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RÀba Gy´rgy

AZ ¹REGED°S VID°K°N

Errefel¢ elkoptak az utak
t´bb napi jÀrÂf´ldre sem talÀlsz
szÂt ¢rtût legyalult ez a terep
sajgÂ csontnak l¡ktetû fog ¡zenget
a pusztasÀg vakÁtÂ nappalÀban
sz¢dÁt lever a z´ld jÀt¢k-hiÀnya
ahol Ãr az egyhangÃ folytatÀs
¢s soha semmi sem k´vetkezik
csak n¢ma kû egyre t´bb kû k´v´n
belûl¡k t´bb¢ nem ¢pÁtkezel
s´t¢ted¢skor ¢pp elvackolÀshoz
lepattintasz majd egy sarkot egy ¢lt
mÀsk¡l´nben ¡res a t¢r ¡res
egyetlen cimbora a d¢libÀb
de amit olykor vetÁt nem oÀzis
s nem is akt csupÀn arc az is merû rÀnc
egy k¢znyÃjtÀsra nyomban eleny¢szik
s ami perzselt vacogtat sz¡rk¡letkor
a r¢szv¢tlen egyk´nyvü ¢jszaka
hûs¢g ¢s fagy vÀltÂgazdÀlkodÀsa
itt lesikÀlta minden k´tel¢ked
szÃrÂs sebzû a mostoha n´v¢nyzet
szomjÃsÀgod ebbûl kell oltanod
ellentmondÂ virÀgot nevelû
kaktuszok tÀrsa leszel magad is

öJRA A SZOKNYçK

çlmomban a sz¢lnek eresztett
szoknyÀk elk¡ld´tt nûi testek
rÀm k´sz´nnek s ti hajdani
csÁpûk combok rejtegetett
f¢ltve Âvott f¢szketeket
vÀgyom f´lriasztani
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F´llobbant k¢sei szesz¢lybûl
kil¢pnek tengerentÃli lev¢lbûl
s vadÀszatra most Ãjra ajzza
´reg szÁvemet ifju hajsza
mintha az a g´mb´ly¡ forma
zsÀkmÀnya m¢g sose lett volna

T°NFERGý

T¢nferegtem a fent s a lent k´zt
ha rangom helyem firtatod
ki kerÁt¢sre fonta terveit
az vagyok

çlmom bolyhÀt sem fejti le
nyomk´vetûm s mÀr lehajol
sz´sz´s ÀbrÀndnÀl t´bbet ¢r
neki a lehullt szarkatoll

JUTALOMJçT°K

Egyszem¢lyes szÁntÀrsulat
f´lid¢ztem
f´ldr¢szeket szÀzadokat
ti zs´lly¢t karzatot
ellepû n¢zûk Àmultatok
de amirûl hallgattam
az se maradjon kimondatlan
jelmezbûl dÁszgÃnyÀbÂl
kinyÃjtottam hÀt kezem
lÀssÀtok tapintsÀtok
a jutalomjÀt¢kban
seb hÀmlik v¢r l¡ktet eleven
kinyÃjtottam kezem
hol voltatok azon a napon
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MÀndy IvÀn

F°LçLOM

A lepedû! Egyszerre csak ¢szrevette a lepedût. Ahogy Ãgy k´rbejÀrt a szobÀban szÂ-
rakozottan, meglehetûsen Àlmosan. Egy-egy pillanatra talÀn el is aludt s¢ta k´zben.
MindjÀrt el tudott aludni. F¡rd¢s k´zben, olvasÀs k´zben ¢s hÀt s¢ta k´zben. Egy¢b-
k¢nt nem nagyon ment az alvÀs. Na mindegy. Fen¢t mindegy!

Egy sz¢k hÀtÀn lÂgott a lepedû. Mint akit odavetettek, ottfelejtettek. TalÀn a lepedû
unta meg azt a vÀllat, a s¢tÀt a szobÀban. Finoman, ¢szrev¢tlen¡l lecsÃszott, rÀborult
egy sz¢kre. Elege volt az eg¢szbûl. K´sz´ni sz¢pen, de el¢g.

ý meg csak n¢zte. Egy mozdulat, talÀn hogy lerÀntsa onnan. Nem rÀntotta le.
Eszem ÀgÀban sincs! Ezt mondtam mÀr? Lehets¢ges. Nem eml¢kszem. TalÀn az agyam
is kifÀradt. SzÂval, maradj csak ott, ahol vagy. De nem maradsz ott. Holnap vagy hol-
naputÀn mÀr eltünsz. Hogy hovÀ? Olyan mindegy. °rdekes, mostanÀban minden Ãgy
eltünik. Egy toll, egy f¢sü, szem¡veg, ernyû. M¢g le se teszem, m¢g a kezemben. AztÀn
csak rÀn¢zek, mondhatnÀm, csak egy pillantÀst vetek rÀ, ¢s mÀr sehol.

ä Csak tudnÀm, hovÀ tünt a konyhak´t¢nyem!
VÀratlanul j´tt ez a nûi hang.
ä Anya! Hol vagy? HovÀ bÃjtÀl? °s mi van azzal a k´t¢nnyel?
ä Egyszerüen eltünt. Tudod, amikor megleptelek a tojÀsos lecsÂval.
ä TojÀsos lecsÂ!
ä MÀr elfelejtetted. Akkor persze azt mondtad, hogy ¢lm¢nyszerü. Az ¢lm¢ny ere-

j¢vel hat rÀd.
ä Te mindig mesterien fûzt¢l, anya.
ä K´sz´n´m az elismer¢st. Egy¢bk¢nt nem vagyok az ¢desanyja.
ä Stux Olga?
ä Mit akar a Stux OlgÀval? Soha nem hallottam ezt a nevet.
ä Nem nagy vesztes¢g.
ä Kellemetlen volt?
ä TalÀn inkÀbb csak ked¢lytelen.
Beleszimatolt a levegûbe. ä De hol vagy? Hol a csudÀban?
ä Nem is sejted?
ä Nem is sejtem. Ostoba vicceid vannak.
ä °n magam vagyok egy ostoba vicc.
A kis szobÀban, a rekami¢ elûtt. Mintha egy nû f´l¢ hajolna.
ä ...hol a csudÀban?
ä Nyomon vagy. ä Cs´ndes nevet¢s. ä TalÀn m¢gse feledkezt¢l meg eg¢szen rÂlam.
A rekami¢ nyekkent egyet. Nem ¢ppen felhÀborodottan, de az¢rt...
Egy gunyoros hang a rekami¢bÂl.
ä BravÂ! Most mÀr csak egy mozdulat! Egy utolsÂ mozdulat!
ý pedig megism¢telte a rekami¢ f´l´tt... Egy utolsÂ mozdulat. Ez olyan drÀmai.
ä Az¢rt az se volt csek¢lys¢g, ahogy bevÀgtÀl ide. °s abban a pillanatban mÀr el is

felejtett¢l.
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ä Na persze.
ä Na persze. Ennyi telik tûled. Valakit bedobsz a rekami¢ba. Valakit kint felejtesz

egy sz¢ken.
ä T¢ged is kint felejthettelek volna. (Sz¡net.) BocsÀnat! Mi tegezûd¡nk?
Nem j´tt vÀlasz a m¢lybûl. ElhalÂ sÂhaj a dunyhÀk k´z¡l, alig hallhatÂ reccsen¢s.
ä Az¢rt talÀn m¢g nem felejtetted el azt a nevet, hogy PatkolÂ Gizi.
ä Nem felejtettem el. M¢g nem felejtettem el.
A f¢rfi most mÀr felhajtotta a rekami¢ fedel¢t.
Elûtte egy lepr¢selt arc. A szÀj ¢les, zÀrt vonala.
K´r¡l´tte a dunyha ¢s a pÀrnÀk tengere. Megfagyott tenger. Az elûbb m¢g talÀn

hullÀmzott, de most mÀr...
Kez¢t ¢szrev¢tlen¡l a nû vÀlla alÀ csÃsztatta. N¢zte, n¢zte azt a magÀnyos arcot. Ez

az arc valaha nevetett vagy legalÀbbis mosolygott.
A nû fel se n¢zett. Semmit ¢s senkit se akart lÀtni. SzÂlni se akart senkihez. Nem,

hÀt Ágy aztÀn igazÀn nem indulhatott meg egy besz¢lget¢s.
ä CsinÀljak egy kÀv¢t?
ä MÀssz le rÂlam azzal a sÀros cipûddel. Mikor pucoltÀl te utoljÀra cipût?
ä Mif¢le k¢rd¢s ez? Mit akarsz ezzel? Hogy mikor pucoltam cipût? TalÀn a h¢t v¢-

g¢n. Igen, a h¢t v¢g¢n.
ä Melyik h¢t v¢g¢n? ä Az arc megenyh¡lt. Ahogy a tanÀrnû megk´ny´r¡l a lusta

diÀkon. Majd ism¢t megkem¢nyedett. ä ögy m¢gis melyik h¢t v¢g¢n?
A f¢rfi arca eltÀvolodott a nû arcÀtÂl. Mintha leoperÀltÀk volna. Ahogy eltÀvolÁtanak

egy daganatot.
ä R¢gebben hetente k¢tszer.
ä R¢gebben.
ä Kedden ¢s p¢nteken.
ä Milyen jÂl eml¢kszel.
ä Soha nem t¢vesztettem el. Kedden ¢s p¢nteken.
Cs´nd.
A nû lÀgy, szomorÃ hangja.
ä °s aztÀn?
Nem vÀlaszolt. ñ, most mÀr nem t¢vesztette meg ez az ellÀgyulÀs. Egy pillanat, ¢s

a nû megint tÀmad. Megint az a f¢lelmetes szÀmonk¢r¢s. De mi¢rt olyan engesztelhe-
tetlen? Nincs benne semmi k´ny´r¡let?

Nem fontos. Nem kell vele t´rûdni. El¢g ebbûl az ´r´k´s v¢dekez¢sbûl. SzÀnalmas
hazugsÀghalmaz. Maga el¢ meredt. Mintha egy szük torkÃ barlangba bÀmulna. Min-
den beleveszett abba a barlangba. Eml¢kek, tÀrgyak, mozdulatok. °s hangok. Egyre
tÀvolodÂ, majd elhalÂ hangok. A hazugsÀg halmaza is sz¢tfoszlott.

K´zben egy fakÂ, idegen hang.
ä Valami megpattant bennem.
Kurta nevet¢s.
ä Ezt meg hol olvastad?
MegrÀndult a vÀlla, mintha hirtelen rÀvertek volna.
ä Mibûl gondolod, hogy olvastam?
ä Olyan irodalmias. Mintha id¢zn¢l valakit. Egy mondat a kedvenc ÁrÂdtÂl. Igaz is!

Ki a kedvenc ÁrÂd?
ä Nincs kedvenc ÁrÂm.
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ä Sz¢gyelled?
ä Mi¢rt sz¢gyelln¢m? M¢g azt se sz¢gyellem, hogy nincs. ä (Sz¡net.) Mintha egy

pÀrnÀval tÀntorogna lefel¢ a barlangba. ä Nincs! Nincs!
ä °s az a japÀn?
ä Mif¢le japÀn?
Egy pillanatra eln¢mult. Majd ordÁtani kezdett.
ä HÀt ez Ágy nem megy tovÀbb! Torkig vagyok ezzel az ´r´k´s felfordulÀssal!
ä Mi bajod van?
ä Semmi a vilÀgon. De az biztos, hogy rend lesz ebben a lakÀsban! Igenis ä rend!
A nû felk´ny´k´lt. RÀzta a nevet¢s.
ä Ez komoly?
ä Nagyon is komoly. Nincs ebben semmi nevetnivalÂ. Ez egyÀltalÀn nem olyan ne-

vets¢ges.
Cs´nd.
ä Sipirc! Sipirc! De ebben a minutumban?
MegtÀntorodott. Belezuhant a pÀlmÀba.
A n´v¢ny meglepett, fÀjdalmas reccsen¢se.
A nû gy´ngy´zû nevet¢se.
Egyszerre elkomolyodott, ahogy megk¢rdezte.
ä Mi van apÀddal?
ä Sokkal szÂrakoztatÂbb, mint te.
ä ñ, a Gyula!
°s megint az a kislÀnyos nevet¢s.

Lehetetlen¡l v¢kony sz¢ken ¡lt a televÁziÂ ¡res, sz¡rke k¢pernyûje elûtt.
çgyÃd´rg¢s t´lt´tte be a reggelt. ElvonulÂ tankok rosszkedvü d¡b´rg¢se.
Egy nû sikoltÀsa valahonnan az emeletekrûl.
ä Mit akarnak itt a tankok?!
KÀsÀs f¢rfihang. ä Na m¢gis mit gondol?
ý meg nem mozdult a televÁziÂ elûl.
Mire vÀrt?
Itt t´lt´tte az ¢jszakÀt?
K´zben valaki kij´tt a f¡rdûbûl. Egy lepedûbe csavart, magas, v¢kony alak. Halkan
szitkozÂdott. TalÀn megcsÃszhatott. çtment a mÀsik szobÀba. SuttogÀsf¢le hallatszott.
Alig hallhatÂ l¢p¢sek. PadlÂreccsen¢s. BevÀgÂdott az elûszobaajtÂ.

Cs´nd.
Ennyi volt az eg¢sz? Ez¢rt j´tt ide? F¡rd¢s. Vagy ¢ppen csak tusolÀs. Egy pillanatra

ben¢zett a nûh´z. °s azzal lel¢pett. Vagy itt se volt? Lehet, hogy itt se volt.
A nû hangja a szomsz¢d szobÀbÂl.
ä Ha apÀd mellettem lenne! Mondjuk egy f¢lÂrÀcskÀra.
Na tess¢k! Most apÀrÂl fuvolÀzik a rekami¢ dobozÀbÂl! HÀt k´sz´n´m!
Egy pillanat, ¢s mÀr odalent az utcÀn.
L´v¢sek. ºvegcs´r´mp´l¢s.
ElmosÂdott feliratokat olvasott egy ´reg hÀz falÀn.
Itt volt a Bunbele bandÀja!
Szûr´stalpÃ Jupiter
ImÀdlak Susu!
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Visszaj´v´k
      Szûr´stalpÃ Jupiter
Felmordult egy ÀgyÃ.
Egy f¢rfihang. ä Lûjetek sz¢t mindent! °s rohadjatok meg!
FTC
Visszaj´v´k!
Ez megint a Szûr´stalpÃ lehet. IgazÀn visszaj´ssz?
°n nem megyek vissza abba a lakÀsba. Nem csinÀlok rendet. Cipût se pucolok. Se

kedden, se p¢nteken. Nincs olyan nap, hogy ¢n cipût pucoljak. ä °s fûleg nem akarom
lÀtni azt a nût a rekami¢ban. Nem mozdul onnan. VÀr valakit. De akit vÀr, az nem ¢n
vagyok. Nem ¢rdekel. Tegezûd¡nk? MagÀzÂdunk? T´kmindegy.

TovÀbb! TovÀbb! Olvassuk a falak reg¢ny¢t.
°s ha eltrafÀl egy elt¢vedt golyÂ? Ha ÀtgÀzol rajtam egy tank? Na nem, az¢rt az

talÀn m¢gse. Egy ilyen pitiÀner pofÀt ¢szre se vesz. De ¢szrevesz, ¢s feld¡h´dik. Mit
mÀszkÀl itt ez a vacak alak?

Hol vagy, Diri DongÂ?
T¢ri çcsorgÂ?
Dilis Gabi?
SzalÂky Ica,
SzalÂky Mari,
A SzalÂky lÀnyok
ICA ICA ICA
Minden recsegett k´r¡l´tte. A darabokra t´rt j¢gmezû. A sz¢tlûtt, kizuhant ablakok.

BezÃzott homlokok, hasadt szÀjak, szemek ¡res ¡rege.
Botladozva, csÃszkÀlva, olykor sz¢gyenletesen elhasalva. ä El innen! El!

Egy szÀmla hevert az elûszoba padlÂjÀn. Olykor kiss¢ felemelkedett, mintha el akarna
szÀllni, de aztÀn megint csak visszahullott.

