együtt? – a XX. kongreszszusra való hivatkozás a Kádár-rendszerben kezdettõl hangsúlyosan pozitív jelentésû volt, és ami talán
még jellemzõbb: az maradt Hruscsov bukása (1964)
után is, amikor a „láger” más szögleteiben már nem
nagyon illett emlegetni.
4. Ehhez adalékul szolgálhatnak az elõzõ jegyzetben
leírtak is. Az a bizonyos „megpecsételés”, ha egyetlen szimbolikus aktust keresünk hozzá, Kádár nevezetes pályaudvari beszéde volt, amelyben Moszkvából hazatérvén hitet tett az idõközben leváltott Hruscsov mellett. Legalábbis az ottani közönség így értette, és az esemény híre így terjedt el. A másnapi
sajtótudósításokból ugyanis nagyítóval is nehezen
fedezhetünk föl erre utaló jelet.
5. A kötet tanulmányai különben – egy további kivétellel („RAJONGÓ TUDOMÁNY, AZ A BAJ...”, 1988) – mind
1990 után készültek.
6. Déry Tibor: ÍTÉLET NINCS. Szépirodalmi, 1969. 327.
7. Hadd hozzak szóba én is egy szóra nem érdemes
apró pontatlanságot. Veres András ismerteti Németh László kritikus ÉDES ANNA-értelmezését, a következõ szöveghely megadásával: KÉT NEMZEDÉK, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970. 118–121. A hivatkozott
értelmezést azonban valójában a nevezett könyv 115.
oldalán találjuk. A helyzet az, hogy Németh László e
gyûjteményes kötetében két írás fölött is a KOSZTOLÁNYI DEZSÕ cím áll. Az elsõt 1929-ben írta, a Napkeletben jelent meg, és a hivatkozott értelmezés innen
való. A második 1936-ban kelt, Kosztolányi írói estjének bevezetéséül hangzott el, és ez található a Veres András által megadott oldalakon: az elcsúszást
nyilván a címek azonossága okozta. A különbség azonban nem csak három oldal, és nem is csak hét év:
utóbbi írásában Németh László kifejezetten visszavonja korábbi kritikáját, és fenntartás nélkül hitet
tesz Kosztolányi mellett. – Csupán megemlítem,
hogy Veres András szerintem nagyon sommásan bánik el Németh Lászlóval, amikor kötete más helyén
Szabó Dezsõ minden originalitást nélkülözõ visszhangjának ítéli.
8. Éppen ezért nem egészen világos, hogy Kodolányi recenziójából Veres András hogyan olvassa ki azt
a véleményt, hogy Édes Anna tette motiválatlan volna. Indoklásul ezt idézi Kodolányitól: „akkor egy éjjel [Édes Anna], maga sem tudja: hogyan s miért, a
konyhakéssel megöli gazdáját...” Csakhogy a (V. A. által) kiemelt szavakkal Kodolányi nem azt mondja,
hogy a tett íróilag nincs motiválva, hanem azt, hogy
az elkövetõ nem tud számot adni motívumairól, ami
a regény cselekményét nézve egyszerû ténymegállapítás.
9. József Attila: ÖSSZEs MÛVEI III. CIKKEK, TANULMÁNYOK, VÁZLATOK. Szerk. Szabolcsi Miklós. Akadémiai,
1958. 177.
10. Veres András elfogadja (könyvének 207. k. oldalán) azokat a megfontolásaimat, amelyeket egy hozzá írott levélben fejtettem ki, és amelyek alapján fel-

tételezem, hogy a Kosztolányi-bírálat végleges változatának kialakításába belejátszhatott Hort Dezsõ
könyvének elolvasása is.
11. József Attila: i. m. 178. (Az én kiemelésem.)
12. Idevonnám a következõ mondatot József Attila
korai mûvészetbölcseleti spekulációiból: „A nemlét:
õsállag, az állagok állaga: dolog nincsen és nem lehet nemlét nélkül, nemlét nincsen, de lehet, dolog nélkül: világunkban nincsen abszolutum, de megvan az abszolutum lehetõsége.” (TANULMÁNYOK ÉS CIKKEK 1923–
1930. SZÖVEGEK. Osiris, 1995. 42.) Nem azt akarom
mondani, hogy ez a mondat világosabbá teszi a „lehetõ világ” értelmét, csupán azt, hogy nem tévedünk József Attila gondolkodásától idegen területre, ha a fogalmat metafizikai szinten tartjuk.

