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(bár meglepő, hogy Fejtő számításba sem veszi
például Brecht művészetét). A tragédia meghalt -
és ezen semmiféle esztéta széplelkű sopán-
kodása sem segíthet. Ugyanakkor bizonyos,
hogy mindig is lesznek (és vannak) olyan jellegű
próbálkozások, melyek ebbe nem hajlandók be-
lenyugodni. A tragédiára mint világformára való
reflexió mindig legitim lehetősége marad a drá-
maművészetnek. Mint korszakteremtő műfaj
azonban át kell, hogy adja a helyét az erre a sze-
repre jóval esélyesebb komédiának. Ekkor Ador-
no agyoncsépelt mondását így módosíthatjuk:
Auschwitz után nem lehetséges tragédia.

Fejtő a költészet bekapcsolódásával véli
megoldhatónak a kérdést: „Az új dráma akkor
fog megszületni, ha dramaturgiailag képzett,
vérbeli költők veszik majd kezükbe a tollat..." Ér-
dekes, hogy a magyar esztéta itt - bár valószí-
nűleg nem tud róla - századunk egyik legna-
gyobb költőjének, T. S. Eliotnak a gyakorlatához
kapcsolódik. Eliot volt az, aki vissza akarta adni a
drámának a költészet rangját, első ilyen kísérlete
(Gyilkosság a katedrálisban) már két évvel Fejtő
cikke előtt megíródott. Ez a darab még nagyon
közel állta tragédiához. Eliot tudatosságát és té-
vedhetetlen művészi ösztönét dicséri, hogy ké-
sőbbi műveiben elvetette a tragédiaírás lehető-
ségét, legjobb darabja (Koktél hatkor) hangsú-
lyozottan komédia, ugyanakkor - és ez nagyon
jelentős mozzanat - egy tragédiára, mégpedig
Euripidész Alkésztisz című művére reflektál. Mű-
vészi diadal, amely egy időben oldja meg saját
formaproblémáját, felmutatva a tragédia érvény-
telenségét, ugyanakkor eléri a szerzője (és Fejtő)
által áhított célt: nagy költészetet teremt. Eliotot
egész életében a legkomolyabban foglalkoztatta
a verses drámai szöveg megalkotásának lehető-
sége, de mint nagy költő és felkészült gondolko-
dó pontosan tudta, hogy nem elég a lírikus tech-
nikája, nem elég a tökéletesen ismert és kezelt
nyelv - egy huszadik századi költői dráma ver-
selése egyáltalán nem természetesként adott
(mint például a blank verse Shakespeare-ék
számára), ennek a szövegnek minden másod-
percben igazolnia kell önmagát. Fejtő nem látja
ugyanis: ha nincs egységes „közösségi élmény",
magyarán mítosz, akkor nincs egységes költői
nyelv sem, már régen felbomlott, hasonlóan a
zenében viszonylag egységes tonális rendszer
felbomlásához a múlt század közepén-végén,
nagyjából tehát a drámaírás legnagyobb válsá-
gának korában. Fejtő programját tehát nem fo-
gadhatjuk el a megoldás kiindulópontjaként, ma-
napság még kevésbé, hiszen napjainkban a köl-
tői nyelv és kifejezés soha nem tapasztalt érték-
vákuumát tapasztalhatjuk. Ugyanakkor minden-
ki vágyik a drámai nyelv magasfokú stilizálására,
feltételezésem szerint ezt a próza „átlelkesítése"
fogja megteremteni. Ha korunk egyik legna

gyobb komédiaírójának, Thomas Bernhardnak
nyelvkezelésére gondolunk, arra az alig észlel-
hetően pulzáló szabadversre, mely láthatatlanul
emeli meg a leghétköznapibb megszólalásokat -
akkor nem kell feladnunk a reményt.