Tisztelt FogyasztÂ!
Tisztelettel ¢rtesÁtj¡k, hogy dÁjbeszedûnk a mai napon megkÁs¢relte az Àramm¢rû

leolvasÀsÀt...
BorÃs, vÀdlÂ hang a rekami¢ felûl.
ä ...de nem talÀlta itthon. MÀr vagy huszadszor nem talÀlta itthon, de majd megint

j´n a jelzett idûpontban, mindig j´n a jelzett idûpontban.
A hang elhallgatott. Majd egy elnyÃjtott ÀsÁtÀs utÀn:
ä PrÂbÀltam egy kis konyakot belediktÀlni, de rohant tovÀbb, mert mÀshol is ott

kell lennie a jelzett idûpontban, ¢s mÀshol sincsenek otthon, sehol sincsenek otthon.
ä ...a jelzett idûpontban!
Ott Àllt a szÀmlÀval a kez¢ben.
ä El¢g! El¢g! °s nagyon k¢rlek, GizuskÀm, ne itasd le a jelzett idûpontban, hagyd

elmenni, ¢s û majd ism¢t j´n, ¢s ism¢t, ¢s ism¢t...
Cs´nd.
SzÀraz, kopogÂ hang. Olyan ismeretterjesztû hang.
ä Az Ãrinûk! Nekem csak ûk jutottak, finom h´lgyek a finom tÀrsasÀgbÂl. Soha egy

becs¡letes kurva, akire olykor egy orvos is rÀn¢z, akit alÀvetnek egy kem¢ny orvosi
vizsgÀlatnak. Honnan lett volna nekem ahhoz p¢nzem?! SzÂval, ¢rted. ValÂsÀgos ¢let-
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vesz¢ly. De soha nem kaptam semmif¢le betegs¢get. Az Isten csodÀja. így, ahogy mon-
dom. Az Isten csodÀja.

Egy szakÀcsnû volt az elsû szerelmem. Egy szakÀcsnû a Sas utcÀbÂl.
A szÀmla elszÀllt az ujjai k´z¡l.
Rep¡lni tÀmadt kedve.

Petri Gy´rgy

VALñSZíNþLEG KORA REGGEL

ValÂszÁnüleg kora reggel
fogok meghalni
(a àvalÂszÁnülegÊ az¢rt tÃlzÀs,
¢n Ágy szeretn¢m... de az ¢n
Âhajom, sÂvÀrgÀsom
nem valÂszÁnüsÁt semmit.
A dolgok t´rt¢nnek vel¡nk,
az esem¢nyek, na ja, az esem¢nyek
ûk meg: megesnek).

T¢rj¡nk vissza a gondolatmenethez.
Kora reggel fogok meghalni.
Mert akkor szeretn¢k.
F´lt¢ve, hogy naps¡t¢ses
lesz ama àkora reggelÊ.
AmÃgy nem Àrtana
minden szÂt
id¢zûjelbe (vagy idûzû jelbe?)
tenni. Mert az¢rt az is
tÃlzÀs, hogy szeretn¢k.
Mondhatni: overstatement.

Mert d¢lutÀn sem olyan sz´rnyü,
ki lehet bÁrni.
3 o'clock, p. m., for instance,
drÀga P. M.,
v¢gleges d¢lutÀnom.

New York, 1991. december 7.
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ANYWAY: NINIVE

°n nem akartam megsz¡letni,
nem akartam senkit szeretni,
jobb lett volna, ha senki-semmi,
de ha mÀr vagy, nincs mÂd nem lenni,
naponta egyszer muszÀj enni,
a falra vagy keny¢rre kenni,
ellens¢get? vajat? Na, hogy leh-
-et ezt a mondatot befejezni?

New York, 1991. december 4.

FINNISHING

Megy ez,
megy ez!
Csak egy kicsit
kattog,
meg mintha egy bubor¢k
nem kifejezetten
a coronaria 9-edik felÀgazÀsÀnÀl,
de Ãgy azon a tÀjt.
SzÂval, egy kicsit szar.
De csak egy kicsit.
De (viszont, t¢nyleg) szar.
Nem nagyon. Nem annyira.
Csak amennyire kell.

Helsinki, 1991. december 9.
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DÀvidhÀzi P¢ter

àSUNT CERTI DENIQUE FINESÊ (I)
A hatÀrolÀs vÀgya Arany JÀnos kritikÀiban

àEst modus in rebus, sunt certi denique finesÊ, van m¢rt¢ke a dolgoknak, s vannak bizonyos
hatÀrok. Horatius elsû szatÁrÀjÀnak e hÁres (106.) sorÀt Arany JÀnos jÂl ismerte, meg-
szÁvlelendû intelemk¢nt tartotta szÀmon, szÀmtalan kritikai Át¢let¢ben lÀtjuk felsejleni,
az 1860-as ¢vek elej¢n k¢t alkalommal id¢zte is. Elsû fel¢t akkor, miutÀn a sz´vegk´r-
nyezetbûl kirÁvÂ stÁluselemekre lett figyelmes SzÀsz KÀroly egyik k´ltem¢ny¢ben. àEst
modus in rebus. Van annak mÂdja, n¢pi szÂlamot hasznÀlni a maga hely¢n; de se minden hely,
se minden szÂlÀs nem f¢r ´ssze egymÀssal.Ê A mÀsodikat annak indoklÀsak¢nt, hogy Sz¢p-
irodalmi Figyelûj¢ben mi¢rt vonakodott azonmÂd (szelÁdÁtetlen¡l) k´z´lni Szemere
MiklÂs szarkasztikus ellenkritikÀjÀt, amelyet az Brassai SÀmuelnek Árt vÀlaszul. àK¡-
l´nben a cÀfolat sok ¡gyess¢ggel van Árva, [...] nem is lett volna f´lv¢tele ellen kifogÀsom, ha
burleszk hangba esû szem¢lyes gÃnyjait m¢rs¢kelni tudta vagy akarta volna. Sunt certi denique
fines.Ê LÀthatÂlag le sem kellett fordÁtania az id¢zett f¢lsorokat: szÀmÁthatott ÁrÂtÀrsai,
sût egy latinos müvelts¢gü olvasÂr¢teg hozzÀ¢rt¢s¢re, m¢g ha (sajÀt bevallÀsa szerint)
k¢telkedett is abban, hogy a rÂmai klasszikusok eff¢le kimazsolÀzhatÂ locusain tÃl bÀr-
mit megûrz´tt az egykori nebulÂk eml¢kezete. Az ´v¢ bÀmulatosan sokat ûrz´tt meg
a farigcsÀlt padok vilÀgÀban kapott ÃtravalÂbÂl; pÀlyafutÀsa sorÀn ÀllandÂ tÀrsk¢nt ¢lt
kedves auktoraival, a memoriter iskolai gyakorlatÀnak mintÀjÀra m¢g ´regkorÀban is
Ãjratanulta egy-egy sz´veg¡ket, s nemcsak klasszika-filolÂgus mÂdjÀra Ázlelgette ûket,
azaz eredeti jelent¢s¡kre kÁvÀncsian, hanem (talÀn m¢g inkÀbb:) sajÀt k´ltûi ¢s kriti-
kusi probl¢mÀin t´prengve ´nt´rv¢nyüen tovÀbbfejlesztette mindazt, amit Àtvett be-
lûl¡k. Horatius nevezetes sora, mely eredeti hely¢n a kuporgatÀs ¢s a pazarlÀs k´zti
m¢rt¢ktartÀsra buzdÁtott, m¢gpedig a szerelmi k¢pess¢gek v¢gleteire utalÂ (borsosan
pajzÀn) c¢lzÀs kÁs¢ret¢ben, Ágy l¢nyeg¡l Àt nÀla a helyes stÁlushasznÀlat alkalmi Ãtmu-
tatÂjÀvÀ, sût Ágy tereb¢lyesedik sz´vev¢nyes irodalomelm¢leti gondolatrendszerr¢.

A b´lcs m¢rt¢ktartÀs Âkori k´ltûj¢nek e patinÀs aranyszabÀlyÀt, ha nem is szÂ sze-
rint, hasznÀljÀk Arany kritikustÀrsai is, de nÀla ´sszef¡ggû alakvÀltozatokban oly gaz-
dagon fordul elû, s annyira m¢lyen Àtgondolt k´vetkezetess¢ggel illeszkedik elvei
rendj¢be, hogy (nemcsak kritikusi) irodalomszeml¢let¢nek egyik legsajÀtosabb nor-
mak¢pzû meggyûzûd¢s¢t gyanÁthatjuk benne. Eszerint mindennek megvan a maga
helye, mÂdja ¢s m¢rt¢ke, azaz v¢g¡l is hatÀra, aminek tiszteletben tartÀsÀval biztos
alapra ¢pÁthet¡nk alkotÀsban ¢s kritikÀban egyarÀnt. Ami az alkotÀst illeti, a mü be-
hatÀrolÀsÀnak hÀrom dimenziÂjÀban: a jelent¢s, a k¢pzelet, a kompozÁciÂ tartomÀ-
nyÀban egy-egy idevÀgÂ alapelv hivatott mindent r´gzÁteni, kizÀrva vagy megfegyel-
mezve bÀrmif¢le kÂsza, sz¢ttartÂ, elszabadult vagy ́ nÀllÂsulni k¢sz elemet. Van ugyan
¢rintkez¢s, sût k´lcs´nhatÀs a hÀrom k´z´tt, s egy¢b t¢nyezûk is hatnak rÀjuk, m¢gis
a jelent¢st fûk¢nt a szerzûi szÀnd¢knak, a k¢pzeletet leginkÀbb a megtestesÁtendû esz-
m¢nek, a kompozÁciÂt elsûsorban a szerves sz¡ks¢gszerüs¢gnek kellett szabÀlyoznia.
MindhÀrom elv a funkciÂnak valÂ alÀrendelûd¢s k´vetelm¢ny¢re apellÀlt, m¢gpedig
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az elemek lehetûleg menn¢l t´bbf¢le feladatvÀllalÀsa jegy¢ben, f´ltehetûen az¢rt is,
mert ami egyszerre t´bb dolgot szolgÀl, az Àltaluk t´bbsz´r´sen meg van hatÀrozva,
minden Áz¢ben lek´tve, nem marad szabad vegy¢rt¢ke, s nincs mÂdja t´bb¢ elcsatan-
golni. KritikÀban hasonlÂk¢ppen: a bÁrÀlatok tÁpusainak, c¢ljainak, normÀinak ¢s
hangnemeinek folyamatos tisztÀzÀsa ¢s megk¡l´nb´ztet¢se gondoskodott arrÂl, hogy
a m¢rt¢k tudata ne menjen feled¢sbe. Mi t´bb, a hatÀrok megtalÀlÀsa vagy (ami azzal
eredm¢ny¢ben azonos:) meghÃzÀsa Arany ¢s szÀmos kritikustÀrsa szerint nemcsak az
alkotÀs ¢s kritika bensû dolgaiban elengedhetetlen, hanem akarat ¢s szenved¢ly, egy¢-
ni sors ¢s tÀrsadalmi szerkezet ugyancsak ezÀltal rendezhetûk el, ahogy t¢r ¢s idû, a
teremtett vilÀg eg¢sze is csak Ágy vÀlhat otthonunkkÀ.

E hatÀrkeres¢s l¢lektani ¢s ismeretelm¢leti alapjellege csak a kritikusi normahasz-
nÀlat t¡zetesebb vizsgÀlatÀbÂl der¡lhet ki, annyi azonban elûrebocsÀtandÂ, hogy
AranynÀl mÀsf¢l¢re szÀmÁthatunk, mint egyik-mÀsik kritikustÀrsÀnÀl. NÀla nem arrÂl
van szÂ, hogy egy klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂd r¢v¢n eleve hatÀrok Àltal felosztottnak
lÀtta a vilÀgot, s ez¢rt hasonlÂk¢ppen tiszta tagozÂdÀst k´vetelt volna meg a betük vi-
lÀgÀban. SzÂrvÀnyosan elejtett megjegyz¢seibûl ugyan m¢g arra a legt´bbj¡ket nyug-
talanÁtÂ sejtelemre k´vetkeztethet¡nk, miszerint a hatÀrok tiszteletben tartÀsa n¢lk¡l
elszabadulhatnak a dolgok, helykijel´l¢s ¢s k´r¡lhatÀrolÀs n¢lk¡l fej¡nkre nûhetnek,
s az Ágy kit´rû f¢kezhetetlen anarchia els´p´rheti az embert. Azonban talÀn agnoszti-
kus pillanatai jÂvoltÀbÂl, talÀn egy¢b indÁt¢kokbÂl is, mindenesetre û nem Ãgy ¢rezte,
hogy a dolgok egyszer s mindenkorra felosztott rendje, bÀrmirûl legyen is szÂ, egy¢r-
telmüen kÁnÀlnÀ magÀt, s nek¡nk csak felismern¡nk ¢s elfogadnunk kellene annak
eredendû, nyilvÀnvalÂ ¢s egyetemes ¢rv¢nyü hatÀrait. Alap¢lm¢ny¢ben v¢lhetûen
nem a hatÀrok l¢t¢nek, hanem a hatÀrok sz¡ks¢gess¢g¢nek ¢rzete vitte a vez¢rszÂla-
mot. Eg¢szÁts¡k ki, sût fordÁtsuk meg a n¢met szellemt´rt¢net egykori t¢tel¢t: a
klasszicizÀlÂ alkat (aminek Arany¢ csak r¢szben nevezhetû) nem okvetlen¡l az¢rt fo-
gadja el a v¢ges hatÀrokat, mert szeret k´zt¡k lenni, hanem mert n¢lk¡l¡k talÀn ve-
sz¢lyben ¢rezn¢ magÀt. Sz¡ks¢ge van biztos hatÀrokra, hogy û kerekedhessen f´l¡l az
¢leten, ne pedig fordÁtva: ennek szellem¢ben k´veteli meg az irodalmi mü szerzûj¢tûl
¢s kritikusÀtÂl a k´r¡lhatÀrolÀst, mely mindent helyhez k´t, a m¢rt¢k megszabÀsÀt,
mely kordÀban tart, a rend kialakÁtÀsÀt, mely biztosÁtja az uralmat.

SzorongÀs ¢s hatÀrkeres¢s: a korabeli kritika szeml¢letformÀlÂ l¢t¢lm¢nye

SzorongÀs, vesz¢ly¢rzet, fenyegetetts¢g: a szabadsÀgharc ¢s kiegyez¢s k´zti kritika
alaphangulatÀt egy¢nenk¢nt vÀltozÂ mÂdon ¢s m¢rt¢kben, de ez a k´z´s l¢t¢lm¢ny
tÀplÀlja, legÀltalÀnosabb indÁt¢kÀt advÀn a hatÀrok keres¢s¢nek. SzorongÀsunkban fo-
gÂdzÂ¢rt tapogatunk. BÀrmennyire sokf¢le sz´veg´sszef¡gg¢sbûl ragadjuk ki az erre
utalÂ korabeli megnyilatkozÀsokat, egys¢gbe foglalja ûket magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekin-
tett gondolati elûfeltev¢s¡k, olykor fogalmi kifejt¢st nem is kÁvÀnÂ ¢rzelmi ÀllÀsfogla-
lÀsuk: az¢rt kell elhatÀrolÀsokkal rendet vinni a dolgokba, bÀrmik legyenek is azok,
mert eredendû mivoltukban van valami aggasztÂ hajlam az elszabadulÀsra, magukra
hagyatva kaotikussÀ ¢s kezelhetetlenn¢ vÀlnÀnak, amin¢l m¢g a viszonylagos ¢rv¢nyü,
Àtmenetileg alkalmazott, sût tudottan hibÀs m¢rt¢k rendteremtû hatÀsa is csak jobb
lehet. Nagy Àllamb´lcseleti müve bevezet¢s¢ben (A XIX. SZçZAD URALKODñ ESZM°I-
NEK BEFOLYçSA AZ çLLADALOMRA, 1851) E´tv´s egyetemes t¢telnek szÀnta, hogy àt¢ves
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elv is jobb, mint semmi elv, s a leghibÀsabb rend elsûs¢get ¢rdemel a teljes rendhiÀny felettÊ. Ez
a jellegzetes rangsorolÀs itt k´zvetlen¡l az Àllamszervez¢sre vonatkozik, de ¢rv¢ny¢t
ekkoriban szerett¢k kiterjeszteni, ÃgyszÂlvÀn mindenre, egy axiÂmak¢nt elfogadott,
mondhatni v¢rr¢ vÀlt rendpÀrtisÀg jegy¢ben. KormÀnyzat ¢s irodalomkritika (ekkor
mÀr r¢gÂta hangoztatott) analÂgiÀja hasonlÂ fontossÀgi sorrendhez vezetett. àA leg-
rosszabb kormÀny is jobb, mint az anarchia ä fejtegette a kor nagy kritikaelm¢leti vitÀjÀban
Gyulai PÀl (1861) ä, a legrosszabb kritika is jobb, ha elve van ¢s m¢rt¢ket tart, mint bÀrmi mÀs,
mely elvtelen ¢s k´vetkezetlen m¢rt¢kü.Ê Nagyon erûsnek kellett lennie e meggyûzûd¢snek,
a rendezetts¢g mindenekf´l´tti vÀgyÀnak, ha m¢g az idegen ´nk¢nyuralmi rend vi-
szonyai k´zt sem hÃzÂdott vissza a kimondhatatlan, ¢ppen nem idûszerü vagy egye-
nesen sz¢gyellni valÂ ¢rzelmek rejtek¢be.