Farkas János László

HUNGARIAN PSYCHO
Garaczi László: Gyarmati nõ
Jelenkor, Pécs, 2005. 294 oldal, 2300 Ft
A magyarországi minimalista szemléletû irodalomnak már a kezdeteitõl, a nyolcvanas évektõl típusokra szétváló áramlatszerûségét nemhogy alaposan nem vizsgálta, de alig érzékelte a kritika. (Ahogyan azt Abádi Nagy Zoltán
a kortárs amerikai irodalomra vonatkozóan
alaptanulmányában megtette.) Pedig a privát
szféra iránti érdeklõdés, a tágabb világ, a „társadalom”, a nagy ügyek tudomásul nem vétele vagy ingerült negligálása, a lokalizált témák
megragadása (= „ezt nézem, a többi nem érdekel”), fásultság és valami örömtelen hedonizmus, a megszállottságig vitt pepecselõ foglalatosság, a „visszahõkölõ én” önnön mikrovilágába fordulása, a kommunikáció kibicsaklása vagy az érzelmek, vágyak artikulációjára való képtelenség, netán a beszédmód szándékolt „ügyetlenségébe” burkolt cizelláltságundor és magatartás-kritika java irodalmunk
amúgy igen különbözõ szerzõit jellemzi. A kezdetektõl Mándyt például, akinek emblémaszerû figurája a beszûkült tudatú légyvadász. Tandori írásjelekkel, félreütésekkel, roncsolt szavakkal, madárbetegségekkel „vacakoló” démonikus magányosát, majd a halálos betegséget
lenézõ iróniával és meztelen nyíltsággal kezelõ ént a Petri-versben, Györe Balázs BOLDOG-
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sugallatát arról, hogy a világnak
egyetlen viszonylag biztos helye a magánélet,
vagy a becketti afáziát szimuláló beszélõt a Kukorelly-szövegekben. Garaczi László látásmódjáról elbeszéléstechnikájáról, szövegalakításáról érdemes talán azzal kezdeni az ismertetést,
hogy a fent vázolt territóriumba tartozik. Így
közelíthetünk a csak rá jellemzõ kisepikaformához.
Olvasói érzik, hogy két évtizede alakuló, mûfajilag és egyébként is változatos írásaiban (vers,
dráma, elbeszélés) sok a hasonlóság. Most az
elbeszéléseknél maradva: a GYARMATI NÕ megrostáltan összegyûjtött szövegeiben lényegileg
ugyanaz a szubjektum ölt testet. Ez a szubjektum mintha még készülõdne, kamasz, fiatalember vagy megnyugodni képtelen felnõtt,
nem kisiklott lény, hanem olyan, aki halogatja élete elkezdését. A világot valamilyen magaslatról szemléli, lekezeli, kicsúfolja, unja. Nem
tudunk lényegeset az elõtörténetérõl, ritkán
értesülünk cselekvési következményekrõl. Lényében van valami túlnövesztett egocentrizmus, megalománia vagy konzummessianisztikus mozzanat. A kötet nyitódarabjának tizenhat éves hõse „szebb volt, mint Jézus”, „hivatása e
földi létben, hogy dalokat írjanak hozzá, hogy istenként tiszteljék [...] fejében öt szó: mindent látok és
mindent megengedek”.
E központi beszélõ eklektikus vagy kialakulatlan szemléletû: hol apatikus, hol eget lyuggatóan patetikus, mint a fenti példában – hol
ironikusan szûkszavú, hol így-úgy megkontrázottan bár, de organikusan zsúfol, mintha az
érett Juhász Ferenc tanítványa volna: „vértarajos életösztön”, „fröccsenõ velõ”, „nyálhabos száj” stb.
A NÕTLEN GÉPEK-ben a narrátor-én „förtelem és
forma egységérõl”, „fátyol mögötti semmirõl” beszél,
és hiába a meglepõ, vibráló, anarchista gondolat és ritmus, az egészben logocentrista-érzelmes alapozást sejtek: mintha volna külön nyelvi jel és jelentés, s ráadásul a kettõ etikátlanul
lenne összehozva: „A hullák bõrére élõ embereket
tetoválnak: esznek, isznak, alszanak, szeretnek.”