És most ejtsünk néhány szót Fejtő gondolatai-
nak fényében a mai magyar helyzetről. Láthatjuk
a regényfeldolgozások elszaporodását. Nagyon
fontos hangsúlyozni, hogy a látszattal ellentét-
ben a legtöbb esetben nem adaptációról van szó.
Éppen az történik itt, amit Fejtő is a nagy
drámaírói korszakok egyik legfőbb jellemzőjének
tart: egy színházi gondolkodás keresi alapanya-
gát, azt a közös mítoszt, amelynek felhasználá-
sával képes a megszólalásra. Csak mára éppen
a mítosz mibenléte értékelődött át. Mert hiszen ki
merné tagadni, hogy például Anna Karenina
vagy K. földmérő története közös európai ta-
pasztalataink gyűjtőedénye, alaptörténet, vagy-
is mítosz? És feldolgozóik is éppen így, vagyis
mítoszként kezelték azokat. De hivatkozhatnék
Márton László Carmen-parafrázisára is. Ha ezt
végiggondoljuk, máris feloldhatjuk a cikk elején
még használt idézőjelet. E drámaírói hullám mű-
vészetakarását lehet bírálni (a megszületett mű-
vekről nem is beszélve), és talán a túldimenzio-
nálásban, a túlságosan is egyetemesre és általá-
nosra való törekvésben lelhetjük meg a kritika
legjogosabb alapját. E műveket olvasva ugyanis
egyáltalán nem tudjuk, hol is élünk voltaképpen,
a magyar világ állapotai egyáltalán nem ábrázo-
lódtak. (Ezt a megjelenítést többnyire a
naturalistának nevezhető színműírás végezte
el - hogy félreértés ne legyen: magam Spiró
mégoly kitű-nő Csirke fejét is e nembe tartozónak
vélem.) Pedig van éppen elég felhasználható
magyar mitologikum és magyar színházi forma
(elsősorban a népszínmű és az operett), mely a
reflexió és a forma kiindulópontja lehetne -
magam az ilyes-fajta gondolkodás alapján
tettem szerény kísérleteket. Mindkét választás
veszélye nyilvánvaló

Leanne d'Arc a nászágyon? Milyen
elgondolkodtató
fordulat. Hiszen miért is ne léphetne
ki a nászinduló hangjaira a templomból
csakugyan, oldalán a királlyal vagy
története más mellékszereplőjével, s a
következő
felvonásban miért ne szembesülhetne
mítosszá lett sorsával, tragédiájával, végzetével
éppoly maradéktalanul egy házasságban - mint

persze: egyrészt a túláltalánosítás, vagyis a kis-
sé üres univerzalitás, másrészt a sivár provincia-
lizmus.

Ha azonban most egy pillanatra a jövő magyar
drámájára gondolunk, esztétikai veszélyek, for-
maproblémák felemlegetése kissé légben járó
szelleműnek tűnik. Hiszen nagyon is kétséges:
lesz-e a jövőben egyáltalán bemutatásra kerülő
magyar darab? A színházakon bizonyosan nem
fog múlni - ennek megakadályozása. Naponta
halljuk az érveket: nincs pénz, de ha lenne is, nem
elég jók a magyar darabok. Bemutatók nélkül
azonban bizonyos, hogy még rosszabbak lesz-
nek, hiszen a színházi tapasztalatokat egyetlen
szerző sem takaríthatja meg magának. Másrészt
nincs színházi műhelymunka, a dramaturgiákon
írók helyett többnyire művelt és becsületes dra-
maturgok ülnek, a „Húzás" napszámosai, a ren-
dezők már csak kész szövegekkel dolgoznak, a
legritkább esetben vesznek részt a darab kidolgo-
zásának munkájában. A színházi világban foko-
zottan igaz Osvát híres aforizmája: „jó szerkesztő
nem a kéziratokat, de az írókat szerkeszti". Az írók
oldalán is halmozódnak a bűnös mulasztások:
végzetesen elszigetelten dolgozunk, a másik
munkájára alig-alig figyelünk, nem ismerjük egy-
mást; a legcsekélyebb mértékben sem kovácso-
lódtunk „mozgalommá", miként például a prózaí-
rók tették; teljes mértékben kiszolgáltatjuk ma-
gunkat a Színháznak, ahelyett, hogy megkísérel-
nénk valamely csekély mértékben megszervezni
a magunk színházát. (Talán az egyetlen ilyen jel-
legű vállalkozás Gyurkó Huszonötödik Színháza
volt - ez akkor is tény, ha nemigen kedveltük az
akkor és ott előadottakat.) A pénzkérdéshez csak
ennyit: nem kell feltétlenül amerikai vagy francia
kortárs darabokkal megbukni, erre jó lehet egy
magyar dráma is - és még a jogdíj is olcsóbb.
Sokkal olcsóbb.