Egyes kritikusokban az¢rt lehetett olyan erûs a rend kÁvÀnÀsa, mert emberl¢pt¢kü
f´ldi tÀrgyakra irÀnyulvÀn is megûrz´tt valamit abbÂl a kozmikus szorongÀsbÂl, amely
´ntudatlanul tÀplÀlta. ºdv´sek a hatÀrok, hallhatjuk ki Arany ¢rtekez¢seinek ¢s bÁrÀ-
latainak ´nk¢ntelen hangsÃlyaibÂl, mert a formÀkra tagolÀs valahogy ¢l¢t veszi a ha-
tÀrtalan univerzum riasztÂ idegens¢g¢nek. Amikor megdics¢ri ZrÁnyi eposzÀnak
plasztikus ÀbrÀzolÀsmÂdjÀt, melynek jÂvoltÀbÂl àminden oly hatÀrozottan, oly vilÀgosan
terem k¢pzelet¡nk el¢Ê, akkor az olvasÂra gyakorolt hatÀsrÂl olyasmit mond, amit k´z-
vetlen jelent¢s¢n¢l valÂszÁnüleg m¢lyebb ¢s ÀtfogÂbb ¢rtelemben is komolyan vehe-
t¡nk: àotthonossÀ lesz¡nk a t¢rbenÊ. Ilyesf¢le ig¢nytelen megjegyz¢seit az¢rt is merhetj¡k
k´zvetett l¢lektani t¡netk¢nt ¢rtelmezni, mert amikor û kritikusk¢nt a hatÀrok ¢s k´r-
vonalak hiÀnyÀban (kiv¢telesen) nem a k´ltûi k´zl¢s teljes kudarcÀt lÀtja, hanem je-
lent¢st tulajdonÁt neki, akkor az kÁs¢rtetiesen eml¢keztet Pascal egykori dermesztû t¢r-
¢lm¢ny¢re. Hebbel müeposzÀnak hangneme Ãgy szÀrnyal f´l szerinte, hogy àama k´-
d´s regiÂkba t¢ved, hol ´sszefoly elûtt¡nk minden tÀrgy, elmosÂdnak a k´rvonalak, s a szÁntelen
felhûk kÀrpitja m´g´tt szent borzadÀllyal sejtj¡k az ¡rnek v¢gtelens¢g¢tÊ. A müv¢szet tÃlzÀsai-
nak elszabadulÀsÀt Arany mÀr a szabadsÀgharc elûtt olyan metaforÀval Át¢lte el, mely
hasonlÂ megjegyz¢seinek f¢ny¢ben ugyancsak tÃlmutatni lÀtszik szükebb jelent¢s¢n,
talÀn ´ntudatlanul valami m¢lyebb szorongÀsra utalva: az¢rt kell ekkor àklassikai egy-
szerü sz¢ps¢gekre t´rekedni: nehogy elsodorja az embert a dagÀlytengerÊ.

HasonlÂ ¢rzelmi mell¢kz´ng¢ket hallhatunk ki Erd¢lyi JÀnos müv¢szetelm¢leti ¢s
kritikai fejteget¢seibûl: a müv¢szet mintha gÀtat vetne a k¡lvilÀg elnyel¢ssel fenyegetû
ÀradatÀnak, s a szellemi otthon biztos sziget¢t Ág¢rn¢ a v¢gtelen anyagisÀg hullÀmve-
r¢s¢ben. Elm¢lete szerint a k´lt¢szetben n¢lk¡l´zhetetlen àaz egy¢nis¢gnek a k´r´tte levû
sokf¢les¢gen, a szabad szem¢lyis¢gnek a k¡ltÀrgyak megrohanÀsÀn fel¡lkereked¢seÊ; a müv¢szet
az ember szÀmÀra àbelsû sz¡ks¢g, melyn¢l fogva mintegy magÀhoz szelidÁteni, magÀnak ho-
nossÀ k¢nyszer¡l alakÁtani lelk¡nk a k´r¡lfogÂ tÀrgyi vilÀgotÊ. Kritikusi gyakorlatÀt ugyanez
a szellem hatja Àt; ez¢rt is kifogÀsolta, hogy a magyar k´ltûk nem tudnak t´bb¢ ÃrrÀ
lenni tÀrgyaikon, sût elfogadjÀk az utÀnzÀs elv¢t, amely eleve megfosztja ûket a tÀr-
gyakon valÂ fel¡lkereked¢s jogÀtÂl. Alighanem ugyanez¢rt ¢rezte sz¡ks¢gszerünek,
hogy a tÀjjellegü àdaltÀrgyakatÊ gyüjtû Thaly KÀlmÀn versesk´tetei ́ nism¢tlûk ¢s m¢gis
hiÀnyosak: àa tÀrgyi vilÀgnak az a makacssÀga van, hogy soha sem v¢gzûdik be, ha nincs el¢
hatÀr vetve a feldolgozÂ szellem ÀltalÊ; en¢lk¡l a t¢mÀk ´mlesztett halmazzÀ nûv¢n àfej¢re
szaporodnakÊ a k´ltûnek, mÁgnem belezavarodik a àhelyszerübe mint kelm¢beÊ, ¢s elv¢sz a
r¢szletekben. UgyanÁgy hivatÀsa szerinte a müv¢sznek, hogy gÀtat vessen sajÀt bensû
¢lm¢nyvilÀgÀnak pusztÁtÀssal fenyegetû erûi el¢: uralma alÀ kell hajtania ûket, s a meg-
hasonlÀstÂl ¢s k¢ts¢gbees¢stûl eljutnia a harmÂniÀig ¢s megnyugvÀsig. Egyik legjel-
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legzetesebb korabeli meggyûzûd¢se volt a kritikÀnak, vajmi ritkÀn vitatott k´zmeg-
egyez¢sk¢nt, hogy a jÂ müv¢szet kifel¢ ¢s befel¢ egyarÀnt domesztikÀl.

A hatÀrok tisztÀzÀsÀval ¢s tiszteletben tartÀsÀval e k´zmegegyez¢s ¢rtelm¢ben nem-
csak kezelhetûv¢ tagoljuk a vilÀg elszabadulni k¢sz v¢gtelenj¢t: az emberi mü jobbÀ
t¢tel¢t is csak Ágy rem¢lhetj¡k. A korszak kritikusainak megfogalmazÀst alig kÁvÀnÂ,
k´z¢rzet¡kben hordott sejtelme szerint a vesz¢lyeztetetts¢gben sÃlyosbÁtja az ember
helyzet¢t ´nn´n gyarlÂsÀga is: erûi v¢gesek, m¢gpedig ¢rtelmi, erk´lcsi ¢s eszt¢tikai
teljesÁtm¢nyben egyarÀnt. Az ¢rtelmi korlÀtozottsÀg tudatÀt a vilÀg kif¡rk¢szhetetlen-
s¢g¢nek f´l-f´lr¢mlû ¢rzete sugallta; e szinte ´szt´n´s agnoszticizmus (Arany JÀnos
mellett) leginkÀbb Kem¢ny Zsigmondot kÁs¢rtette. àAz arasznyi ¢let oly keskeny, oly szük,
hogy az emberek, kik ´sv¢nyein tolonganak, jÂformÀn magokra ¢s a tÀrgyakra sem ismerhetnek.
Bizonyos kÀbulattal a vÀltozÂ benyomÀsok miatt, bizonyos optikai csalÂdÀssal, melyet a lÀthatÀr
f¢nye ¢s k´de vet a szem elibe, hirtelen bev¢gezz¡k pÀlyÀnkat an¢lk¡l, hogy szÀmolhatnÀnk felûle.Ê
°LET °S IRODALOM cÁmü nagy tanulmÀnyÀban olvashatjuk e rezignÀlt fÀjdalmÃ l¢t¢r-
telmez¢st, mely nemcsak ismeretelm¢leti ÀllÀsfoglalÀs: idûnk, ¢rz¢keink ¢s ¢rtelm¡nk
korlÀtaibÂl v¢g¡l alighanem erk´lcsi esendûs¢g¡nkre k´vetkeztet. Az ember erk´lcsi
gy´nges¢g¢vel ¢s bünbees¢s¢nek probl¢mÀival a kor szinte mindegyik jelentûs kriti-
kusa tusakodott. Eszt¢tikai alkotÂerûnk fogyatkozÀsaibÂl hivatÀsuk m¢ltÂsÀgÀt igazol-
hattÀk: ha az ember müve valamennyire mindig t´k¢letlen, akkor rÀszorul a kritika
hatÀrkijel´lû segÁts¢g¢re. Az isteni teremt¢s analÂgiÀjÀra elk¢pzelt romantikus alko-
tÀsfilozÂfiÀt s vele a zsenikultuszt, valamint ´nt´rv¢nyü remekmüvek megmagyarÀz-
hatatlan t´k¢ly¢nek r¢v¡lt hozsannÀzÀsÀt a szÀzadk´z¢pi magyar kritika k´vetkezete-
sen elhÀrÁtotta, s ha kellett, heves pol¢miÀkat folytatott minden olyan felfogÀs ellen,
amely a müvet kivonta volna a bÁrÀlat hatÀsk´r¢bûl.

°rvel¢s¡k e pol¢miÀkban bÀmulatosan egybehangzÂ: mintha egymÀs gondolatait
fogalmaznÀk Ãjra, ugyanaz a motÁvum bukkan fel a k¡l´nb´zû korÃ, v¢rm¢rs¢kletü
¢s mentalitÀsÃ kritikusoknÀl. DemitizÀlÂ szeml¢lettel vizsgÀlta az irodalmat m¢g az
olyan irodalomt´rt¢n¢sz is, mint Toldy Ferenc, aki pedig ifjÃkorÀban a magyar ro-
mantikus k´lt¢szet pezsdÁtû levegûj¢t szÁvta magÀba, ¢s halÀlÀig nagy tisztelûje maradt
V´r´smarty müv¢szet¢nek. Az emberi szellem àelvontanÊ valÂban csodÀlatra m¢ltÂ,
ismerte el Kazinczyval vitÀzva mÀr 1833-ban, de egy-egy hÃs-v¢r szem¢lyben megtes-
tes¡lve t´bb¢ nem lehet hatÀrtalan: àaz anyag salakjaival testv¢resülve ¢s sÃlyaitÂl korlÀ-
tozva szabad r´pt¢ben, gyarlÂ leszen, hibÀzhatÂ ¢s t´k¢letlenÊ, k´vetkez¢sk¢ppen az ember
müv¢t szerinte sohasem tekinthetj¡k kritikÀn fel¡linek, s egyetlen szerzûrûl sem Àl-
lÁthatjuk, hogy àminden teremtett elm¢n¢lÊ nagyobb, mert az bÀlvÀnyimÀdÀs volna. àVa-
lamint pedig ily istenl¢st, Ãgy oly enthusiasmus kifejez¢seit is, melyek Hom¢rt vagy Shakspeart,
Goeth¢t vagy Byront mÀsatlan elm¢nek mondanÀk, a kritika birodalmÀbÂl kiigazÁtok.Ê Arany
JÀnos KISEBB K¹LTEM°NYEI-nek megjelen¢sekor Greguss çgost kelt ki szenved¢lye-
sen a bÀlvÀnyimÀdÀs ellen, amelyre szerinte a magyar nemzet mindig hajlamos volt.
V´r´smarty, majd Petûfi bÀlvÀnyozÀsa utÀn most Arany ker¡lne sorra, figyelmeztet
Greguss 1856-ban a Pesti NaplÂ hasÀbjain, amit meg kell akadÀlyozni, mert àa higgadt
vizsgÀlat ¢s Át¢let folytÀn elismert tekint¢lyt is nem vak hÂdolÀs, de csak ¢sszerü tisztelet illetiÊ.
Shakespeare-rûl szÂlÂ elûadÀsaiban, majd SHAKSPERE PçLYçJA cÁmü monogrÀfiÀjÀban
(1880) vilÀgi perspektÁvÀba ÀllÁtÂ elemz¢ssel, t´rt¢nelmi k´rnyezet¢ben vizsgÀlja a kul-
tusz tÀrgyÀt. Szint¢n a Shakespeare-kultusz jelens¢gei szolgÀltattak alkalmat Gyulai
PÀlnak, hogy kifejtse meggyûzûd¢s¢t az emberi erû mindenkori viszonylagossÀgÀrÂl.
Nincs k´ltû, aki csupa remekmüvet tudna alkotni, s ne hozna l¢tre mÀsod- vagy har-
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madrangÃ müveket is, sz´gezte le 1865-ben, hiszen a zseni is ki van t¢ve a k´r¡lm¢-
nyek viszontagsÀgainak, s ereje ugyanÃgy gy´nges¢ggel vagy egyoldalÃsÀggal tÀrsul,
mint bÀrki mÀs¢. àAz abszolut t´k¢ly a müv¢szetben is csak eszm¢ny marad; mint az erk´lcsi
vilÀgban; csak emberi t´k¢lyrûl lehet szÂ, s ez nem egy¢b, mint a jÂ tulajdonok nagyobb szÀma ¢s
ereje.Ê A halandÂ eszt¢tikai ¢s erk´lcsi teljesÁtm¢ny¢nek sz¡ks¢gszerü fogyat¢kossÀgÀt
e kritikusok nem mindig tÀrgyaljÀk ennyire egy¡tt, de egyiket sem t¢vesztik szem elûl.
A zseni talÀn elboldogul kritikailag tisztÀzott elvek n¢lk¡l, bÀr sokszor az û müve is
megsÁnyli a hiÀnyukat, hangoztatta nemegyszer Arany JÀnos, azonban mi, az esendû
t´bbs¢g (magÀt elûz¢keny tapintattal mindig bele¢rtette az utÂbbi k´z´ss¢gbe) rÀjuk
vagyunk utalva; ami meg a feddhetetlen erk´lcsi t´k¢letess¢get illeti, ugyanolyan bi-
zalmatlan volt megvalÂsÁthatÂsÀgÀval szemben, mint Gyulai, s m¢g epikus hûs´kben
sem tudta hitelesk¢nt elfogadni, akÀr Tasso, akÀr a neki egy¢bk¢nt oly kedves Vergi-
lius müv¢ben l¢ptek is el¢. Az emberi l¢ny mindegyik¡k szerint eleve annyira v¢ges
¢s korlÀtozott, hogy a k´ltûknek az alkotÀs ¢rdek¢ben tisztÀzniuk kell az ¡dv´s hatÀ-
rokat.