A máris érzékelt ellentmondásosság (szenvedélyesség és távtartás) abból adódik, hogy a
könyv elsõ és késõbbi darabjai különböznek,
jól látható szemléleti fejlõdés is van, bár végig
nem oldódik fel teljesen egy – jobb híján így
mondom – avantgárd-posztmodern kettõsség.
Nem érhetõ persze pontosan tetten az a pillanat, ahonnan csökkenni kezd az avantgárd ex-

panzivitás, nagyhangúság, hiposztazálás, affirmatív beszéd. Viszont koncepcióváltásról tanúskodik, ahogyan például az elsõ Garaczikönyv, az 1985-ös PLASZTIK egy írását a szerzõ
ebbe a kötetbe látszólag csekély, de lényeget
érintõ változtatásokkal veszi át. A CONNIE ÉS
BLYDE-ból törli az elsõ változat mottóját, az írás
végérõl a szövegátvételekre történõ hivatkozást. A pár soros részekre tördeltséget megszüntetve folyamatossá teszi a szöveget, kiirtja
a kurziválásokat. Egyszóval az avantgárd montázsból intertextuális szöveg alakul. Az egymásmellettiség elvû építkezésbõl megszakítatlan egynemûség lesz, és az „eredetietlenség”,
„ismerõsség” aggálytalan vállalása.
Az már garaczis paradoxon, hogy az idegesen enervált, kontúrozatlan szubjektum precíz,
érzéki, lendületes narrációban formálódik.
A beszédjellegekre általában jellemzõ a szellemesség, précieux választékosság és valamiféle
homály vagy értelmezhetõségi zûrzavar. Mintha a szakszerûség, a banalitás és a halandzsa
egyszerre volna jelen. A TÖRTÉNET VÉGÉ-ben például ezt olvasom: „A fõhõs távolodása kiáramlás, melyben egy formateleológiai értékhierarchia
manifesztálódik, ahol az utolsó szintet a svájfolt ingek infernális világa reprezentálja. E távolodás látszólag értékteremtés, valójában értékvesztés, az érték lezüllesztése, bemocskolása, eltiprása.” Szó sincs
róla, hogy a rész ne volna kontextusában értelmes, mint egy írói módszer elméleti megközelítése. Inkább az zavar, hogy egy pontosan
behatárolható korszak és iskola divatteóriájának csikorgó fogalmai elegyednek olyanféle szenvedélyességgel (lezüllesztés, bemocskolás, eltiprás) – amely elbizonytalanítja az összhatás egzaktságát éppúgy, mint parodikusságát. A gondolatmenet mindeközben olyan súlyos banalitásokkal spékelt, mint hogy a Nap
sem lesz szegényebb „azáltal, hogy fényével élteti az erdõ madarait és a rét virágait”, és hogy „minden történet véget ér egyszer, az utolsó szó jogán”.
Ironikus a passzus, persze, de mindez együtt kb.
olyan fárasztó, mintha Erdély Miklós KOLLAPSZUS-ának és a PRAE esztétikájának nyakatekert
elegye- és illusztrációjaként volna saját ars
poetica. A jelentéstulajdonítás tehát nem lehetetlen, de helyenként komoly nehézségekbe
ütközik. A szöveggeneráló ugyanis szokatlan
gyakorisággal vált az értelmezõ mezõk között,
gyakran egy-egy mondaton belül is. A „mintát
vettem a nõbõl, de túl sok lett benne a szillogizmus”,
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vagy a „modern ember ma reggel hétkor meghalt”féle közlések vibrálóan vonatkoznak hol a szóra, hol a tartalomra, hol a dologra. Vagy Garaczi László kifejezésével: „a praktikus és szofisztikus” jelentésre. Ez a vibrálás a következetes
dekonstrukció eredménye: a szétesõ nyelv újraépítésének vagyunk erõsen próbára tett figyelmû tanúi.
A könyv egészét átjáró humor viszont üdítõ,
kritikus, többsíkú, célba vesz mindenféle viselkedési merevséget, nyelvi klisét, bunkóságot,
ideológiai bornírtságot. (Egyébként szerencsére egyre többen élnek ezzel az iróniával fiatal[os] íróink Bodor Ádámtól Parti Nagyon,
Háy Jánoson át Cserna-Szabóig.) Nem megbocsátó, inkább kárörvendõ nevetés ez, gonoszkodó és nonszensz. Hagyományosabb változatában kabaréhelyzetbõl fakad, például egy
buszjelenetben (A SZATURNUSZ NAPJA), mikor az
ellenõr felszólítására a bliccelõ külföldinek tetteti magát: „Széttártam karomat, a fejem ingattam:
páulicám ságájet viszjóloe zvino.” (Ami annyit
tesz: az utcán vidám csapat lépeget.) Fûszere az
ábrázolásnak, hogy egy ellenszenves korszak
kizárólagosan kötelezõ és teljesen gyakorlatiatlan orosz nyelvtanulási módszerére is utal.