Éljen tehát a könyvdráma és a felolvasószín-
ház!?

ahogy inkvizíció, ítélet és máglya által szembe-
sülhetett?

Talán maradéktalanabbul. Mert átélhetőb-
ben.

Hogy a krónikák nem erről szólnak? Milyen
drámaiatlan kifogás. Persze hogy nem. A króni-
káktól hogyan is várhatnánk el efféle hitelessé-
get. Akiket ugyanis a puszta valóság nyűgöz le -

N A G Y A N D R Á S

A FALRA FESTETT SZŰZ
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s amióta a történetírás is múzsáktól került szak-
emberek dolga lett, nincs másként -, hát zavar-
ban lehetnek például tétova dán királyfiakról, itá-
liai kisvárosokban elsimuló családi viszályról, is-
meretlen történelmi alakokról szólva - általában:
egy magasabb rendű, mitikus hitelességet
szemlélve, a mindenre kapható események va-
lósága helyett.

Igaza volt az ifjú Fejtőnek: veszedelmes dolog
efféle ördögöket a falra festeni, hiszen a dráma-
írói képzelet, melyet műneme valósága régóta
gyötör, hogyan is ne vélhetné igazabbnak az
efféle falfestményeket, megannyi idejétmúlt mű-
faji kánonnál, normatív poétikák betarthatatlan
táncrendjénél, úgynevezett valóságábrázolás-
nál - hogy annak a falnak sajátosságairól ne is
szóljunk, melyen olyannyira vonzó elevenséggel
festhet mindenféle ördög.

Jeanne d'Arc élete ugyanis - mítosza nélkül -
mindössze merő hagiográfia, propagandisztikus
anekdotafüzér, szegények Bibliájából kinőtt
képregény, s még nagyszabású halálában sem
drámaian tragikus - a mítoszok csak azután
kezdődhetnének, igen: valahol ott, ahol sorsá-
ban Istennel együtt maga is felelőssé válik, s
pusztulása ekként lesz szükségszerű. S ezután
jöhetnek a drámák. Ugyan mivé is lehet egy
Jeanne d'Arc nászágya harminc év házasság
után? Vonzó drámaszinopszis.

Hogy rossz mű születhet belőle? Hogy az
ennél kevésbé elvont, világ- és földközelibb
Édes Anna Belvárosi Színházbeli átírása is
katasztrofális giccsbe sodorta a
regényremekművet? Ugyan mit bizonyít
mindez? Legfeljebb annyit: megfelelő
adottságok hiányában rossz színmű bármiből
írható. Ekként bizonnyal Plutarkhosz-
pletykákból, antik mítoszokból és vidéki, orosz
csendéletekből is. A zsenik ihletforrásából tehát.
Talán egészen másként kellene megfogalmaz-
nunk a kérdéseket végre, egészen másként.

Hogy mi is veszett el világunkból végképp, ami-
be bele kellett pusztulnia a tragédiának, s ami lassú
halálra ítélheti a színműírást is? Ez volna a felirat a
falon? Hogy mitől olyannyira törékeny az esemé-
nyek világa, míg az eseményeken túli valóságra
már egyáltalán nem tudunk rápillantani? Hogy mi
foglalhatja el a valamikori mítoszok helyét, melyek
a történeteken átderengtek - sőt: maga a történet
nyílt ablakként rájuk -, s amelyek egyetemes ér-
telmet sejttettek minden epizód mögött?

Szép lenne Nietzsche gondolatmenetét to-
vább követni: a tragédia születésétől egészen a
tragédia halálugrásáig, mely utóbbi - mint írta-a
polgári színműbe vezetett egyenesen, abba a
világba tehát, melyen kívül - most már ezt is tud-
hatjuk - másik nem létezik. Csak éppen a tragé-
dia pusztult el ezalatt, ám igénye és formája is
túlélte ezt a pusztulást, s olykor, úgymond, tragi-
kus események révén ködképe is feldereng,

Nagy András: Báthory Erzsébet (Béres Ilona és
Avar István) (Ikládi László felvétele)

hogy azután annál beszédesebb, gyötrőbb le-
gyen annak tudomásulvétele: hogy mégsem lé-
tezik.