TisztÀzniuk, majd elfogadniuk, ami pedig kritikusaink szerint sem k´nnyü; a ha-
tÀrok valamit befoglalnak ¢s valamit kirekesztenek, s az utÂbbi sokszor gy´trelmes le-
mondÀst k´vetel. Az egy¢nnek m¢gis vÀllalnia kell az ́ nkorlÀtozÀst: ez a meggyûzûd¢s
a korabeli kritikÀt minden Áz¢ben ÀtjÀrta, sût Gyulai PÀl ÁrÀsaiban eg¢sz a szÀzadfor-
dulÂig ¢reztette hatÀsÀt. FelkavarÂ a szÂ, à´nmegalÀzÂdÀsÊ, amelybe eszm¢ny¢t Gyulai
belesürÁtette. àMeg vagyok gyûzûdve arrÂl, mit a legnagyobb k´ltûk ¢s müb´lcs¢szek hirdetnek,
hogy a k´lt¢szet nem dissonantia, hanem ́ sszhangÊ, vallotta 1855-ben, s az ́ sszhang forrÀsai
k´z¡l elsû helyen emlÁtendû àaz ́ nmegalÀzÂdÀs, melyn¢l fogva az egy¢n nem tekintheti magÀt
a vilÀgegyetem k´zpontjÀul, s egy¢ni fÀjdalmait, meghiÃsult vÀgyait, rem¢nyeit nem ÀllÁthatja
az ÀltalÀnos k¢nyszerüs¢g ellen¢beÊ. A kritikus itt vilÀgegyetemrûl ¢s ÀltalÀnos k¢ny-
szerüs¢grûl, mÀsutt vilÀgrendrûl vagy erk´lcsi vilÀgrendrûl besz¢l, de minden esetben
az egy¢n k´teless¢ge, hogy hozzÀt´rje magÀt valami ÀtfogÂ rendhez, s ugyancsak az
û felelûss¢ge, hogy siker¡l-e ezÀltal megteremteni a harmÂniÀt. Az ´nmegalÀzÂdÀs
eszm¢ny¢bûl k´vetelm¢ny lesz, az ¢rt¢k krit¢riuma, egyszerre erk´lcsi ¢s eszt¢tikai
normÀk k´z´s alapja, melyet bû negyedszÀzad mÃltÀn (1883) m¢g mindig ¢rintetlen¡l
viszontlÀtunk Arany JÀnosrÂl szÂlÂ eml¢kbesz¢d¢ben. Elismerûen emeli ki, hogy
Arany k´lt¢szet¢nek l¢nyege àk¡zdelem az emberi ¢let nyomorÃsÀgai, a pessimismus, a k¢t-
s¢gbees¢s ellenÊ, m¢gpedig a szeretet jegy¢ben s a vallÀsbÂl ¢s a filozÂfiÀbÂl merÁtve erût,
mÁgnem a k´ltû à´sszhangra t´rekvû lelkeÊ legyûzi fÀjdalmait, s emelkedett ànyugpontotÊ
talÀlva, megszenvedett igazsÀgak¢nt àhirdeti, hogy nem az egyes a teremt¢s k´zpontja, hanem
az emberis¢g; Isten eg¢szben munkÀl, az eg¢szre fordÁt gondotÊ. Van ugyan k¡l´nbs¢g e k¢t
sz´veg fogalmazÀsmÂdjÀban, hiszen az elûbbinek sztoikus k¢pzeteit az utÂbbinak
gondvisel¢shitre utalÂ szÂkincse vÀltja fel (vagy legalÀbbis eg¢szÁti ki); a hasonlÂsÀg s
ezÀltal a gondolati folyamatossÀg m¢gis jÂl kivehetû: az egy¢nnek be kell lÀtnia ¢s el
kell fogadnia helyzete hatÀrait, mert nem û a k´zpont, nem û¢rte van minden, s ´n-
korlÀtozÀs n¢lk¡l nem juthat el a harmÂniÀig. Ezzel ´sszef¡gg Gyulai szeml¢let¢nek
az a mÀsik maradandÂ sajÀtossÀga, hogy az û szem¢ben a vilÀgrenddel valÂ szembe-
fordulÀs k´nnyebb Ãtnak, a gy´nges¢g jel¢nek, olykor egyenesen jellemhibÀnak szÀ-
mÁt, a zokszÂ n¢lk¡li tür¢st ellenben mindig nagyra ¢rt¢keli. A szÀzadfordulÂn Árt em-
l¢kbesz¢deiben azokat a kortÀrsait ÀllÁtja p¢ldak¢p¡l az olvasÂ el¢, akik hely¡k´n ma-
radtak, uralkodtak szenved¢lyeiken, n¢mÀn elviselt¢k a sorscsapÀsokat, ¢s minden vi-
szontagsÀg k´zepette rendÁthetetlen¡l kitartottak. Az egy¢ni lÀzongÀst annyira meg-
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vetette, hogy amikor (egyetlenegyszer) ÀtkozÂdÂ hangot ¡t´tt meg k´lt¢szet¢ben, a
kis verset nem publikÀlta, mindv¢gig jegyzetk´nyv¢be zÀrva ûrizte, noha kiadott mü-
vei k´zt kev¢s akad, mely l¢lektani kibontakozÀsÀval oly jellemzû volna az û fegyelme-
zett l¢ny¢re, s v¢gkicseng¢se nem s¢rti az ´nmegalÀzÂdÀs ethoszÀt. àM¢rt lÀngolsz szÁv
ÀdÀz gyül´letben, / Ajkamon mi¢rt e sz´rny¡ Àtok, / M¢rt lûn az ¢g oly s´t¢t f´l´ttem, / Hogy egy
halvÀny csillagot se lÀtok, / Csillapulj le szÁvem lÀzadt v¢re, / Minden kincsed ´rv¢nyekre jut, /
A gyül´let s´t¢t bün´k b¢re / S ÀtkozÂdni minden gyÀva tud.Ê

Annak az alapvetû meggyûzûd¢snek, hogy az ember ´nkorlÀtozÀsra szorul, eg¢sz
sor k´vetkezm¢nye lesz a korabeli kritikusok müv¢szetfelfogÀsÀban, ¢rt¢krendj¢ben
¢s normahasznÀlatÀban. A horatiusi tanÀcsot, miszerint a k´ltû vÀlasszon erej¢hez
m¢rt tÀrgyat ¢s feladatot, nemcsak eredeti (po¢tikai) ¢rtelm¢ben, mint a sz¢p nyelvi
megformÀlÀs ¢s vilÀgos szerkezet biztosÁt¢kÀt tartottÀk megszÁvlelendûnek, hanem l¢-
lektani ¢s vilÀgn¢zeti normak¢nt egyarÀnt: a k´ltû olyan lelkiÀllapotban fogjon tollat,
amelyben van el¢g ereje vilÀgn¢zetileg megnyugtatÂ mÂdon ÃrrÀ lenni normas¢rtû
¢lm¢ny¢n. Gyulai habozÀs n¢lk¡l ki meri jelenteni, hogy Petûfi jobban tette volna, ha
vilÀgfÀjdalmas versei megÁrÀsa helyett s¢tÀlni megy vagy kialussza magÀt, ugyanis
ilyen ¢lm¢nyek legf´ljebb drÀmai monolÂgban vagy mÀs tÀrgyias müfajban fogalma-
zÂdhatnak meg, alanyi k´ltem¢nyben semmik¢ppen. (A szem¢lyis¢g lÀzadÂ erûi csak
Àlarcban juthattak szÂhoz: szereplÁrai monolÂgok, elrettentû megvilÀgÁtÀsba ÀllÁtott
eposzi figurÀk, drÀmafordÁtÀsok k´zvetlen¡l nem vÀllalhatÂ alakjai szolgÀlhattak az
Àtt¢teles ´nkifejez¢s eszk´zek¢nt.) MÀs kritikusok, mint Erd¢lyi, vagy k¡l´n´sen
Arany, nem zÀrjÀk ki a vilÀgrend ellen lÀzadÂ indulatot az alanyi k´lt¢szet elfogadha-
tÂ motÁvumai k´z¡l, de a k´ltûnek szerint¡k is fel kell vennie a harcot az eff¢le ¢lm¢ny-
nyel, s ha nem siker¡l legyûznie, müve t´bbnyire kÀrÀt lÀtja. A mü lehetûleg ne fesze-
gessen olyan egy¢ni vagy tÀrsadalmi probl¢mÀt, amelyet nem tud megnyugtatÂan el-
rendezni; e szabÀly alÂl m¢g Arany szerint is legf´ljebb az irÀnyreg¢ny kiv¢tel, ezt a
müfajt azonban a korabeli kritika fenntartÀsokkal kezelte, ¢s legjobb darabjait is k¢tes
¢rt¢künek tartotta. TÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgot, netÀn az osztÀlyok egyenlûtlens¢-
g¢bûl szÀrmazÂ szenved¢st csak akkor tÀrgyaljon a müv¢szet, ha megoldÀst is tud kÁ-
nÀlni (an¢lk¡l, hogy a rend felforgatÀsÀra bujtogatna), eszm¢nyt lehetûleg csak akkor
vonjon k¢ts¢gbe, ha helyette meggyûzûbbet tud ajÀnlani. Gyulai ennek szellem¢ben
nehezm¢nyezte, hogy Kem¢ny a reg¢nyeiben led´nt´tt eszm¢nyek hely¢be nem ÀllÁt
semmi pozitÁvat, s megmarad az ¢rtelem em¢sztû szkepszis¢n¢l. Ilyen kritikai tilalom-
fÀk jelzik annak a tartomÀnynak a hatÀrÀt, ahovÀ a müv¢szet mÀr nem l¢phet be a
gyûzelem rem¢ny¢vel. MÀrpedig alulmaradni nem szabad.

Az Ágy ´nkorlÀtozÀsra utalt ember nem hiheti, hogy a müv¢szetben (vagy azon kÁ-
v¡l) merûben Ãjat kezdhet, azaz mÂdjÀban Àllna teljesen ´nÀllÂan ¢s ´nellÀtÂan te-
remteni. A hatÀrolt emberk¢p mÀsik müv¢szetelm¢leti vonzata tehÀt az a meggyûzû-
d¢s, hogy egy¢n ¢s hagyomÀny egymÀs l¢tfelt¢telei, s az alkotÂerû kibontakozÀsÀhoz
t´rt¢neti ¢rz¢k sz¡ks¢ges, mellyel az elûd´k Àltal meghatÀrozott hagyomÀny elsajÀtÁt-
hatÂ ¢s tovÀbbfejleszthetû. EgyÀltalÀn: az alkotÀsnak az adott szÀmbav¢tel¢vel kell kez-
dûdnie, majd a benne szunnyadÂ lehetûs¢gek felismer¢s¢vel ¢s kibontÀsÀval folyta-
tÂdnia. SzÀzadk´z¢pi kritikusaink k´z¡l leginkÀbb Arany hirdette, hogy mennyire
serkenti a fiatal müv¢szi k¢pess¢gek fejlûd¢s¢t a tanulmÀnyozhatÂ remekmüvekben
gazdag kulturÀlis k´rnyezet, hogy egy-egy k´ltû vagy ÁrÂ milyen sokat k´sz´nhet elû-
deinek ¢s kortÀrsainak, s hogy az eredetis¢g legf´ljebb viszonylagos lehet, hiszen a
legnagyobbak müveiben is gyakori az Àtv¢tel, sût ez nem is lehet mÀsk¢nt. Nem az
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szÀmÁt, honnan vette a k´ltû toposzÀt, hiszen valahonnan neki is, elûdj¢nek is vennie
kellett, ÀllÁtja kimondva-kimondatlanul a jellegzetes korabeli ¢rvel¢s, hanem hogy mi-
v¢ fejlesztette tovÀbb, milyen sikerrel alakÁtotta Àt Ãj mü c¢ljaira, s mennyire szerves,
indokolt ¢s ́ konomikus a kompozÁciÂ, amelybe beleillesztette az ÀthasonÁtott motÁvu-
mot. MÀs az epigonizmuson tÃl nem jutÂ utÀnzÀs, fejtegetik, s mÀs az utalÀs, rÀjÀtszÀs,
Àtl¢nyegÁt¢s; mÀs a lelketlen Petûfi-epigonok szÀnalmas f¢rcelm¢nye, s mÀs egy Ver-
gilius, Tasso vagy ZrÁnyi hagyomÀnyalakÁtÂ mestermüve. Mi t´bb, a n¢p k´ltûi ¢rz¢k¢t
nagyra becs¡lû Arany tÃljut a feltev¢sen, miszerint a legnagyobbak müvein csupÀn
rontani tudna az utÂlagos szÀjhagyomÀny: az eff¢le k´z´ss¢gi tovÀbbmunkÀlÀs jÂt¢-
kony nyomot is hagyhat rajtuk, lecsiszolhatja rÂluk a pusztÀn egyedit, s egyetemesebb
¢rt¢küv¢ javÁthatja ûket. àKi mern¢ eld´nteni, vajjon az az ILIçSZ volt-e t´k¢lyesebb, melyet
a maeoni vak koldus ́ najkÃlag zengett phorminx-Àn, vagy az, melyet nehÀny szÀzaddal k¢sûbb,
neve alatt ´sszegyüjt´ttek?Ê Ebbûl a szempontbÂl is sokatmondÂak Arany elszÂrt meg-
jegyz¢sei az àeposzi hitelÊ fontossÀgÀrÂl, azaz k´ltûileg tovÀbbk¢pezhetû t´rt¢neti vagy
mondai anyag sz¡ks¢gess¢g¢rûl. BÀr ´nbizalma gyeng¢bb pillanataiban Ãgy ¢rzi,
hogy sajÀt fantÀziÀjÀnak ¢s lelem¢nyess¢g¢nek korlÀtai miatt szorul Árott vagy (leg-
alÀbb) Áratlan hagyomÀny tÀmaszÀra, szinte mindig kider¡l, hogy t´bbrûl van szÂ,
mint k´ltûi alkata egyedi ig¢ny¢rûl. Szerinte ugyanis mondak´rt vagy mitolÂgiÀt àcsi-
nÀlni nem lehet, ez csinÀlÂdikÊ; epikus ¢pÁtkez¢shez ez¢rt is kell neki àt¢glaÊ ¢s àm¢szÊ,
azaz a mÃltbÂl ́ r´kl´tt, ́ sszeilleszthetû ¢s tovÀbb¢pÁthetû mondai t´red¢kek anyaga.
K´z´ss¢gi eml¢kezet ¢s egy¢ni fantÀzia egymÀsra vannak utalva. De nemcsak itt:
Arany kultÃrafelfogÀsa holtak ¢s ¢lûk nagy k´z´ss¢g¢re szÀmÁt. R¢szt kell venn¡nk,
r¢sznek tekintv¢n magunkat, mÀs r¢szeket kieg¢szÁtendû. A kultÃrÀban eszerint senki
sem ´nellÀtÂ: egy¡tt juthatunk valamire.

àMondani ¢ppen aztÊ ¢s à¡vegtisztÀn kifejezveÊ:
a jelent¢s megk´t¢s¢nek normÀja

A klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂd jellemzûi ki¡tk´znek azokon az Arany JÀnos kritikÀiban
¢s leveleiben elszÂrt, de ´sszef¡ggû, sût rendszerbe illeszkedû megjegyz¢seken, ame-
lyek a k´ltûi nyelvhasznÀlatra vonatkozÂ normÀit rejtik. A k´ltûi nyelv ezek szerint a
k´zl¢s eszk´ze, mely akkor lÀtja el jÂl feladatÀt, ha az olvasÂ pontosan azt az ¡zenetet
kapja meg Àltala, amelyet a szerzû feladni szÀnd¢kozott. Ehhez k¢pest t´bb¢-kev¢sb¢
mindig kudarcnak szÀmÁt, ha a kiolvashatÂ jelent¢s elt¢r a szerzûi szÀnd¢ktÂl, vagy
azt el¢gtelen¡l k´rvonalazza, c¢lja irÀnt k¢ts¢gben hagy, ´nÀllÂsul ¢s elszabadulÀssal
fenyeget. Ami egy c¢l eszk´ze, ami egy meghatÀrozott feladat ellÀtÀsÀval van megbÁzva,
annak ¢rt¢k¢t azutÀn e hivatÀs bet´lt¢s¢nek m¢rt¢ke szerint lehet ¢s kell megÁt¢lni, s
bÀrmire k¢pes m¢g ezen kÁv¡l, az legjobb esetben jÀrul¢kosnak, de inkÀbb sz¡ks¢g-
telennek, sût kÀrosnak minûs¡l. Arany az¢rt szorgalmazza a klasszikusok tanul-
mÀnyozÀsÀt, hogy a magyar szerzûk elsajÀtÁtsÀk belûl¡k a c¢lirÀnyos k´ltûi nyelvhasz-
nÀlatot. àMondani ¢ppen azt, a mi kell, nem t´bbet, nem kevesebbet.Ê FogantatÀsÀnak pil-
lanatÀban a majdani k´ltem¢ny m¢g nem rendelkezik kifejlett eszm¢vel, ismeri el
Arany 1860-ban, s az elsû homÀlyos ¢rzelmi, ritmikai vagy k¢pi csÁrÀrÂl k¢sûbb maga
a k´ltû sem tud szÀmot adni, tovÀbbi kifejl¢s¢t azonban figyelemmel kÁs¢rheti, sût sza-
bÀlyozhatja, Ãgyhogy v¢g¡l az elk¢sz¡lt münek mÀr annyira helyt kell Àllnia a szerzû-
¢rt, hogy annak utÂlagos magyarÀzatÀt is f´l´slegess¢ tegye. JÂ esetben az utÂlagos
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szÀnd¢knyilatkozat semmit sem adhat hozzÀ a müh´z, s elt¢rû ¢rtelmez¢seknek sem
maradhat hely¡k: àmert ha a k´ltû azt, mi lelk¢ben t´rt¢nt, nem fejezi ki Ãgy, hogy semmi k¢t-
s¢gnek, elt¢rû magyarÀzatnak helye ne lehessen, hanem minden (hozzÀ¢rtû) olvasÂjÀban ugyan-
azon ¢rzelem k¢p¢t tÀmassza ä ha, mondom, a k´ltû nem tudta magÀt Ágy fejezni ki, jele, hogy
k´ltem¢nye el van hibÀzvaÊ. Kritikat´rt¢neti tapasztalataink, sût elemi hermeneutikai is-
mereteink f¢ny¢ben ez a meghatÀrozÀs persze k¢ptelen¡l magasra teszi a m¢rc¢t, hi-
szen e k´vetelm¢ny alapjÀn alighanem a vilÀgirodalom minden eddigi alkotÀsa àel van
hibÀzvaÊ: valÂszÁnüleg egyetlen szerzûnek sem siker¡lt m¢g (nem is siker¡lhet) minden
olvasÂban szakasztott ugyanazt az ¢rzelmet felkeltenie, s ezzel kizÀrnia az elt¢rû ma-
gyarÀzatokat akÀr csak a (bajosan definiÀlhatÂ) àhozzÀ¢rtûÊ olvasÂk k´r¢n bel¡l. Ha a
klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂd megnyilvÀnulÀsaira vagyunk kÁvÀncsiak, akkor Arany eh-
hez hasonlÂ gondolataiban a jelent¢s megk´t¢s¢nek, hatÀrok k´zt tartÀsÀnak, kiszÀ-
mÁthatÂ pÀlyÀn vez¢rl¢s¢nek vÀgyÀra kell felfigyeln¡nk. A szerzûi szÀnd¢khoz k´t¢ssel
¢s az egy¢rtelmüsÁt¢ssel a kritikus annyira meghatÀroztatnÀ a k´ltûi jelent¢st (jelent¢-
sen itt, Arany szellem¢ben, nemcsak pusztÀn fogalmi jelent¢st ¢rt¡nk, hanem benyo-
mÀst, ¢rzelmet, lelki t´rt¢n¢st is), hogy az mÀr, ha siker¡lhetne, nem is ter¡leti k´r¡l-
hatÀrolÀs, vagyis hatÀrok k´z¢ szorÁtÀs volna, hanem hatÀrvonalon tartÀs, sût hatÀr-
pontba r´gzÁt¢s.