A komikum legtöbbször nyelvi alapozású,
akkor is, ha (abszurd) helyzetet is elképzeltet.
A „híresen rosszul úszó” elbeszélõ mondja: „Felbukkant egy rozmárarcú hosszútávúszó a szemben
jövõ sávban, arra gondoltam, hátára csimpaszkodom, de meggátolt a szemérem.” Itt a beszéd cselekszik, ahogyan akkor is, amikor mentalitásparódia érvényesül: a VÉRFARKAS-ban a hivatalos és médiafrazeológia így: „a nyomozóhatóság
kebelén belül életre hívott válságstáb”, „az uszító
propaganda rohasztó zsizsikje”. A legjellemzõbb
mégis a nyelvi játék, annak is az a változata,
mikor a szólást – konkretizálva – eredeti és átvitt jelentésével együtt érzékelteti: „Baromfivész dühöng, az Országház kárpitja meghasad. Beköpik a vattaembert, a szerecsent megfürdetik...” Az
amúgy is kiváló SZMRTY VAGY AMIT AKARTOK-ban
halmozza, variálja a fogásokat: (áthallás, allúzió, szinonimitás): „Hogy hívják a Halált? Van
gyereke? A halál fia? [...] Aki keres, az a halál? [...]
A halál: Velencében? [...] Van bõr a halál pofáján?
Egy nagy halál van vagy sok kicsi sokra megy” stb.
A vizionált vagy a hallucinált jelenetek sajátosan groteszk humoráról is szóljunk: A LEGYEK
A BÖRTÖNÖD? (már a cím „legyek” szava is meghökkentõ homonimaként viselkedik) rovaros

mese, ijesztõen röhejes mikromegfigyelésekkel: „Kibújtam a kényszerzubbonyból, elõfütyültem
a kollégákat. Vaszil bukfencezve rohant ki a sarokból, csápjait csóválta örömében. Nyomában Szemiramisz és Csocsoszán billegett visszafogott, nõies méltósággal.”
A Garaczi-novellában a világ érzelmi-morális kiüresedésére adható reakciókról van szó.
Nem történnek értelmes, célszerû dolgok, tehát nincs kitüntetett esemény sem, minden
egyszerre és egyaránt fontos, más szóval semmi sem az. A telített élet nem létezik, vagy máshol van, itt kis kalandok eshetnek csupán. Ha
nincs igazi élet, csak trivialitás, jöjjön a mesterségesen felfokozott érzékelés, a hallucinált,
a fantaziált, a virtuális, a kaotikus valóság. Ezért
a sok stilizációja a kábítószeres vízióknak. Ezek
technikailag aligha módosult tudatállapotban
rögzítettek, legfeljebb az ilyenféle élmények
emlékfoszlányainak felhasználásával készült
írói teljesítmények. Mint a SZOMORÚ TÉNYEK TITKÁRA. Itt a téma, az esemény és a látás-elõadásmód „kábítós” ugyan, de a tömegkommunikációs törmelékanyagok és irodalmi idézetek
halmozása válik végül is fegyelmezetten komponált szöveggé. Ha semmi sem történik bizonyosan, nincs következményesség, a cselekmény is összefüggéstelen darabjaiban létezik,
a fásult minimalista karakter önnön képzeletébe disszidál. Az INTÉS AZ OSZLÓKHOZ címû írás
végén még a képzelt beszédtörténés is visszavonatik, valóban semmi sincs. A sarkon álló férfi „olyasmiket hallgatott torkaszakadtából órák óta,
hogy [...] »Vegyétek, ez az én hókuszpókuszom!«” Az
üresség, a tehetetlenség heroizmusáról részletesebben van szó a POMPÁSAN BUSZOZUNK (1998)
címû önéletrajzi kisregény antiwittgensteini
reflexiójában: „Azt is el lehet mondani, amire nincs
nyelv, a nem lehetet is el lehet mondani, vagy talán
csakis azt, csakis a lehetetlent szabad, a tilost, azt kell
mindenáron elmondani, a nincset, a nemet, a mindent beborító és átitató nincsre el sem suttogott nem
szabadot, azt kell, érthetetlen jeleket közölni a nem
létezõ elmondhatatlanról, a tehetetlenségrõl, a biztos kudarc tudatáról és az elmondás kimondhatatlan
erõfeszítésérõl. Beszélni muszáj, ha nem beszélsz, anynyi. Tanuld meg tisztelni és szeretni az üres fecsegés
mindent lebíró hatalmát.”