Mert a mítoszok realitásán ítélkezett egykor
végérvényesen a „morál szokratizmusa" - mint
Nietzsche írta ---, s a mitikus jelentésétől meg-
fosztott valóságban a puszta eseményeknek
kellene eljátszaniuk azt a szerepet, amelyre
természetüknél fogva sem lehetnek képesek.
Hiszen egykor éppen ezeken az epizódokon,
történeteken sugárzott át értelmük
transzcendenciája: jelentésük tehát; s éppen
attól kezdődően ürültek ki olyannyira
véglegesen, amióta a mítoszok is áldozatául
estek az egyedül lehetséges immanenciának. A
folyamata polgári színművek korával véget ért.

Hiszen még Athén fénykorában sem Perik-
lészről szóltak a színművek - hacsak nem a ko-
médiák -, hanem a még létező életről, világról,
valóságról: a mítoszokról tehát; Oresztészről,
Oidipuszról, Antigonéról; megannyi, szerzői
joggal nem védett, úgynevezett másodlagos
történetről, mely pontról pontra ismerős volt az
egész közönség számára, s nevetséges lett
volna az a néző, aki az események iránti
kíváncsiságból ül-te volna végig az előadások
napjait. Az maradjon csak meg szatírjátékok
tárgyaként, szolgálja csak a negyedik napi
feledést.

És persze mégis Periklészről szólt mindez, és
a nézőről, és Athénról, vitathatatlanul. S a hite-
lességet antik színikritikusok nem az epizódokon
kérhették volna számon - hiszen éppen azok

sokfélesége és meghatározatlansága kínálta a
drámaszerzők számára az igazi játékteret -,
hanem azon a valóságon, melynek érvénye még
magasan az események fölé emelkedhetett.

Ez volt a mitológia. A jelentés viszonyítási
rendszere, a még értelmet sugárzó valóság leg-
főbb kritériuma. Hogy létezik még átfogó értelem
az események világában, s a mégoly rettenetes
epizódokon keresztül is erre pillanthatunk.

Ma már tudjuk, hogy nem létezik. A
Gondviselés kalandjai után polgári világunk
színpadán létezik a legkevésbé, s bizonnyal
éppen ezt a hiányt kell elfednie az események
újkori kultuszának, túlburjánzásának művekben,
hírekben, életekben; ahogy szinte önálló életre
kelnek, s lassan mindent betöltve azt sejtetik,
hogy maga az epizód volna a lényeg, a jelentés
eleme válhatna jelentéssé; hogy feledni
lehessen: ahol egykor kompozíció sejlett, ott
már csak alkotórészek egymástól idegen
halmaza található. A sors éppoly improvizatív
lett, mint áldozatai, így talán sorsról sem
szólhatunk többé, a tragédiákat ezentúl
véletlenek okozzák: nem pillanthatunk át az
eseményeken, amióta mítoszok nem ítélkeznek
fölöttünk.

És mégis. A hiányzó ítélkezés nem vehető tu-
domásul, ahogy a jelentés hiánya is jelent vala-
mit, s mert a mítoszok éppannyira
nélkülözhetetlenek, mint feltétlenek - és
mesterségesen, úgymond, értelemmel sem
előállíthatók -, a ki-útkeresés két kísérlete
mégiscsak megsejthető a színműírás modern
tévelygéseiben. Az egyik egyetemes érvényű,
s nincs olyan műfaji elzüllés, szándékos vagy
akaratlan hanyatlás, melyben ne mutatkozhatna
meg, ahogy a legközönségesebb, legalpáribb,
színpadra gondolt
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Nagy András: Anna Karenina pályaudvar
(Takács Katalin és László Zsolt) (MTI-fotó)

epizódsorozaton is rendre átdereng egy-egy ar-
chaikus mítoszroncs, s a mű hatásmechanizmu-
sa ettől az árnyképtől elválaszthatatlan, utalás-
rendszere így sejteti akaratlanul, hogy alkotója
számára sem elegendő az az úgynevezett való-
ság, melyet itt mégiscsak egyetlennek, jelentés-
nélkülinek és zsúfolt némaságában egyetemes-
nek tekint. A másik tendencia ennek ellenkezője

volna éppen, mely zseniális és modern drámaí-
rók kínjai által forrott ki szépen: hogy a történet a
maga „eredetiségével", epizódjaival és újdonsá-
gával éppoly lényegtelen lehet, mint az antik
néző számára volt egykor, vagy miként
információktól eltelve nap mint nap pillanthatunk
keresztül rajtuk a köznapokban - mert az
esemény ismét csak arabeszk, csak
ornamentika, mely valami