A k´ltûi jelent¢s elszabadulÀsÀt megelûzendû, Arany olyan aszketikus feladatv¢g-
z¢sre szorÁtanÀ a nyelvet, amelynek az mÀr csak a t´bb¢rtelmüs¢get k¢pzû eszk´zei
miatt sem tudhat megfelelni. A norma teljesÁthetetlen: a kritikus m¢g a metaforÀtÂl
is elvÀrnÀ a szÀnd¢kolt jelent¢s pontos c¢lba juttatÀsÀt. àA k´ltû, nemcsak hosszabb leÁrÀ-
saiban, de metaphorÀban is Ãgy vessen oda egy-k¢t jellemzû vonÀst ä tanÀcsolja egy bÁrÀlatÀban
ä, hogy abbÂl a k¢pzelet meg tudja teremteni ¢ppen azt, a mi a k´ltû lelk¢ben meg vala teremve;
egy k´rülbelül, vaktÀba felkapott phrasis mindent elront.Ê Az olvasÂi k¢pzeletnek tehÀt sze-
rinte is marad szerepe a befogadÀs folyamatÀban, e szerepnek azonban a k´ltem¢nyre
bÁzott szerzûi tartalmak utÀnk¢pz¢s¢re kell szorÁtkoznia, akÀr fogalmi, akÀr k¢pi je-
lent¢srûl van szÂ. A szerzûnek kell gondoskodnia mindenrûl, ami a hiteles jelen-
t¢sÀtvitelt elûsegÁti, sût biztosÁtja. A k´ltûi mesters¢gtudÀsra ¢ppen annak ¢rdek¢ben
esik itt oly nagy hangsÃly, hogy a mü megÁrÀsÀtÂl befogadÀsÀig minden csakugyan
Ãgy t´rt¢nj¢k, ahogy a szerzû kÁvÀnta ¢s tudatos szÀmÁtÀssal eltervezte (nem pedig
àvaktÀbaÊ odavetve). Bizony kiÀbrÀndÁtÂ, Árja ugyanebben a kritikÀjÀban Arany, ha a
müv¢szt sajÀt eszk´zei gÀtoljÀk, s mivel àa k´ltû ecsetje, v¢süje a nyelv: bosszant, ha nem
Ãgy fog, mint û akarjaÊ. Az eszk´z´k mesteri hasznÀlata e müv¢szetfelfogÀs szerint ko-
rÀntsem mÀsodrendü kÁvÀnalom, sût a k´lt¢szet l¢nyegadÂ krit¢riumÀnak szÀmÁt. °r-
z¢se nemcsak k´ltûnek lehet, magyarÀzza egy ́ njel´lt po¢tÀnak Arany egyik level¢ben
(1865), àû csak abban k¡l´nb´zik mÀs emberektûl, hogy ¢rzelmeit Ïa sz¢pÎ formÀiban ¢s oly ha-
tÀlyosan bÁrja kifejezni, hogy az olvasÂkban is hasonlÂkat gerjeszthetÊ, s ¢ppen ennek sikere
avathatja k´ltûv¢, hiszen az olvasÂ azt vÀrja, hogy a k´ltem¢ny benne àvalamely hatÀ-
rozott ¢rz¢st, hangulatot gerjeszszenÊ, mÀsk¢nt k´z´ny´sen f¢lretolja. Az eg¢sz olvasÂk´-
z´ns¢gnek tulajdonÁtva lÀtjuk itt viszont a kritikus sajÀt klasszicizÀlÂ normÀjÀt, melyet
egy¢b id¢zeteink egybehangzÂan megerûsÁtenek: a münek a szerzû hatÀrozott ¢rz¢s¢t
kellene mÂdosÁtatlanul felkeltenie az olvasÂban. Eszerint minden legyen uralt, r´gzÁ-
tett, szabÀlyozott, t´ltse be rendeltet¢s¢t.

Mivel a k´ltûi nyelv itt nem ´nmagÀ¢rt l¢tezik, hanem alÀrendelt eszk´ze, hordo-
zÂja ¢s k´zlekedûed¢nye a szerzûtûl az olvasÂhoz eljuttatandÂ tartalmaknak, vagyis a
pontos jelent¢sÀtvitelt kell szolgÀlnia, nem meglepû, hogy Arany menn¢l vilÀgosabb,
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szabatosabb, kiismerhetûbb nyelvet szorgalmaz. Versr¢szletekhez füz´tt kisebb-na-
gyobb megrovÂ kommentÀrjaibÂl kitünik, mennyire idegenkedett az ¢rtelmileg nem
ellenûrizhetû, tÀrgyatlan sejtelmek k´d¢be csÀbÁtÂ vagy tÃlzott nyelvi ÃjÁtÀssal meg-
formÀlt kifejez¢smÂdtÂl. Kritikusk¢nt vÀltozatlan meggyûzûd¢ssel tanÁt ugyanarra e
magasabb szinten, amire tanÀrk¢nt nagykûr´si diÀkjait ´szt´n´zte, egyik¡k versprÂ-
bÀlkozÀsÀt (1852) p¢ldÀul Ágy minûsÁtve: àSzokni kell, hogy vilÀgosan fejezz¡k ki eszm¢inket:
¢rthetlen dagÀlyban sz¢ps¢get ne keress¡nk.Ê Amikor k¢sûbb SzÀsz Gerû ODAHAZA cÁmü
k´ltem¢ny¢ben ilyen hasonlatra bukkan: àSirva vÀlok el, mint t´rzs¢tûl a z´ld ÀgÊ, siet
hozzÀfüzni, hogy àe sorban egy jÂl talÀlt k¢p rejlik, de nincs ¡vegtisztÀn kifejezveÊ, ugyanis
a leszakÁtott z´ld Àgnak valÂjÀban a nedve csordul ki, azaz k´nnyezik, ezzel szemben àa
sirva, mely inkÀbb a hangra vonatkozik, nem tünteti a k¢pet eg¢sz szabatossÀggal szem¡nk el¢Ê.
Mennyire jellemzû rÀ ez az à¡vegtisztÀnÊ! KritikÀibÂl szÀmtalan hasonlÂ p¢ldÀt id¢z-
hetn¢nk arra, hogy a k´ltûi nyelvhasznÀlattÂl milyen nagyfokÃ szeml¢leti Àttetszûs¢-
get, azonnal ¢s marad¢ktalanul felfoghatÂ kifejez¢smÂdot vÀrt el, s milyen sokf¢le
szempontbÂl kellett szerinte a k´ltûi lelem¢nynek kiÀllania az ellenûrz¢s prÂbÀjÀt.
NormahasznÀlatÀnak ÀllandÂ sajÀtossÀga, hogy a rÀciÂ kÁvÀnalmait elt´k¢lten ¢rv¢-
nyesÁti: a k´lt¢szet logikÀja mindenkor k´teles megfelelni, minden ´nt´rv¢nyüs¢ge
¢s szabadsÀga ellen¢re, a mindennapi gondolkodÀs alapszabÀlyainak is, de legalÀbbis
nem ker¡lhetnek ellent¢tbe egymÀssal. HibÀnak tekinti, ha egy k´ltem¢nyt nem lehet
Ãgy megmagyarÀzni, àhogy emberi jÂzan ¢rtelem felfoghassaÊ, vagy ha a mü valamelyik
r¢szlete àoly nyakatekert, hogy igen neh¢z belûle jÂzan ¢rtelmet vÀjni kiÊ. A k´lt¢szet mÀmo-
rÀnak e jÂzan ¢rtelmi ellenûrz¢se esetenk¢nt m¢g a metaforÀkon is teljes valÂszerü-
s¢get k¢r szÀmon, ma mÀr szinte elk¢pzelhetetlen precizitÀssal. Amikor p¢ldÀul SzÀsz
KÀroly, TRENCS°NI CSçK cÁmü k´ltûi besz¢ly¢ben, Erzs¢betet olyan liliomhoz hason-
lÁtja, àmelynek virulÀsa nincsen, ha v¢resûvel ´nt´zik t´v¢tÊ, Arany k¢ts¢gbe vonja a k¢p
igazsÀgÀt, mert esz¢be jut, hogy a kert¢szek àcsenev¢sz fa tÀpszer¢¡l marhav¢rt ajÀnlanakÊ.
Azaz hiÀba teremti meg a k´ltû metaforÀja a maga belsû logikÀjÀt, s hiÀba mÀs az nyil-
vÀnvalÂan, mint a h¢tk´znapi valÂsÀg (amelyben amÃgy sem a kert¢szek mÂdszer¢t,
hanem a sz¢lhordta v´r´ses kûpor hullÀsÀt nevezik v¢resûnek), nem kaphat felmen-
t¢st a higgadtan racionÀlis ¢s mindenre kiterjedû ellenûrz¢s alÂl. S ez m¢g nem min-
den: a jÂzan ¢rtelem egyetemesnek felfogott k´vetelm¢nyein ¢s a tapasztalati valÂsÀg
tÀrgyszerünek tekintett viszonyain kÁv¡l a magyar nyelv s¢rthetetlen alapszerkezet¢-
nek is m¢rs¢kelnie ¢s szabÀlyoznia kell a k´ltûi nyelvhasznÀlatot. Arany iroda-
lomt´rt¢neti ¢rtekez¢seibûl, kritikÀibÂl ¢s szerkesztûi ¡zeneteibûl vilÀgosan kirajzolÂ-
dik a hatÀr, ameddig szerinte a k´ltûi nyelv elmehet ÃjÁtÀsaiban, s amelyen tÃl mÀr
semmilyen szabadsÀg nem jogos. Annyira alÀrendelt, ellenûrz´tt ¢s hatÀrok k´zt tar-
tott k´ltûi nyelvhasznÀlat az, amely Arany kritikusi Át¢letei m´g¡l eszm¢nyk¢nt kiraj-
zolÂdik, hogy k´vetelm¢nynek rendkÁv¡l szigorÃ lesz, normÀnak alighanem teljesÁt-
hetetlen.

A jelent¢s szerzûi r´gzÁt¢s¢t eleve meghiÃsÁtja ugyanis az irodalmi k´zl¢s herme-
neutikai alaphelyzete, amelynek jelent¢sfelszabadÁtÂ hatÀsÀban maga Arany is aggo-
dalommal ismerte fel az ¡zenet elt¢rÁt¢s¢nek leselkedû vesz¢ly¢t. A szerzûi szÀnd¢k ¢s
a befogadÂi ¢rtelmez¢s k´zti senki f´ldj¢n szakad¢k hÃzÂdik v¢gig, mely f´l´tt a szerzû
mÀr nem, a befogadÂ m¢g nem tudja a jelent¢st okvetlen¡l az eredeti irÀnyban Àtse-
gÁteni. A probl¢ma szeml¢ltet¢s¢re a HAMLET k¢sûbbi fordÁtÂja e drÀmÀbÂl k´lcs´n´z
analÂgiÀt: ahogy a dÀn kirÀlyfi unszolÀsÀra Polonius tev¢nek, meny¢tnek vagy cethal-
nak igyekszik lÀtni a felhût, Ãgy prÂbÀlja gyakran a jÀmbor versolvasÂ ugyanazt lÀtni
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a müben, amit a kapacitÀlÂ szerzû àlÀtni v¢lÊ, de hÀt ez korÀntsem mindig siker¡l neki.
A felhûn¢z¢s metaforÀja arra vilÀgÁt rÀ, hogy az irodalmi mü meg¢rt¢s¢hez Arany n¢l-
k¡l´zhetetlennek tartotta a befogadÂ hozzÀjÀrulÀsÀt. SzÀzadunk befogadÀselm¢letei
felûl n¢zve meglepûen modern, ahogy Arany a hermeneutikai alaphelyzetet felfogja,
lÀthatÂlag mÀr szÀmolvÀn azzal, hogy amit tÀrgynak lÀtunk, azt mi tÀrgyiasÁtottuk:
àMinden egyes n¢zû sajÀt magÀ¢bÂl tesz hozzÀ egy darab phantasiÀt, mÁg az ür betelik, az alak
kidomborÃl, s a k¢p, egy percig legalÀbb, k¢sik visszafolyni az eredeti semmis¢gbe.Ê MÀsutt azt
fejtegeti, milyen k´nnyen csalÂdik a szerzû, amikor abban bÁzik, hogy müv¢bûl a lel-
k¢ben ¢lû k¢pet majd ugyanÃgy fogja f´l az olvasÂ is; az ilyen Àtvitel nem lehetetlen,
ha a szerzû alkotÀs k´zben szÀmol a befogadÂ n¢zûpontjÀval, Àm àhogy ez t´rt¢nj¢k, a
k´ltû r¢sz¢rûl nagy müv¢szetre van sz¡ks¢g, melyben az okos kiszÀmÁtÀs, a magÀt, tÀrgyilag, ol-
vasÂi helyzet¢be Àttev¢s nem csek¢lyebb szerepet jÀtszik, mint maga a k´lt¢s, a phantasiaÊ. A fel-
hûn¢z¢s analÂgiÀja azonban akarva-akaratlan azt sugallja, hogy az elk¢sz¡lt mü tÀrgy-
szerüs¢ge Àtmeneti ¢s ingatag: a szerzû soha nem tudhatja teljesen k´r¡lhatÀrolni s
ezzel v¢glegesen lezÀrni a szÀnd¢kolt jelent¢st. Igaz ugyan, hogy a felhûjÀt¢k ill¢kony-
sÀga Arany gondolatmenete szerint elsûsorban a rossz (k´d´s, sz¢tfolyÂ, hatÀrozatlan)
müvekre jellemzû, s a HAMLET-beli jelenet analÂgiÀjÀt û egy eleve kudarcra Át¢lt k´ltûi
t´rekv¢s elÁt¢l¢s¢re hasznÀlta fel (aki àaz eszm¢t test n¢lk¡l akarnÀ ¢rz¢keink el¢ ÀllÁtani, az
felhû utÀn kapdos, de nem k´ltûÊ); Àm az¢rt egy-egy Âvatlan pillanatban valÂszÁnüleg nem
tudta elhessegetni annak gyanÃjÀt, hogy a mü mint bemutatott tÀrgy r¢szben mindig
az ¢rtelmezûi alakÁtÀs pillanatnyi ¢s valamennyire a legjobb esetben is ́ nk¢nyes ered-
m¢nye, s a folytonosan vÀltozÂ felhûfoszlÀnyok vilÀgÀban biztos ¢s v¢gleges hatÀrokra
vÀgyni hiÃ ÀbrÀnd.

A gyakorlÂ kritikus persze vigasztalÂdhatott azzal, hogy ebben is vannak fokozatok.
Arany finom Àrnyalatok eg¢sz sorÀt k¡l´nb´zteti meg a tagolt formateljess¢g minta-
p¢ldÀnyai ¢s az alaktalanul elmosÂdott müvek k´z´tt. JÂllehet a befogadÂi hozzÀjÀru-
lÀst nem mindig hibÀztatja, sût elÁt¢li azokat a szerzûi megoldÀsokat (a tÃlzott didaxis-
tÂl a tipogrÀfiai kiemel¢sig), amelyek mindenÀron ki akarnÀk zÀrni az olvasÂ aktÁv
r¢szv¢tel¢t, az¢rt az û klasszicizÀlÂ normahasznÀlata mindig nagyobb er¢llyel szÀll
szembe a àtÀrgyiÊ ¢s àalakiÊ àhatÀrozatlansÀgÊ p¢ldÀival, mint a mÀsik v¢glethez k´zelÁtû
tÃlzott zÀrtsÀg eseteivel. Szeml¢lete e vonatkozÀsban alig t¢r el Erd¢lyi¢tûl, a kis k¡-
l´nbs¢g azonban sokatmondÂ. Egyes kiragadott Át¢leteiket ´sszehasonlÁtva azt hihet-
n¢nk, kritikusi ¢rt¢krendj¡k ebbûl a szempontbÂl egyforma; hiszen p¢ldÀul az 1850-
es ¢s 1860-as ¢vek fordulÂjÀn Erd¢lyi ugyanÃgy helytelenÁti a magyar lÁrÀban àa mai
elsz¢tfolyÂ divatÊ jelens¢geit, ahogy Arany idegenkedik, valahÀnyszor àtÀrgy ¢s alak n¢l-
k¡li sz¢tfolyÀstÊ vagy àhomÀlyos sz¢tolvadÀstÊ ¢szlel. Kritikusi munkÀssÀguk eg¢sz¢nek
´sszevet¢s¢bûl azonban minduntalan kider¡l, hogy Arany inkÀbb arra ¢rz¢keny, s azt
bÁrÀlja ¢lesebben, ha a k´ltûi k¢p vagy leÁrÀs nem el¢gg¢ plasztikus, Erd¢lyi ellenben
enn¢l is kev¢sb¢ türi, ha tÃlsÀgosan az, s nem hagy semmit a k¢pzeletre. àAz a kicsinyes
leÁrÀs [...] Ãgy szÂra hoz minden k´r¡lm¢nyt a zivatarnÀl, hogy k¢pzelet¡nknek alig marad valami
t´bb¢, amit sajÀt szÁneivel tetsz¢se szerint sz¢pÁtsen f´lÊ, Árja Erd¢lyi mÀr az 1840-es ¢vek k´-
zep¢n V´r´smarty ´sszegyüjt´tt müveinek megjelen¢sekor, àpedig egy jÂ k´ltem¢ny so-
hasem annyi Àltal teszi a hatÀst lelk¡nkben, amennyi elûtt¡nk betüben Àll, hanem inkÀbb m¢g
azÀltal, mi benn¡nk olvastÀra f´l¢bred, s mit sz¡ks¢gk¢p odagondolunk, k¢pzel¡nk.Ê K¢pzele-
t¡nk felgyÃjtÀsÀra nem kell tÃl sok szÂ, teszi m¢g hozzÀ, egy szikra elegendû, Àm ¢ppen
abban rejlik a müv¢szet titka, hogy mik¢nt lehet àbevetni e szikrÀt a ked¢lybeÊ. Elvben
Arany is hangoztat ehhez hasonlÂt, sût mindez eml¢keztet a kritikÀiban sürün felbuk-
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kanÂ ́ konÂmia normÀjÀra, de mÁg û ilyenkor a mü szerkezet¢nek belsû k´vetelm¢nye-
ire szokott hivatkozni, Erd¢lyi befogadÀs-l¢lektani, sût, ha Ãgy tetszik: hermeneutikai
szempontra apellÀl.