Már a PLASZTIK-ban is hírhedt mitikus figurákat tett át az író elbeszélései világába, ezt a
gyakorlatot késõbb is folytatja. E kötet újabb
írásaiban azonban egyre ritkábban utal konk-
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rét idolokra (Bonnie és Clyde, David Bowie,
Brando, Fassbinder). Saját környezetébõl fikcionál deviáns szereplõket, igaz, ezek könnyedén rokoníthatók a szappanoperák, a grand
guignol, a horrormûfajok alakjaival, Bret Ellis,
Tarantino, Gaspar Noé teremtményeivel.
A minimalista epika érzéstelenített hõse
(akárcsak a befogadója) igen kevés dologtól
jön lázba, már csak igen erõs hatásokra reagál.
A szadoerotikus effektusok ilyenek, ezek állandó alkotóelemei a kötetnek. „Egy jól fejlett intelligens gyerek általában szadista, egy jól fejlett intelligens felnõtt pedig mazochista”, hangzik el a
GYERTYAÖNTÕ FIÚ BALLADÁJÁ-ban. Bár ez itt inkább csak vicc, a horrorisztikus eseménymozzanatok s a „Liza lábfejét lemetélték, arcán szétcsapták a vért”, „A nõ legott bevégzi, nyüszíteni fog
és nedvedzeni”, „Letérdelsz, megengeded, hogy a halál szót a szájába vegye”, „Sötétség, por, holtak, nyöszörgõ sorstársak, jó”-féle sorok Garaczit az AMERIKAI PSYCHO szerzõjének szûkszavúbb és jobb
humorú rokonává teszik.
Ontológiai irodalom ez, nem a világ érdekli, hanem a lét; hogy milyen létezni: ijesztõ,
kellemes? Közben valami quasi-novella születik, szöveg sok hagyományos kisepikai elemmel. Ezek az írások pár oldalasak általában,
gyorsan lefutók, ide illõ divatszóval „pörgõsek”, rafináltan szerkesztettek. Idõsémájuk
meg-megszakadó és kihagyásos, hisz „hosszú
ideig gondolkodni, például tíz másodpercig, úgysem
lehet”. A szétszabdaltság vagy foszlányokból
összevarrtság olvasói benyomása a szélsõségesen érvényesülõ élmény- és szövegköziség elvébõl következik. A formatradíció módosult
vagy kiürült, az elõadás klipszerûvé vált, emléknyomok sejlenek fel, asszociációs lehetõségek igen intenzív képsorokban. Néha a szövegtest is rövid, külön jelölt részekre törik
(például MIRIGYGYAKORLAT, PENTAKRON). Nehéz
történetként habzsolni az ilyen zsúfolt, többszörös dobozszerkezetû, a logikai-racionális és az
érzelmi-asszociatív összefüggéseket egyaránt
kimetszõ, kihagyó, elleplezõ írásokat. A megsokszorozott narratív szintek, valóságvonatkozások s a formalizált beszédegységek gyakori
váltásai miatt is.
Valamit azért megtudunk az én mellett a világról is, ha meglehetõsen visszafogott, sorvasztott vagy éppen eltúlzott, szenzációs formában is: gyerekkori emlékek, bulik, nevelõ-

otthoni lány, egyetemi közeg, diszkóból haza
– kábítósan. A BKV-ellenõr megjelenése éppúgy vis maior, mint egy szadisztikus gyilkosság
vagy mint mikor „kijött” a dízelvonat a pályaudvar üvegezett homlokzatán át a Körútra. A motívumok, visszatérések, a kifejlõdés,
az erõs ritmikusság a zenei jelleget erõsíti. Egy
idõben elsõ közlésben ezek az írások a szerzõ
ritmizáló felolvasásában hangzottak el.