Nagy András: Magyar három nővér (Koncz
Zsuzsa felvétele)

egyetemesebbre, jelen nem levőre s jelentés-
hordozóra utal. És nem csak Ibsen Nórájánál lé-
nyegtelen maga az eseménysor, mely legfeljebb
a Helmer-félék számára lehetne perdöntő, ki az
epizódok világán túl nem ismer érvényességet,
valóságot, s ez volna bizony az ő vétke is - az
asszony számára azonban a világ ezen túl kez-
dődik, még nem tudni, hol, de értelméért nem so-
kallja a gyermek- és polgári életáldozatot. Valódi
drámává majd Csehov avatja ezt a felismerést,
ezt a tragikus képtelenséget: hogy míg az ese-
mények világa kiürült, onnan többé semmiféle
megváltás nem érkezhet, semmiféle értelem
nem sugározhat ránk, addig minden, ami ezen
túlmutató, mely érvényes lehetne valamiként,
sehol másutt nem ragadható meg többé még-
sem: csakis rá irányuló vágyunk feltétlenségé-
ben és beválthatatlanságában. A huszadik szá-
zad színműírói minden véglet felé csapást vág-
tak azután.

És ennek a reménytelen törekvésnek lenyo-
matát viseli, súlyosan és talán véglegesen a mű-
nem eredendő anyaga - melynek hányatott sor-
sára Fejtő is méltán lehetett érzékeny -: a nyelv.
Mely nemcsak gondolkodásunk, eszmélkedé-
sünk határait jelöli ki pontosan, mint Wittgenstein
óta ez legalábbis közismert, de egyben meg is
határozza lehetőségeinket. Úgy is mondhat-
nánk: a kimondhatóságot. Vagy úgy: a hallgatást.
S mely kettős csapdát kínál azoknak, akik vona-
kodnának tudomásul venni azt, ami töprengé-
sekben, színpadi sikerekben, drámapoétikákban
még letagadható, de a puszta kifejezésben már
mindenképpen megörökítendő, akaratlanul és
elkerülhetetlenül. Hogy vagy merő költészet és
stilizáció idegeníti el hétköznapjaink nyelvi vi-
lágától a színművekét - mely ezáltal utal egy
olyan valóságra, mely mindennapjainktól mér-
hetetlenül eltávolodott, megközelíthetetlen töb-
bé tehát, mert létezésünk világa ennek értelmé-
vel nem „kompatíbilis", hát csillapítsa stilisztikai
anesztézia kiiktathatatlan fájdalmainkat - vagy
pedig egyedülinek tekintve züllött köznyelvün-
ket, mint mindennapjaink lenyomatát, a stilizálás
lehetőségétől is megfoszt minket azáltal, hogy a
színpadot - valamikori tragédiák helyszínének
stilizációját - köznapjaink mítoszidegen világá-
nak felelteti meg: mintha csak puszta bérházak
ablakaira nyílna színpadunk - valahogy így írta
Rilke. Hogy ha már életünkből nem vezetnek
utak az elvesztett jelentés felé, úgy a színpadról
se vezethessenek.

A maga módján elnémulásra utal mindkét vá-
lasztás: ízlés, alkat és lehetőségek kérdése, mit
tekintsünk némábbnak inkább: idejétmúlt, bol-
dogtalan törekvéseinket vagy modern, hangos
világunkat. Mert a nyelven keresztül ez fejezi ki
azt a hiányt, mely a színmű mint nyelv lassú elné-
mulását kíséri. A jelentés eltávolodása világunk-
tól - vagy úgyis mondhatnánk: létezésünktől -
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hogyan is hagyná érintetlenül az egykor ennek
evidenciáját sugárzó műnemet: ez egység apo-
logétáját?