Szeml¢let¡k mindv¢gig lappangÂ k¡l´nbs¢ge nyÁlt ellent¢tk¢nt t´r felszÁnre egy ¢v-
tizeddel k¢sûbb, amikor Erd¢lyi bÁrÀlatot Ár Arany KISEBB K¹LTEM°NYEI-nek k¢t k´-
tet¢rûl. Itt mÀr t¢telesen kifejti, s ezzel ´sszhangban kritikai Át¢letk¢nt is ¢rv¢nyesÁti
meggyûzûd¢s¢t a befogadÂ jelent¢sgazdagÁtÂ hozzÀjÀrulÀsÀrÂl s a tÃlzott zÀrtsÀgra t´-
rekvû k´ltûi megoldÀsok szeg¢nyÁtû hatÀsÀrÂl. Szerinte àa po¢tai fest¢s rendesen a l¢-
lekben k¢sz¡l ¢s megyen v¢ghez [...] alakulÀsa v¢getlen s annÀl m¢lyebb, szebb, min¢l szebb,
m¢lyebb a l¢lek, mely felfogjaÊ. Amikor Erd¢lyi lÀthatÂan ennek jegy¢ben Át¢l Arany egyik
k´ltem¢ny¢nek befejez¢s¢rûl, a mÀskor t¢pelûdve m¢rlegelû k´ltû szokatlan er¢llyel
v¢delmezi a kÀrhoztatott helyet. àIgen ki van vÁve A TET°TLENI HALMON cÁmü k´ltem¢ny
v¢geÊ ä Ágy a kritikus. àSemmi sem hagyatik fel l¢lekfest¢snek, sejt¢snek, hÀtt¢rnek.Ê VÀlaszle-
vel¢ben a k´ltû lesz´gezi, hogy ànem volna hatalomÊ, mely rÀbÁrhatnÀ a vers v¢g¢nek
levÀgÀsÀra, mert az û lelke àcsak Ágy talÀlja eg¢sznekÊ. Arany kritikusk¢nt ugyanÁgy a
menn¢l teljesebb lezÀrÀs hÁve; ezt szorgalmazÂ megjegyz¢sei a mü legkisebb egys¢gei-
tûl az eg¢sz kompozÁciÂig minden szintre vonatkoznak, a jelent¢s olyan k´r¡lhatÀro-
lÀsÀra ´szt´n´zv¢n, amelyet az olvasÂ (bÀrmely müfajban) ànagy fÀradsÀg n¢lk¡lÊ, le-
hetûleg à´nk¢nytelen¡lÊ felfoghat ¢s megjegyezhet. BÀr az irodalmi mü jelent¢s¢nek
mindk¢t kritikus szerint a szerzû tudatos szÀnd¢kÀhoz kell igazodnia, s az olvasÂi hoz-
zÀjÀrulÀsnak is lehetûleg ezt kell ¢rv¢nyre juttatnia, a befogadÂ jelent¢salakÁtÂ szere-
p¢t Arany sz¡ks¢ges rossznak, Erd¢lyi lehets¢ges jÂnak tekinti. Mindez megerûsÁti a
feltev¢st, amit Arany kritikÀiban a tagolt àidomteljess¢gÊ normÀjÀnak a müvek minden
szintj¢re kiterjesztett ¢rv¢nyesÁt¢se mÀr ´nmagÀban is sugallna: az ´v¢hez foghatÂ
m¢rt¢kben klasszicizÀlÂ forma´szt´nnek ¢s jelent¢shatÀrolÀsi ig¢nynek sem Erd¢lyi-
n¢l, sem mÀs kritikustÀrsuknÀl nem talÀlni pÀrjÀt.

àCsupÀn annyit a testbûlÊ: a k¢pzelet megk´t¢s¢nek normÀja

Ahogy a k´ltem¢ny jelent¢s¢t a k´ltû szÀnd¢kolt mondanivalÂjÀnak, ugyanÃgy kell itt
meghatÀroznia az alkotÂi k¢pzelet munkÀjÀt ¢s eredm¢ny¢t a k´ltû szÀnd¢ka szerint
megtestesÁtendû eszm¢nek. Arany ¢s Erd¢lyi szeml¢leti k¡l´nbs¢gei eltünnek, amikor
müv¢szetfelfogÀsuk idevÀgÂ alapt¢tel¢hez ¢r¡nk: a müv¢sznek azt ¢s annyit kell fel-
id¢znie a vilÀg test¢bûl, ami ¢s amennyi elengedhetetlen az eszme, l¢lek vagy szellem
¢rz¢keltet¢s¢re. Ez¢rt minûsÁtik hibÀnak mindazt, ami innen vagy tÃl van e sz¡ks¢ges
¢s el¢gs¢ges tartomÀnyon, s mint eloldÂdÂ testetlen eszm¢nyis¢g lebeg, vagy mint Àt-
szellemÁtetlen ´nc¢lÃ anyagisÀg sÃlyosodik. Klasszicizmusnak ¢s romanticizmusnak,
eszm¢nyi vagy egy¢ni elvü müv¢szetnek meg kell egyezni¡k a fûdologban, hangoz-
tatja Arany, tudniillik àmindkettû eszm¢t fejez ki, s mindkettû hatÀrozott alakban megtestesÁti
aztÊ; az Âkori g´r´g irodalmat ennek jegy¢ben csodÀlja, ugyanis sehol sem talÀlt àha-
tÀrozottabb kifejez¢st, szabatosb k´rvonalakat, domborÃbb, teljesb idomokatÊ, azaz plasztiku-
sabb megtestesÁt¢st. Egyik kritikÀjÀban a ballada müfaji sajÀtossÀgak¢nt emlÁti az Àb-
rÀzolÀsi elvet, miszerint àcsupÀn annyit a testbûl, mennyi a l¢lek feltüntet¢s¢re okvetlen meg-
kÁvÀntatikÊ; egy mÀsikban egyetemes ¢rv¢nyü szabÀlyt, àa k´ltûi fest¢s axiÂmÀjÀtÊ lÀtja
szinte szÂ szerint ugyanebben, csak (logikailag is) m¢g erûteljesebb imperativusk¢nt
megfogalmazva: àcsupÀn azt ¢s annyit a testbûl, mennyi a l¢lek elût¡ntet¢s¢re sz¡ks¢ges!Ê.

DÀvidhÀzi P¢ter: àSunt certi denique finesÊ (I) ã 333



Ezzel ´sszhangban û gyakorlÂ kritikusk¢nt aszerint minûsÁti a müv¢szi k¢pzelet mun-
kÀjÀt, hogy az mennyire szeml¢letesen ¢s sallangmentesen ¢rz¢kelteti a lelket. Erd¢-
lyin¢l r¢szben hasonlÂ kritikusi Át¢letek erednek szakasztott ugyanilyen müv¢-
szetfelfogÀsbÂl: a müv¢szetnek szerinte az a feladata, hogy a lÀtszatban kiemelje a l¢-
nyeget, k¡lsûv¢ tegye a belsût, ¢rz¢kelhetû k¢pes formÀban ÀllÁtsa el¢nk az eszm¢t vagy
szellemet, s ne pusztÀn a k¡lsût utÀnozza, hanem àazt a k¡lsûbûl, ami l¢lekre mutatÊ. A
SZ°P°SZETI ALAPVONALAK tanÃsÀga szerint Erd¢lyi meg volt gyûzûdve arrÂl, hogy a
sz¢p nem mÀs, mint hatÀrozott alakkal bÁrÂ eszme. GyakorlÂ kritikusk¢nt a k¡lsûn¢l
megrekedû k´ltût (TÂth Endr¢t) arra figyelmezteti, hogy nem szabad a k¡lsût a k¢p-
zelet tÃlzÀsaival àmintegy m¢g k¡lsûbb¢Ê tenni, mert az m¢g e felnagyÁtÀs n¢lk¡l is àk´l-
tûnek leginkÀbb ¢s csak annyiban igaz ¢s sz¢p, a mennyiben belsûre, azaz szellemvilÀgra viszonylik
¢s mutatÊ; versei k´z¡l azokat becs¡li legt´bbre, amelyekben a k´ltû sem ´nn´n k¢p-
zelet¢nek, sem a k¡lsû term¢szetnek nem engedett egyoldalÃan teret, hanem a k¡lsû
ÀtszellemÁt¢s¢re szorÁtkozott. Ugyanez a k´z´s müv¢szetfelfogÀs, valamint a belûle
szÀrmazÂ k´z´s, bÀr nem mindig egyformÀn alkalmazott kritikai norma tette lehetûv¢,
hogy Arany ¢s Erd¢lyi (ebben Gyulaival ¢s mÀsokkal sz´vetkezve) valÂsÀgos kritikai
hadjÀratot folytassanak a szabadsÀgharc ¢s kiegyez¢s k´zti magyar k´lt¢szetben elter-
jedt Ãn. kelmeis¢g ellen, azaz bÁrÀlataikban k´z´sen ¢s k´vetkezetesen gyomlÀljÀk a mü-
vekben elburjÀnzott ´nc¢lÃ ¢s ÀtszellemÁtetlen anyagi r¢szleteket s a szük k´rü ¢s tÀj-
jellegü helyi k¡l´n´ss¢gek tÃltengû bemutatÀsÀt. Itt is ¢rv¢nyes¡lt a müv¢-
szetfelfogÀsukbÂl fakadÂ szabÀlyzÀsra t´rekv¢s, mely minden egyedi esetben ugyan-
azon magasabb elvre hivatkozvÀn se t´bbet, se kevesebbet nem fogadott el egy gon-
dosan meghatÀrozott ¢s k´r¡lhatÀrolt (mondhatni: definiÀlt) optimumnÀl.

A klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂd rejtettebb sajÀtossÀgait a k¢pzelethez valÂ viszony dol-
gÀban is leginkÀbb Arany kritikai normahasznÀlatÀn tanulmÀnyozhatjuk: olyan k¢p-
zeletet vÀr el a müv¢sztûl, mely t´bbf¢lek¢ppen k´t´tt, azaz a vez¢rlû szÀnd¢knak en-
gedelmeskedik, ugyanakkor term¢keivel megfelel a valÂszerüs¢g normÀjÀnak, egy-
szersmind plasztikus ¢s jÂl k´rvonalazott alakokat formÀl, amellett bensûleg is k´vet-
kezetes, tehÀt mindezek r¢v¢n t´bbsz´r´sen v¢dve van az elszabadulÀstÂl. A hatÀrta-
lanul teremtû k¢pzelet romantikus eszm¢j¢ben Arany lÀthatÂlag nem hisz; ennek le-
hetûs¢g¢t elm¢letileg is kizÀrja, s valahÀnyszor f´lfedezni v¢li k´ltûi alkalmazÀsÀnak
kÁs¢rleteit, ¢lesen bÁrÀlja ûket. A romantika magabiztos k´lt¢szetelm¢lete az isteni te-
remt¢s kicsinyÁtett mÀsÀnak tekintette a müv¢sz alkotÂmunkÀjÀt, Arany azonban mÀr
nem mer¢szkedett idÀig, s e t¢ren is inkÀbb a f´ldi lehetûs¢gek korlÀtaira szeretett
figyelmeztetni. Szerinte a semmibûl teremt¢s tÃl van emberi lehetûs¢geink k´r¢n: àk¢t-
s¢gbe vonom, a legnagyobb elm¢k p¢ldÀjÀn, hogy a tehets¢g, emberi viszonyokat, tapasztalÀs se-
gÁts¢ge n¢lk¡l, mintegy eleve (a priori), tetsz¢s szerint combinÀlni, bÀrkinek is nagy m¢rt¢kben
adatott volnaÊ. Szemben a romantikus teÂriÀval, mely megk¡l´nb´ztette a korlÀtlanul
teremtû k¢pzeletet az adott vilÀg v¢ges ¢s r´gzÁtett alkotÂelemeibûl kombinÀlÂ fantÀzi-
ÀtÂl, Arany csak az utÂbbit ismeri el, s ezt nevezi k¢pzeletnek. àUgyanis, a Ïteremtû k¢p-
zeletÎ, mellyel dicseksz¡nk, igazÀn szÂlva, nem ÏteremtÎ ä nem hoz elû Ãj k¢pzeteket a semmibûl;
hanem az ¢szrevett, megfigyelt r¢giekbûl rakja azokat ́ ssze: alkot.Ê Alighanem m¢g a tapasz-
talatok e mÀsf¢le ´sszerakÀsÀban sem tanÀcsos tÃlmer¢szkedni egy bizonyos hatÀron:
àgyakorta megesik a romanticizmus k¢pzelemcsigÀzÂinÊ, b¢lyegzi meg az eff¢le kÁs¢rleteket
egyik tanulmÀnyÀban, hogy àsz´rnyeknekÊ adnak l¢tet, amint p¢ldÀul àa markÀbÂl besz¢lû
Rinald, a romanticizmus agyr¢mei k´z¡l valÂÊ. A korabeli k´lt¢szet mÀsod- ¢s harmadvo-
nalÀnak szerzûit a kritikus vagy folyÂirat-szerkesztû Arany szÁvÂs pedagÂgiÀval igyek-

334 ã DÀvidhÀzi P¢ter: àSunt certi denique finesÊ (I)



szik meggyûzni a visszafogott k¢pzelûd¢s ¡dv´s m¢rt¢ktartÀsÀrÂl. Egyik¡ket az¢rt ma-
rasztalja el, mert versei arra a t¢vhitre vallanak, àmiszerint a k´ltûnek teljesen ki kell rÃgnia
lÀb alÂl e f´ldi vilÀgot, s r´pülni a hatÀrozatlanba, a neml¢tezûbe, s ott alkotni k¢pzelet¢nek soha
szem-nemlÀtta f´llegvÀraitÊ; mÀsikukrÂl olyan ́ sszefoglalÂ ¢rt¢kel¢st ad, amelynek nem
¢ppen leghÁzelgûbb r¢sze àa csapongÂ k¢pzelet, mely korlÀtrÂl tudni sem akar, habÀr ez a
müv¢szet korlÀtja volna isÊ; egy harmadikkal kapcsolatban a àk¢ptelen k¢pzeletÊ v¢ts¢g¢rûl
Árva tulajdonk¢ppen valÂszerüs¢g ¢s belsû k´vetkezetess¢g fontossÀgÀra figyelmeztet.
Mindehhez hozzÀtartozik a kritikÀiban sürün felbukkanÂ k´vetelm¢ny: a k¢pzelet
sz¡lem¢nyei legyenek plasztikusak. LeÁrÂ k´lt¢szetben àszeml¢lhetû k¢petÊ vÀr, az epi-
kÀban àdomborÃ, ¢lû, mozgÂ alakokatÊ kÁvÀn, s a csatajelenetek àszeml¢letes t´mb´z¢s¢benÊ
leli kedv¢t, hogy csak pÀrat emlÁts¡nk idevÀgÂ k´vetelm¢nyeibûl. A k¢pzelet munkÀ-
jÀnak hatÀrt szab tovÀbbÀ, hogy a plaszticitÀs normÀjÀt Arany az ´konÂmiÀ¢val egy¡tt
is alkalmazza. S ahogy szerinte a jelent¢s meg¢rt¢s¢nek a szerzûi szÀnd¢khoz kell iga-
zodnia, az olvasÂi k¢pzeletnek is a k´ltû¢t kell k´vetnie, m¢gpedig lehetûleg k´nnyen;
Arany helytelenÁti, hogy Vida JÂzsef egyik k´ltem¢ny¢nek r¢szlet¢t àneh¢z utÀnk¢pzel-
niÊ, s ehhez hasonlÂ v¢ts¢gben mÀs müveket is elmarasztal. NÀla a k¢pzelet minden,
csak nem a korlÀtlan szabadsÀg hona.

A klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂd kritikai megnyilvÀnulÀsaira alig lehet valami jellem-
zûbb, mint az a szinte ´szt´n´s, nagyr¢szt alkati, talÀn ¢rvet is csak utÂlag keresû ide-
genked¢s, amellyel Arany a vakmerûen elrugaszkodÂ k¢pzelet meredek f´lszÀrnyalÀ-
sÀt fogadja. Mintha az ismerûs f´ldi dolgok k´r¢bûl tÃl magasra kit´rni, a gravitÀciÂ
ter¢bûl, egyÀltalÀn a l¢tezû vilÀg hatÀrai k´z¡l a bizonytalansÀg l¢gritka birodalmÀba
sz´kni egyszerre volna felelûtlen ¢s vesz¢lyes. BÀrmennyire elvÀgyott innen sokszor
maga is, akÀrhogy szeretett volna megk´nnyebb¡lni igavonÀsnak ¢rzett sorsa terh¢tûl,
s hiÀba tekintette azilumnak a müv¢szetet, valamif¢le gÀtlÀs v¢g¡l szinte mindig meg-
akadÀlyozta abban, hogy engedje (amennyire lehets¢ges:) teljesen elszakadni a fantÀ-
zia visszafogÂ k´tel¢keit. MÀr N¢meth LÀszlÂ megfigyelte, hogy Arany k´ltûi k¢pzelete
csak az ́ nfegyelem kihagyÀsÀnak pillanataiban enged a sz¡rrealista, racionÀlisan szin-
te k´vethetetlen k¢palkotÀs csÀbÁtÀsainak. Ahogy a v¢gtelen univerzum sejtelme kri-
tikusi munkÀja k´zben is elborzasztja, ugyanÃgy k¢szteti folyÂirat-szerkesztûk¢nt is
helyesbÁtû megjegyz¢sre a szerinte laikus gondolat, miszerint a k´ltû szf¢rÀja oly fen-
nen kezdûdn¢k, ahol mÀs ember ¢letmük´d¢se mÀr felmondja a szolgÀlatot. Egy l¢g-
hajÂzÀsrÂl szÂlÂ cikkben olvasvÀn, hogy a k´lt¢szet elragadtatva mutat fel a magasba,
àmint a dicsûs¢g ¢s f¢ny honÀraÊ, holott a tudomÀnyos vizsgÀlatok tapasztalatai szerint
ott fenn àa fej elkÀbul, a lÀtÀs elhomÀlyosodik, az ´ntudat lassank¢nt elv¢sz, s v¢gre elal¢l az
emberÊ, nem Àllja meg, hogy csillag alatt hozzÀ ne füzze: àT´bbnyire a k´ltû is Ágy jÀr vele,
ha test ¢s l¢nyeg n¢lk¡l phantomok szÀrnyÀn kapaszkodik az alaktalan ürbe.Ê Feltünû, hogy e
meggyûzûd¢s Arany t´bb ÁrÀsÀban visszat¢r, legtisztÀbban a Fejes IstvÀn vagy BulcsÃ
KÀroly verseirûl szÂlÂ bÁrÀlataiban, s talÀn ez szÂlal meg A SçRKçNY  cÁmü tank´ltem¢-
ny¢ben is.

Mindebben sokf¢lek¢ppen r¢sze lehet az û egy¢ni alkatÀnak. Fiatal korÀban festû,
majd szobrÀsz szeretett volna lenni (m¢g a szÁn¢szet elûtt), szobrot k¢sûbb is faragott,
az Akad¢miÀn kedvvel szÂlt hozzÀ egy-egy kisplasztikai (eml¢k¢rem-k¢szÁt¢si) ¢s ¢pÁ-
t¢szeti k¢rd¢shez. K´lt¢szet¢ben joggal fedeztek f´l ezzel rokon vonÀsokat: a TOLDI
àtÀrggyal k´zvetÁtûÊ kifejez¢smÂdja valÂban àa szobrÀszi plasztikÀval pÀrhuzamosÁthatÂ, mely
szint¢n magÀra hagyja a tÀrgyat n¢zûj¢velÊ (HorvÀth JÀnos); a k¢sei eposzokban, a BUDA
HALçLç-ban ¢s fûk¢nt a TOLDI SZERELM°-ben csakugyan àa valÂsÀg aprÂ, festûi r¢szletei-
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nek szinte testi kÁvÀnÀsa diadalmaskodott [...] az anakronisztikus müfajon, [...] parÀd¢s restau-
rÀlÀssal, a Kleinkunst ´szt´n¢vel vÀlva modernn¢Ê (HalÀsz GÀbor). Tegy¡k hozzÀ ragasz-
kodÀsÀt az àepikai hitelÊ-hez, melyben a mÀr adott hagyomÀnyra tÀmaszkodÂ k´ltû biz-
tonsÀgvÀgya is kifejezûdik. TudÂs irodalomt´rt¢n¢szk¢nt ugyanolyan jellemzû rÀ sa-
jÀtos irtÂzÀsa a csapongÂ ¢s megalapozatlan eszmefuttatÀsoktÂl, mint a konkr¢t adatok
irÀnti fog¢kony vonzÂdÀsa, mely hasonlÁt ahhoz, amit k¢sûbb T. S. Eliot àa sense of
factÊ (àt¢ny¢rz¢kÊ) n¢vvel illetett, s a mindenkori kritikusok ritka, lassan bontakozÂ, de
legfontosabb k¢pess¢g¢nek tartott, sût kifejlett vÀltozatÀban a civilizÀciÂ lehets¢ges
csÃcspontjak¢nt ¡nnepelt. K´zvetve, de ugyancsak ide tartozik a k´lt¢szet¢t ¢s kriti-
kÀit egyarÀnt ÀthatÂ mÃltszeretet, s vele az egyszer mÀr megvalÂsultakat (legalÀbbis
t¢nyk¢nt) vÀllalÂ hüs¢ge, illetve f´l-f´lt´rû szkepszise a m¢g csak puszta lehetûs¢gk¢nt
elk¢pzelhetû j´vû irÀnt, legyen az a halÀl utÀnra Ág¢rt ¢let j´vûje vagy egyszerüen a
holnap. Mindezek term¢szetes velejÀrÂja, l¢lektanilag mindenk¢pp logikusan, hogy
kritikÀi a k´ltûi fantÀziÀt bel¡l marasztalnÀk az ismerûs tÀrgyi vilÀg hatÀrain.

A k¢pzelet visszafogÀsa m¢gis t´bbrûl Àrulkodik, mintsem csupÀn alkati sajÀtsÀgo-
kat lÀthatnÀnk benn¡k, vagy merû fiziolÂgiai t¡netet; ahogy a jelent¢s megk´t¢s¢nek
igyekezete, ez is tudatos, sût m¢lyen Àtgondolt szeml¢letmÂdra enged k´vetkeztetni.
A k¢pzeletfajtÀk rangsorolÀsÀban is megnyilvÀnult klasszicizÀlÂ vilÀgn¢zet azonban
AranynÀl annyira sajÀtos, hogy nem hagyja magÀt egyk´nnyen beilleszteni a müv¢-
szetelm¢letben ismeretes osztÀlyok valamelyik¢be. Nem jutnÀnk messzire a klassziciz-
mus egyes nyugati elm¢leteiben (T. E. Hulme vagy Wilhelm Worringer Àltal) hasznÀlt
felosztÀssal, miszerint az eleven ¢let g´mb´lyü formÀival dolgozÂ vitÀlis müv¢szetben
a term¢szet irÀnti panteisztikus ¢s harmonikus szeretet munkÀl, a geometrikus mü-
v¢szet viszont vagy egy ´nk¢nyes, vÀltoz¢kony ¢s kiszÀmÁthatatlan term¢szettûl valÂ
f¢lelmet fejez ki (az Ãn. primitÁv n¢pekn¢l), vagy (k¢sûbbi korokban) a term¢szethez
valÂ viszony ÀltalÀnosabb diszharmÂniÀjÀt ¢s az ember elszigetelts¢g¢t. Hiszen Arany
kritikusk¢nt nagyon is g´mb´lyü ¢s eleven formÀkat vÀr el a k¢pzelettûl, a term¢szet
elszabadulÀsÀval szembeni rejtett szorongÀsa m¢gis nyilvÀnvalÂ. A plaszticitÀsra t´b-
bek k´zt ¢ppen a vilÀg tagolÀsa v¢gett, azaz hatÀrolÀsi t´rekv¢sbûl ´szt´n´z, s a tago-
latlanul amorf v¢gtelentûl ¢ppÃgy visszaborzad, mint a kiszÀmÁthatatlansÀg bÀrmely
megnyilvÀnulÀsÀtÂl. Ahogyan û kritikÀiban a k´ltûi t¢rformÀlÀs perspektivikussÀgÀ-
nak legaprÂbb hibÀit is szÂvÀ teszi, ¢s csakis az egys¢gesen Àttekinthetûv¢ rendezett
k´ltûi tÀjat hajlandÂ elfogadni, az igazolni lÀtszik a kulturÀlis antropolÂgia ÀllÁtÀsÀt,
miszerint az erûsen t¢rszerüsÁtett szeml¢let ¢s az egy pontba futÂ perspektÁva a racio-
nalizÀciÂ Àltali megfegyelmez¢s vÀgyÀt szolgÀljÀk eszk´zk¢nt. Arany szÀmÀra a plasz-
tikus k¢pzelet formavilÀga nem valamif¢le panteisztikus ¢letbizalom hordozÂja, leg-
f´ljebb a v¢gess¢ggel vÀllalt szolidaritÀs¢. BÀr olykor (levelez¢se tanÃsÀga szerint) a
vilÀgbÂl maga is szÁvesen menek¡lt volna, s tûle sem volt idegen a gondolat, hogy a
müv¢szethez vigasz¢rt menek¡l¡nk az ¢let viszontagsÀgai k´z¡l, a müv¢szi k¢pzeletet
m¢gsem tekintette a valÂsÀgtÂl teljesen megszabadÁtÂ mened¢knek, melynek birodal-
mÀba l¢pve magunk m´g´tt hagyjuk f´ldi l¢t¡nk minden terh¢t. Ha a k¢pzelet mü-
vein csupÀn a belsû k´vetkezetess¢get k¢rn¢ szÀmon, akkor odaÀt, a müv¢szet tarto-
mÀnyÀban sok minden hatÀlyÀt veszthetn¢ abbÂl, ami itteni l¢t¢ben nyomasztja az em-
bert; Arany azonban a k¢pzelet vilÀgÀban is v¢ges vilÀgunk ismerûs k´rvonalait sze-
retn¢ viszontlÀtni. BÀrmennyire ´nellentmondÀsnak tetszik, ha paradox kettûs ¢rz¢-
s¢nek l¢nyeg¢t fogalmi nyelven prÂbÀljuk ́ sszefoglalni: a kimenek¡l¢st egyarÀnt v¢lte
tÃl k´nnyü Ãtnak ¢s k¢ptelen ÀbrÀndnak. TalÀn mint VISSZATEKINT°S  cÁmü k´ltem¢-
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ny¢ben: a f¡ggetlens¢gre vÀgyÂ tovÀbb hordja lÀncait, mert nem hisz abban, hogy
elt¢pheti ûket, s nem akarja vergûd¢ssel m¢g szorosabb gÃzsba bonyolÁtani magÀt.
Tür¢s, alÀzat, sorsvÀllalÀs: e neh¢z lecke szerint k´tel¢keinket nemcsak viselni kell,
hanem k¢pzelet¡nket is elfogadÀsukra nevelni, hiszen r´gh´zk´t´tts¢g¡nk bizonyos-
sÀga m¢g mindig kev¢sb¢ rossz sors, vÀllalÀsa pedig erk´lcsileg magasabb rendü tett,
mint a korlÀtlan szabadsÀg utÀni hasztalan sÂvÀrgÀs. AkÀr a mü jelent¢s¢nek behatÀ-
rolÀsa, itt a k´ltûi fantÀzia kritikusi visszafogÀsa is kem¢ny ¢s komor vilÀgn¢zet jegy¢-
ben t´rt¢nik.

àHelye van minden sornak, szÂnakÊ: a szerkezet megk´t¢s¢nek normÀja

Ahogy a k´ltûi jelent¢st ¢s k¢pzeletet, ugyanÃgy akarja megk´tni Arany kritikusi nor-
mahasznÀlata a mü kompozÁciÂjÀt: a r¢szleteknek az eg¢szet kell szolgÀlniok, kiszabott
hely¡k´n, feladatuknak alÀrendelten ¢s a kÁvÀnatos m¢rt¢kben szabad ¢rv¢nyes¡lni-
´k, egy minden Áz¢ben sz¡ks¢gszerü szerkezetbe illeszkedv¢n. A sz¡ks¢gszerü fel¢pÁ-
t¢s arisztotel¢szi jellemz¢s¢re eml¢keztet az eszm¢ny, amelyhez k¢pest Arany a XVIII.
szÀzadi àn¢pszerüÊ iskola verselûit bÁrÀlja: addig Ártak, ameddig a papÁr hossza engedte
ûket, versezeteikbûl az eg¢sz kÀra n¢lk¡l elhagyhatnÀnk strÂfÀkat, ugyanÁgy tetsz¢s
szerint folytatni lehetne ûket, vagy r¢szeik sorrendj¢t f´lcser¢lni. Ezzel szemben ́ r´m-
mel ¢szleli, hogy az igazi n¢pk´lt¢szet dalszerü vagy epikai term¢keit a hagyomÀnyo-
zÂdÀs sorÀn mennyire ́ konomikussÀ csiszolta a n¢pi forma¢rz¢k. Nem kevesebb el¢g-
t¢tellel lÀtja sajÀt eszm¢nyei igazolÂdÀsÀt az antikvitÀs epikus remekmüveiben, ame-
lyek k´z¡l az akkori k´ztudatban mÀsodrangÃnak b¢lyegzett Vergilius eposzÀt û a
kompozÁciÂ mesteri kialakÁtÀsÀnak p¢ldak¢pek¢nt bÀmulja. A magyar epika hagyo-
mÀnyos hibÀinak kÃtforrÀsa szerinte az elûzetes terv n¢lk¡li alkotÀsmÂd, mely zilÀlt,
tÃltengû ¢s arÀnytalan r¢szletez¢shez vezetett, holott àa latinsÀg jÀrmÀtÊ szÀzadokig vi-
selû magyar kultÃrÀban az epikusok igazÀn eltanulhattÀk volna VergiliustÂl, amit
egyed¡l ZrÁnyi sajÀtÁtott el: az Àtgondolt szerkeszt¢s fort¢lyait. HiÀba k¢rkedtek sokan
klasszikus müvelts¢g¡kkel, Vergilius müv¢nek lÀthatÂlag mindig csak egyes r¢szleteit
olvastÀk, àeg¢szbenÊ sohasem, mÀsk¡l´nben àa compositio irÀnti ¢rz¢k´kÊ bizonyosan kifej-
lûd´tt volna. àNem vett¢k ¢szre, hogy az AENEIS-ben helye van minden sornak, szÂnak, hogy
a k´ltû nem Àradoz tetsz¢s szerint jobbra-balra, hanem b´lcs kiszÀmÁtÀssal, mondani, fukar ́ ko-
nÂmiÀval rendeli a r¢szeket az eg¢sz alÀ, a csek¢lyebb fontossÀgÃt a l¢nyegesb alÀ, minden r¢-
szecsk¢t k¡l´n kikerekÁt, hogy aztÀn a kerek eg¢szbe olvassza s t´bb eff¢le.Ê Az ihlet pillanatÀra
bÁzott r´gt´nz¢s szerinte nem vezet jÂra: e t´bbsz´r kifejtett vagy sejtetett t¢tel¢ben,
mellyel nem Àll egyed¡l kritikustÀrsai k´zt, nemcsak a nagyepikai müfajokra vonat-
kozÂ meggyûzûd¢se kap hangot, hanem az ellenûrizetlen spontaneitÀssal szembeni
bizalmatlansÀga is: az ´szt´n´k elszabadulÀsÀval vigyÀzni kell, hiszen m¢g egy Petûfi
k´lt¢szet¢ben is iszappal keverten t´r felszÁnre a zsenialitÀs lÁrai kiÀradÀsa. Mennyi
bensû rezonanciÀval, a müfaj sajÀtossÀgain tÃlmutatÂ eszm¢nyk¢nt Ár arrÂl is, hogy az
eposz fens¢g¢hez nem illik a vÀratlan, meglepet¢sszerü fordulat; hÀnyf¢le normÀval
igyekszik kizÀrni a v¢letlenszerü elemeket a kompozÁciÂbÂl; milyen makacs k´vetke-
zetess¢ggel k¢ri szÀmon a belsûleg szerves (à¢letmüvesÊ) ́ sszef¡gg¢sü müvet, amelyben
minden r¢sz lehetûleg nem is egy, hanem t´bb feladatot lÀt el, ott, Ãgy ¢s annyira,
ahol, ahogy ¢s amennyire leginkÀbb sz¡ks¢ges! Mindezekbûl ismerûs alaptendencia
rajzolÂdik ki, melyet ugyanaz vez¢rel, amit mÀs ´sszef¡gg¢sekben megfigyelhett¡nk:
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a klasszicizÀlÂ kritikus vÀgya a megk´t´tts¢gre. Semmi ne maradjon meghatÀrozatla-
nul, nehogy elszabaduljon ¢s ´nc¢lÃvÀ vÀlhass¢k, azaz ¡dv´s hatÀrain Àtcsapva vesz¢-
lyeztesse az emberi kultÃra megnyugtatÂ rendezetts¢g¢t.