Érdemes egyet közelebbrõl megvizsgálni. A
címadó GYARMATI NÕ kiemelkedõen jó és jellegzetes írás. A hallott, olvasott, tanult ismerõsségek, a köznapi vagy tömegkommunikációs információk éppúgy sajátként vannak elõadva,
mint az átélt vagy fantaziált események. A novella pár sorban hírrel indít: áldozat van (várhatóan tett, elkövetõ stb. is lesz). Egy ehhez képest hosszú (csaknem egyoldalas) tájékoztató
következik a mesélõ én életkörülményeirõl,
hangulatáról: „A szeparéban kucorogtam napok
óta, az a gondolat tartotta bennem a lelket, hogy...”
A következõ bekezdés folytatja a hírt immár
összekapcsolva a beszélõ szituációjával: „Ekkor
akadt kezembe a megsárgult Playboy a cikkel a Gyarmati Nõrõl, aki minden teketória nélkül hasba szúrt
egy járókelõt...”
Realisztikus útnak indulási kísérletet követõen fantaziált elindulás jön: „...a lichthófon keresztül jutottam ki...” Ebben a részben „küzdelem”, „kalandleírás” következik, majd „révbe
jutás”: „Egy kupleráj [...] a lányoknál húztam meg
magam.” És itt a tradicionális alapprobléma:
„Csak saját magammal nem tudtam sehogy kibékülni.” Ezután egy levélbõl kiderül, mi történt az
immáron „Mesterem”-ként emlegetett tettessel: a börtönben „átharapta nyelvét és kiszívta saját vérét”. Pár sor a „mindennapokról”: „a konyha fölött lakom, tarhonyás hús a vacsora...” – majd
az utolsó mondat: „A tükör elé állok, lassan kitolom duzzadt, meggypiros nyelvem...”
Így megvágva és összesûrítve kiviláglik egy
statikailag kifogástalan epikus szerkezet: értesülés, a beszélõ szituációja, alapkonfliktusa, kalandjai, a távoli gyilkosság misztikus szuggesztiója, sejtetett, egyben iróniával valószínûtlenített meghökkentõ vég: vajon öngyilkos lesz
a mesélõ, akihez talányos okból eljutott egy egzotikus-extrém bûntény híre? Poe-i és bierce-i
rejtély, chandleres rezignált személyesség és atmoszféra. Hagyományos elbeszélésváz, annak
minden lényeges elemével. De erre ráburjá-
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noznak, ezt elfedik a mûfaj- és stílusparodikus
mondatok. Az imént épp ezt a szövegelést kivágva szikkasztottam az írást csontvázává. Az
író ambíciója más: õ a szüzsét zsugorítja, teszi
minimálissá, a gazdag allúziójú beszédkitérõk
lépnek elõ az epika lényegévé.
Doboss Gyula

BRET EASTON ELLIS:
HOLDPARK
Fordította M. Nagy Miklós
Európa, 2005. 501 oldal, 2500 Ft
A HOLDPARK címû regény látszólag jelentõs változásra vall az AMERIKAI PSYCHO írójának életmûvében. A posztmodern irodalomelméleti
„terepasztalokat” gyártó Ellis kvázi-önéletrajzot, önreferenciális aparegényt szegez szembe
az olvasóval. Itt nincs bekamerázott pornószekvencia, libertinus kannibalizmus, felvágós
verbális ready-made, nincs többé láncfûrész,
ötoldalas patológiai tanácsadás. A szöveg felülete sima: fecsegéssé oldott minimalizmus és
vallomásos énlíra. A HOLDPARK nem tipikus Ellis-könyv, de mégis azzal frusztrál, hogy igazibb az igazinál. Ellis újra rosszhiszemû és
okos.
A HOLDPARK fõhõse egy Bret Easton Ellis nevû író, akinek sikeresen induló karrierjét az alkoholizmus és a drogfüggõség divatosan dekadens ballasztja terheli. A könyv elsõ, még a
konkrét szüzsét megelõzõ fejezete a tündöklés
és bukás ironikus leírását tartalmazza. A nyolcvanas évek amerikai art worldjének, „irodalomgyárának” és Ellis saját imágójának abszurditásba menõ stilizációja az egész könyv legszuggesztívebb oldalait eredményezi: „Egy olyan idõszak kezdete volt ez, amikor a regény mintha már
nem is számított volna: egy fényes, könyvszerû tárgy
megjelentetése egyszerûen csak ürügyet jelentett a
partikhoz, a csillogáshoz és ahhoz, hogy jóképû fiatal szerzõk finomra csiszolt minimalista szövegeket
olvassanak fel.” (20.)