Ezt a világot Istentől elhagyottnak is nevezték
egykor. Abban a végleg győztes polgári világ-
ban, melynek mítoszai már nem lehettek, de
epopeiája mégiscsak volt: a regény. Így írta
legalábbis Lukács György valamikor, immár túl
drámaelméletén s még innen azokon a bűnökön,
melyek nagyrészt ugyanebből az elfogadhatat-
lan történetbölcseleti tényből következtek, mely
egy nemzedék kétségbeesése fölött csaknem
metafizikai fénnyel ragyogott. Egy olyan gondo-
latmenet szerint egyébként, melyet cikke meg-
írása idején az ifjú Fejtő is osztott.

A varázsától, jelentésétől, Istenétől megfosz-
tott világ, melyben mára az e világi üdvtanok
fináléja is elzengett már, ítélkezett a színházon
is, nehogy a színház ítélkezzen őrajta. Epizóddá
lett sorsunk többé nem változtatható - hát ezért
kell mindenáron azaz illúzió, mely mégis
valóságról, tehát tragédiákról, tehát mítoszokról
beszél. És nemcsak lezárt múlt időben. Ezért kell
a színház. Amely azonban immár nem lehet
több, mint vágyakozások színhelye - arra, ami
többé nem el-érhető. Szomorú, rezignált,
polgári hősiesség ez. A regények hősiessége.

Mert csak ez a gyanús műnem kínál immár
egyes-egyedül olyan teljességillúziót, a létezés
kerek képét, mely egykor az eposzok sajátja volt.
Mert a műfaj puszta konstituáló elvében ott van
mindaz, ami egykor, boldogabb korok világ-
szemléletének ténye lehetett. Mert polgári míto-
szokat sejtet egy-egy olyan, csaknem archetipi-
kus sors, mint Anna Karenina tragédiája, mint
Julien Sorelé vagy épp Carmené. Mert már csak
ez lehet éppoly feltétlen, közös tudás, mely még-
is: minden epizódjában felkavaró és szabad,
mint a valamikori mitikus hősök sorsa volt. S a
különbség is beszédes persze - az életünkről
szól, a fölöttünk kihunyt égről, végleg
elszalasztott lehetőségeinkről.

S az események is így kerülhetnek végre saját
helyükre. Hogy szegélyezniük lehet egy-egy
sorsvonalat - de már csak szegélyezniük lehet.
Nem ők a sors, ahogy ívük sem egyedüli. A re-
gényírói képzelet a polgári valóságnál mégis-
csak magasabb rendű, s ezért, hogy a színpad
számára „nyersanyagul" szolgálhat. Mintha
ezekben a polgári epopeiákban ismét létezne
egy olyan mitológia, melynek törvényei között is-
merősen mozoghatunk, s amely áttűnik az epi-
zódokon. Nem a silány regényadaptációkról be-
szélek most, nem a színpadi képregényekről
vagy prózai operettekről. A lehetőségről van szó,
mellyel persze élni s visszaélni egyaránt lehet.
De amely kudarcaiban is ékesszólóan érvel egy
olyan illúzió mellett, mely az eseményeken áttűnő
jelentésről szól, s arról, hogy egykor tragédiánk
volt, színházunk volt, mert teljesebb léte-

zésünk lehetett, s ezt akkor sem kellene elfeled-
nünk, ha a legtöbb, amit tehetünk, hogy rezignál-
tan utalunk erre az elvesztett gazdagságra.

Édes Anna feleségül mehet csábítójához az
utolsó felvonásban. A hűség - minta szerelem-
ben - nem absztrakt elvekhez fűzi a halandókat,
hanem hús-vér személyiséghez, s életük, érzel-
meik logikájához. S a legfőbb színpadi hűtlenség
is éppen az, ha az elv - akár az „epopeiáé" -
arat diadalt, s nem a sorsok belső mozgása. A
mítoszok logikája, mely efféle sorsokban még
megsejthető, magasabb rendű a valóságénál.
De minden mítosz addig érvényes pusztán, amíg
ebben a valóságban újra és újra elmondható.
Amíg változtatható. Amíg eleven.

Jeanne d'Arc mítoszából mi következik in-

Rejtő Ferenc gondolatai egy ókínai mesét
juttattak eszembe. És mert a régi kínai mesék
mindig tartalmaznak valami örök érvényű
bölcsességet, leírom ide „az okosnak okulásul,
az ostobának meg úgyis
mindegy"" alapon.

Egy alkalommal Szün Jin-szen és tanítványa
egy embert pillantott meg a folyóban, amint az
karjait lógatva állta szügyéig érő vízben, mozdu-
latlan.
 Mit csinál? -- kérdezte Szün Jin-szent a
tanítvány.
 Halat fog -. válaszolta a Mester.
 Aha - bólintott a tanítvány.

És amikor délután megálltak, hogy elfáradt
tagjaik megpihenhessenek, a tanítvány belegá-
zolt a hideg vízbe, karjait belelógatta a vízbe, és
így állt sokáig mozdulatlan. A Mester nézte és
hallgatott.

A bokrok ágain nyíltak a barkák, és az égen
daloltak a madarak.

Egy másik alkalommal Szün Jin-szen és
tanítványa egy másik embert látott meg a
folyóparton, aki a parton ült, és egy botra
kötözött cukor-spárgát lógatott a vízbe.

 Mit csinál? - kérdezte Szün Jin-szent a
tanítvány.

 Halat fog - válaszolta a Mester.
 Aha - bólintott a tanítvány.
És amikor délután megálltak, hogy elfáradt

tagjaik megpihenhessenek, a tanítvány vágott
egy botot, cukorspárgát kötött rá, és belelógatta
a folyóba. A Mester nézte és hallgatott.

kább: a máglya vagy a nászágy? Amíg a kérdés
feltehető, addig eleven és eldöntetlen is. S ami-
korválasz helyett az eseményeket idézzük, azaz
eleven történet halálát jelenti. Ezért halhatatla-
nabbak a regények. Ami tegnap még mitológia
volt, mára már kultúrtörténet lehet. És ott vége a
szabadságnak is. A mi csekély, polgári szabad-
ságunknak. Ami csak akkor létezik, ha sors léte-
zik. Amely tompuló fényével világíthat keresztül
az epizódokon, s ekként ad értelmet nekik. Mi
másról szóltak volna a regények. Melyek addig
és csak addig lehetnek polgári világunk mítoszai,
míg újra és újra elmondhatók. Hiszen már úgy-
sem sokáig. A falra nemcsak a szűz festhető, de
egy műfaj mene tekelje is.

Hát, legalább addig.

A bokrok ágain illatoztak a virágok, és az
égen daloltak a madarak.

Egy harmadik alkalommal Szün Jin-szen és
tanítványa megpillantott egy embert a folyóban,
aki egy hosszú nyélre kötözött hálót meregetett a
vízbe.

 Mit csinál? - kérdezte Szün Jin-szent a
tanítvány.

 Halat fog - válaszolta a Mester.
 Aha - bólintott a tanítvány.
És amikor délután megálltak, hogy elfáradt

tagjaik megpihenhessenek, a tanítvány levetette
az ingét, és merni kezdte vele a vizet. A Mester
nézte és hallgatott.

A bokrok ágain illatos húsú gyümölcsök ringa-
tóztak, és az égen daloltak a madarak.

Negyedik alkalommal Szün Jin-szen és
tanítványa egy embert pillantott meg a folyó
jegén, amint az zsineget lógatott a lékbe.

 Mit csinál? - kérdezte Szün Jin-szent a
tanítvány.

 Halat fog - válaszolta a Mester.
 Aha - bólintott a tanítvány.
És amikor délután megálltak, hogy elfáradt

tagjaik megpihenhessenek, és a tanítvány ro-
hant, hogy körbefűrészelje magát a folyó jegén,
Szün Jin-szen magához szólította, és botjával
vadul hadonászva elkergette a tanítványt.

A bokrok ágait vastagon belepte a hó, és a
madarak az égen némán, behúzott nyakkal re-
pültek. Ki tudja, merre, hová?

Eredeti, XVII. századi mandarin paramonicha a Chu tartományból
(Sz. A. közlése)
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