A regény fõhõse egy „mélyre ment” (sic!) világ
körüli felolvasóturné után rendbe akarja tenni széthulló életét, és feleségül veszi házassá-

gon kívül született gyermeke anyját, a divatos
színésznõt, Jayne Dennist. A regény cselekményéül szolgáló tizenkét nap története ekkor veszi kezdetét. Az ideggyenge és xanaxhívõ alkotó kezd visszacsúszni a vodkába, a kiadó által
megrendelt Tinédzserpunci címû pornográf thriller (szinopszisa remek önparódia) nem akar
megíródni, az elõvárosi családi villában életre
kelnek a gyermekkor szörnyei, és ráadásul valaki elkezdi imitálni Patrick Batemannek, az AMERIKAI PSYCHO fõhõsének gyilkosságait.
A HOLDPARK önéletrajzi narrációja természetesen konstrukció, és ha a szöveg töredékesen
tartalmaz is önéletrajzi (?) elemeket, egészében a fikcionalitás és a realitás hierarchikus logikáját radikálisan elutasítja. A szimulákrum
gyártásmechanizmusának remek példája Jayne
Dennis figurája, akinek honlapját és Ellisszel
készült közös fotóit megtalálhatjuk ugyan az
interneten, de ez távolról sem biztosít minket
a színésznõ valóságos voltáról. Ellis egyszerre
alkalmaz a hitelesség mellett és ellene érvelõ
retorikát: „A neveket megváltoztattam, és eléggé homályos vagyok magával a helyszínnel kapcsolatban
is, mert nem számít, ugyanolyan hely, mint bármelyik másik. A történet elmesélése megtanított rá, hogy
a Holdpark bárhol megtörténhetett volna. Ezek az
események elkerülhetetlenek voltak, és mindenképp
végbementek volna, függetlenül attól, hogy épp hol
tartózkodom életemnek ezen a pontján.” (60.)
A többszintû stratégia hatására kirajzolódó
ambivalens és nyugtalanító érzés a hiperrealista fotók realizmuson és absztrakción túli hidegségét idézi. Minden pontosan így történt,
de semmi sem történt pontosan így. Az életképek egyszerre szuggerálják az ezredfordulós évek elõvárosi Amerikájának „hiteles” leírását és egy bizarr poszturbánus utópia hangulatát. Ez az eljárás hasonlít ugyan a korábbi
regények detotalizáló valóságfelfogására, de a
HOLDPARK-ban Ellis látszólag letörli a palimpszesztet. Az írói én önigazoló gyónása hangsúlyozottan „erõs” bázisvalóságot teremt, valamifajta dokumentumoptikát, de ez csak arra szolgál, hogy a történetkitalálás hatásmechanizmusa direktebb, élesebb hatást érjen el. Itt a
szerzõ, hol a szerzõ? Körmönfont, de már sokszor megünnepelt szövegtaktika.
A HOLDPARK egyik szórakoztató és domináns
vonása, hogy a korábbi regények problematikáját sematizált pszichoanalitikus olvasat segítségével zárja rövidre. A fiktív önéletrajz a
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szerzõi szándék megoldási kulcsaként és paródiájaként mûködik, egyszerre körvonalazza és
írja szét az Ellis-univerzum értelmezési kereteit. Hol a szerzõ, és ki az apja?
Ellis éberen figyeli saját olvashatóságának
lehetõségeit, recepcióját egyszerre teremti és
rombolja is. Az AMERIKAI PSYCHO aparegényként
való olvasása/olvastatása ennek a logikának a
csúcsteljesítménye. A HOLDPARK fõhõse minden lehetséges szöveghelyen meggyónja ödipális meghatározottságát, de a büntetést nem
tudja kikerülni. Az apja szellemébe olvadó démon, Patrick Bateman, vagyis saját maga elõl
nincs menekvés. A freudi tudatalatti vulgáris
metaforájaként megjelenõ paranormális jelenségeket produkáló családi ház csak kitartó
és szakszerû ördögûzésburleszk segítségével
tisztítható meg a személyes múlt emlékömlenyétõl.
A pszichoanalitikus olvasás destrukciójának
eszköze a regény szövegén belüli zsánervibrálás, mûfaji feszültség is. A kvázi-önéletrajz a
történet kibontakozása során horrorklisékkel
bõvül ki, és Stephen King írásmódjának, motívumainak textuális-vizuális megidézése által
a szöveg egy közepesen feszített tempójú horror közepesen szellemes paródiájába csúszik
át. (Ennek ellenére el kell ismerni, hogy Ellis
korábbi mûveihez képest a regény bravúrosan
imitálja a feszültségkeltés, a suspense eszközeit.)
A HOLDPARK egyik alapkonfliktusa, a megelevenedõ regényalak ámokfutása King HALÁLOS
ÁRNYÉK címû regényét idézi fel, míg a lassan
megbomló elméjû író és a nukleáris család tragikomédiája a RAGYOGÁS-t recitálja. A HOLDPARK
végén leírt szellemûzés és a POLTERGEIST címû
film közötti rokonság pedig nyilvánvaló.
Ha a HOLDPARK egyik rétegeként a pszichológiai indíttatású önelbeszélés kudarcát véljük,
akkor a horrorhagyomány hangsúlyozottan vizuális elemei a pszichoanalitikus olvasat paródiájának alkatrészeiként is kezelhetõk. Ellis korábbi regényeiben (GLAMORÁMA stb.) is megfigyelhetõ volt, hogy a szereplõk személyiségstruktúrája önmaguk számára is csupán egyfajta mediális reprezentáció révén hozzáférhetõ.
Filmekben gondolkodnak önmagukról, lényük
üres helye különbözõ típusú reprezentációk
találkozási pontja. A HOLDPARK fõhõse tudatalattiját csak egy Stephen King-regény médi-

umán keresztül képes megközelíteni, az apahalál misztikus õsjelenete pedig az én perspektívájából felvett snuffvideóként leplezõdik le.
A vulgárfreudizmus diadala és szimbolizációjának önfelszámolása ez a popkultúra eszközeivel: „Csak azért lehettem ennek a tanúja, mert olyan
gyorsan történt, és csak azért nem fordultam el azonnal, mert hamisnak tûnt, olyasminek, amit egy moziban láttam – viccnek, amivel csak a gyerekeket
próbálta ijesztgetni valaki. A nappali lehetett volna
egy vetítõvászon, a ház pedig a mozi.” (445.)
Minden kínosan egyértelmû, a szimbólum
önmagát jelenti, és azonnal törli is magát. Az
apa beszélõ csontváza: az apa beszélõ csontváza. Tüntetõen üres jelek. Csak az menekülhet
tisztán, aki nem vesz részt ebben a játékban. A
történet egyik fontos mellékszála, az elveszett
fiúk mítoszára épülõ, „metafizikával” is kacérkodó detektívtörténet az önmagát betemetõ
narrációból való kiszállás lehetõségét veti fel.
A regény terébõl eltûnõ gyerekek, köztük Ellis
fiktív fia (alteregója), a szüzsé pszichologikus
„megfejtésétõl” érintetlenül távoznak egy megközelíthetetlen tájba, „sohasohaországba”.
A narrátor számára ez a folyamat csak veszteségként (?) élhetõ meg, hiszen az „álommunkából” kimaradó, a szövegtestbõl kikopó gyerek-én egy immár birtokolhatatlan létlehetõség nosztalgiáját jelöli: „És követte a mélázó fiút,
aki elszökött, a fiút, aki rájött, hogy ki vagy, és mindenki túl fiatal volt ahhoz, hogy megértse: magába
záródik életünk.” (499.)
Igazi állítás, igazi veszteség ez, vagy csupán
egy újabb visszacsatolás? Értelmezhetõ-e a narrátor regény végére letisztuló tragikuma, vagy
ismét imitációról van szó? Ellis újra rosszhiszemû, az olvasó újra gyanakvó.
A HOLDPARK tipikus Ellis-könyv, nem is lehetne „igazibb”. A szerzõ nem lép túl saját árnyékán, saját intertextuális történelmén, sõt
ennek a kísérletnek a kudarcát figyeli ingerlõ
nosztalgiával. Eddigi textuális döntéseinek negatívjait hozza meg, de ezzel nem elõrelép, hanem korábbi kontúrjait erõsíti. A szöveg saját
maga ellen harcol, és alulmarad a küzdelemben, nem tud kibújni a bõrébõl. Egyedül van.
Hát persze: „Nem kijárat.” Az AMERIKAI PSYCHO
szentenciája nem is lehetne érvényesebb.
Nemes Z. Márió