Arany kritikÀiban hÀrom klasszicizÀlÂ norma hivatott k¢pviselni a minden Áz¢ben
sz¡ks¢gszerü kompozÁciÂ eszm¢ny¢t: a szerkezetbeli hely¢nvalÂsÀg¢, az ´konÂmiÀ¢,
valamint a funkcionalizmus¢. Az elsûre egy Horatius-id¢zettel figyelmezteti k´ltûtÀr-
sait, tapintatos t´bbes szÀm elsû szem¢lyben, mintegy ́ nmagÀt is bele¢rtve àa nagyobb
r¢szÊ, az esendû t´bbs¢g verselûi k´z¢, akik nem tudnak ellenÀllni a kontextusba nem
illû sz¢pelg¢s kÁs¢rt¢s¢nek: nincs itt helye, nem itt van a helye. Horatius arra tanÁt ARS
POETICç-jÀban (14ä19. sor), hogy ¡nnepi k´nt´sh´z nem illik a bÁbor cafrang, mely
messze virÁt rÂla, s ugyanÁgy kÀr hajuknÀl fogva elûrÀngatni a hÀlÀs toposzokat, p¢l-
dÀul DiÀna oltÀrÀt vagy a szivÀrvÀnyt, àsed nunc non erat his locusÊ, azaz ha ¢ppen nincs
rÀ alkalom, ha az adott hely nem indokolja. SajnÀlatos t¡net, ÀllapÁtja meg Arany IRç-
NYOK cÁmü tanulmÀnyÀban, hogy àazÀltal akarunk igazÀn k´ltûiek lenni, hogy minden te-
kintet n¢lk¡l tÀrgyra ¢s alkalomra, bravourk¢pekkel s egy¢b k¡lsûs¢gekkel erûlk´d¡nk Ïkitenni
magunk¢rtÎ. A Ïsed non his erat locusÎ b´lcs jÂzansÀgÀt nem tartjuk ´sszef¢rûnek a k´lt¢szettel;
ki-ki annyit ¢r, a mennyi Ãgynevezett Ïsz¢p helyetÎ, Ãjjal kimutathatÂ, collectÀba jegyezhetû Ïra-
gyogÂÎ mondatot k¢pes producÀlniÊ. Jellemzû, hogy a diagnosztizÀlt baj okÀt Arany a k´l-
tûk tÃlzott egy¢niesked¢s¢ben jel´li meg: ahogy a korÀbbi àn¢pszerü iskolaÊ k´ltûi (MÀ-
tyÀsi, PÂcs, LÀczai ¢s tÀrsaik) sohasem alkalmazkodtak tÀrgyukhoz, hanem unos-un-
talan sajÀt (alpÀri) szellemess¢g¡ket bizonygattÀk, Ãgy prÂbÀlnak a mÀr tanultabb Ãj
k´zk´lt¢szet verselûi szertelen alanyi erûfitogtatÀssal csillogni, s mivel ez huzamosan
nem siker¡lhet, a àbravourpontokÊ k´zt tÀtongÂ h¢zagokat annÀl lehangolÂbb silÀny-
sÀgokkal szeretn¢k bet´mni. A tÀrgyias ¢s csak k´zvetetten szem¢lyes k´lt¢szet irÀnti
¢rz¢k, elûszeretet ¢s elm¢leti ¢rdeklûd¢s azonban csak r¢szben magyarÀzhatjÀk, hogy
a szerkezeti hely¢nvalÂsÀg normÀja AranynÀl mi¢rt kap olyan nagy szerepet. Hasz-
nÀljÀk e normÀt tÀrsai is, Erd¢lyi p¢ldÀul ¢ppen az û verseiben talÀl n¢hÀny olyan r¢sz-
letet, àmi nem oda tartozik, vagy r´videbben kell vala elmondatniaÊ, sût ami àhiba n¢lk¡l el-
maradhatÊ, de Arany szÀmos mÀs klasszicizÀlÂ normÀval k´lcs´nhatÀsban egy sajÀtos
normarendszer r¢szek¢nt alkalmazza. E normÀk mindegyik¢nek (gyakran meg is fo-
galmazott) k´z´s elûfeltev¢se, hogy a mü r¢szleteinek az eg¢szet kell szolgÀlniok, s a
müv¢sz akkor jut el fejlûd¢se magas fokÀra, ha mÀr nem egyes r¢szeket, hanem a be-
lûl¡k fel¢p¡lû eg¢szet t¡nteti ki figyelm¢vel, s fûk¢nt annak ´sszhangjÀra ¡gyel, tud-
vÀn, hogy a hibÀk ¢s er¢nyek jelentûs¢ge mübeli hatÂsugarukkal egy¡tt nû vagy cs´k-
ken. Hogy a jÂ k´ltem¢ny, mint Petûfi sz¢p darabjai, sohasem csupÀn àrÁmelû sorok
aggregatumaÊ, hanem à´sszeÀllÂÊ ¢s kiteljesedett eg¢sz, az Arany szÀmÀra egyarÀnt je-
lenti a belsû forma Àltal meghatÀrozott terjedelmet, illetve a szerkezetbeli hely¡kh´z
k´t´tt r¢szleteket. T´bbsz´r kifejti, hogy kiszakÁtva ¢s ´nÀllÂsÁtva a mü (m¢goly sz¢p)
r¢szletei kevesebbet mutatnak magukbÂl, mint amikor eredeti sz´vegk´rnyezet¡k-
ben, elûzm¢nyeik utÀn olvasva ûket, a kompozÁciÂ nekik rendelt hely¢n talÀlkozunk
vel¡k. Ez a meggyûzûd¢se olyan erûsen ¢l benne, hogy nagyobb müv¢bûl maga sem
szÁvesen k´z´l szemelv¢nyt; szÀmÀra ez olyan volna, sajÀt sokatmondÂ hasonlatÀval,
mintha eladÀsra kÁnÀlt hÀzbÂl n¢hÀny t¢glÀt vinne mutatÂba. Az eg¢sznek ennyire alÀ-
rendelt r¢szletek eszm¢nye rÀnyomja a b¢lyeg¢t szÀmos kritikusi ¢rt¢kÁt¢let¢re. Gy´n-
gy´si müv¢rûl szÂlva ez¢rt m¢rs¢kli a szereplÁrai bet¢tek dics¢ret¢t: alanyi ¢rzelem-
k¢nt hitelesek, kifejez¢smÂdjuk eleven, de hev¡let¡k àsokszor hely¢n kÁv¡l hasznÀlva, tÃl-
sÀgig vÁve, avagy oda nem illû dissonantiÀkkal zavarvaÊ Àrasztja el az elbesz¢l¢st. Ugyan-
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ez¢rt kifogÀsolja, hogy SzÀsz KÀroly nem tud ellenÀllni egy-egy tetszetûs megoldÀsnak,
àmely hivatlan oda tolong k¢pzelet¢be, s nincs ideje, vagy nem vesz, hogy megÁt¢lje, vajon oda-
tartozik-e szorosanÊ. AkÀr a hangv¢teli egys¢g, a fokozatos emelked¢s, valamint a fûmoz-
zanatnak alÀrendelt r¢szletek, vagyis a tagolt formateljess¢g alapk´vetelm¢ny¢nek
Arany bÁrÀlataiban sürün hasznÀlt normÀi, a szerkezeti hely¢nvalÂsÀg elve is Ãgy hi-
vatott szabÀlyozni a mü eg¢sz¢t, hogy illet¢kess¢ge kiterjed a kompozÁciÂ minden ele-
m¢re, eleve kizÀrni akarvÀn mindennemü meghatÀrozatlansÀgot. A àsed non his erat
locusÊ Âkori intelme olyan kritikai normÀvÀ l¢nyeg¡l Àt Arany kez¢ben, mely a k´vet-
kezû ¢vszÀzad strukturalista müszeml¢let¢t vetÁti elûre.

A Gy´ngy´sit illetû kifogÀsok id¢zett felsorolÀsÀban aligha v¢letlen¡l ker¡lt egymÀs
mell¢ a àhely¢n kÁv¡lÊ hasznÀlt k´ltûi eszk´z megrovÀsa azzal, hogy a szerzû àtÃlsÀgig
vÁveÊ engedte ¢rv¢nyes¡lni; a k¢tf¢le hiba szorosan ́ sszef¡gg egymÀssal, noha az elûb-
bi m¢g a szerkezeti hely¢nvalÂsÀg, az utÂbbi mÀr az ´konÂmia normÀjÀt s¢rti. Viszo-
nyuk (Arany kritikÀi szellem¢ben) aszimmetrikus: a tÃlzÀs meghiÃsÁtja az ´konÂmiÀt,
Àm a tÃlzÀs elker¡l¢se ´nmagÀban nem el¢gs¢ges az ´konÂmia megteremt¢s¢hez.
Arany pÀlyakorszakainak ¢s hivatÀsainak mindegyik¢ben szÀmos nyomÀt talÀljuk an-
nak, mennyire idegenkedett, sût irtÂzott bÀrmif¢le tÃlzÀstÂl; alig van valami, ami ellen
annyiszor tiltakozott volna a àmodus in rebusÊ, a àse tÃl, se innenÊ vagy a ànem t´bbet, nem
kevesebbetÊ jegy¢ben. MÀr gimnÀziumi tanÁtvÀnyait Âvja tûle; egyik¡k novellÀjÀnak ¢p-
pen àoeconomiÀjÀtÊ vizsgÀlva mutat rÀ a tÃltengû àterm¢szetf´st¢sÊ cselekm¢nylassÁtÂ ha-
tÀsÀra s a vihar szertelen felnagyÁtÀsÀra, holott ànem az a sz¢p, ami tÃlsÀgÊ. TanÀrk¢nt,
majd szerkesztûk¢nt egyforma megrovÀssal vÀlaszol az el¢be ker¡lt versek arÀnyt¢-
veszt¢seire, akÀr tÃl finom, akÀr tÃl alantas, akÀr tÃl bombasztikus kÁs¢rletekrûl van
szÂ. Kritikusk¢nt ugyanÁgy helytelenÁti, ha egy szerzû tÃlzÀsra ragadtatja magÀt a k¢p-
zelet, szenved¢ly ¢s k´ltûis¢g dolgÀban; m¢g inkÀbb kifogÀsolja az egyazon müv´n
bel¡li àtÃlfesz¡lts¢gÊ ¢s àlohadÀsÊ vÀltakozÀsÀt, amely miatt a magukban talÀn sz¢p egyes
r¢szletek nem alkothatnak à´sszhangzÂÊ eg¢szet. TanulmÀnyÁrÂk¢nt, az alliterÀciÂrÂl
gondolkodva, mindezekkel ´sszhangban jegyzi meg, hogy àa tÃlzÀst, mesterk¢lts¢get, itt
is, mint bÀrhol, kerülni kellÊ; a hibÀtlan asszonÀnc ism¢rveit definiÀlvÀn elismeri, hogy
kiv¢telk¢ppen a legnagyobb magyar k´ltûk is elt¢rnek ezektûl, Àm ûk àaz elt¢r¢sben is
bizonyos hatÀrt tartanak szem elûttÊ, utÀnzÂik hada ellenben àf¢ktelen¡l nyargal szanasz¢tÊ.
A szükebb ¢rtelemben vett tÃlzÀssal, mely a szerkezeti ´konÂmiÀt hiÃsÁtja meg, Arany
m¢g egyik sajÀt k´ltem¢ny¢ben sem tud megb¢k¢lni: KATALIN-t az¢rt ¢rzi siker¡let-
lennek, mert egyes r¢szeit ki lehetne hagyni az eg¢sz s¢relme n¢lk¡l. SzÀsz Gerû egyik
vers¢nek ́ nism¢tl¢seit Arany szerint àgondosabb szerkezettel ki lehetett volna kerülniÊ, mÀ-
sutt olykor àtÃlfestegetÊ; Gy´ngy´si àegy nadÀly szÁvÂssÀgÀvalÊ tapad ´tletszerüen ¢pp
felkapott tÀrgyÀhoz, mÁg mindent ki nem facsart belûle, ez¢rt müv¢ben bûven akad
f´l´sleges r¢szlet, àmely mint egy k¡l´nÀllÂ, az eg¢szhez alig kapcsolt r¢sz, akasztja meg az
elbesz¢l¢stÊ. LÁrai k´ltem¢nyben a kritikus egyetlen f´l´sleges szÂt sem lÀt szÁvesen: te-
litalÀlatk¢nt ¡dv´zli p¢ldÀul, hogy SzÀsz Gerû NYçRI EST°-j¢ben àa sok kis Àrny¢kbÂl
harmatos este lettÊ, de kihagyatnÀ belûle a àharmatosÊ-t, nyilvÀn mert a n´vekvû Àrnyak-
bÂl az este s´t¢tje Àll ´ssze, amihez nincs k´ze a harmatnak, Ágy a jelzû n¢lk¡l ´kono-
mikusabb, egys¢gesebb ¢s szeml¢letesebb lett volna a finom megfigyel¢sen alapulÂ kis
k¢p s k´zvetve a k´ltem¢ny eg¢sze. Az ´konÂmiÀnak, akÀr a t´bbi idevÀgÂ szerkezeti
k´vetelm¢nynek, àa müv¢szi rendezû elme kormÀnyaÊ r¢v¢n lehet megfelelni, tudatos ¢s
fegyelmezett alkotÀsmÂddal.

Felt¢ve, hogy a k´ltû nem t¢veszti szem elûl a kompozÁciÂ sz¡ks¢gszerüv¢ l¢nyegÁ-
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t¢s¢nek harmadik elv¢t, mely az ´konÂmia egyik fû biztosÁt¢ka: a funkcionÀlis szer-
keszt¢smÂdot. àNil molitur inepteÊ, id¢zi Arany ehhez is gyakran Horatiust, aki ARS POE-
TICç-jÀban (40. sor) a csodÀlt Hom¢roszt jellemzi az Àtvitt ¢s kitÀgÁtott ¢rtelmü, de
eredetileg ¢pÁt¢szeti ig¢vel: k´lt¢szet¢ben semmit sem emel hasztalanul. A k´ltûi al-
kotÀs folyamatÀt ¢s eredm¢ny¢t Arany maga is nemegyszer hasonlÁtotta hÀz¢pÁt¢shez;
e horatiusi id¢zettel mindig arra figyelmeztet, hogy a k´ltû ne ¢pÁtsen be müv¢be
olyasmit, aminek nincs funkciÂja az ¢p¡let eg¢sze szempontjÀbÂl; a jÂ müben nem
kaphat helyet ´nc¢lÃ elem, hanem csak valami Àltal indokolt ¢s egyÃttal valami mÀst
indoklÂ, sût lehetûleg egyszerre menn¢l t´bb feladatot ellÀtÂ alkotÂr¢sz. Egy pÀlyÀ-
zatra be¢rkezett eposzkÁs¢rlet bÁrÀlata k´zben igazolva ¢rzi, hogy àmennyire b´lcs ma-
gasztalÀs a horatiusi: nil molitur inepteÊ, mert bÀr talÀl a pÀlyamüben olyan àjeleneteket,
leÁrÀsokat, cselekv¢st, a melyek magokban el¢g jÂkÊ, s f´lkeltik az olvasÂ vÀrakozÀsÀt, mindez
hiÀba, mert v¢g¡l semmi sem lesz belûl¡k. àçltalÀban az a mesterk¢znek ismertetû jele, hogy,
¢ppen mint a term¢szet, egyszerü eszk´zzel min¢l t´bb ¢s bonyolultabb c¢lokat ¢r el, mÁg a gyakor-
latlan kezdû eget-f´ldet megmozdÁt, m¢gis kev¢sre halad.Ê R¢gÂta a magyar epika hibÀi k´z¢
szÀmÁt, mutat rÀ Arany egy eposzbÁrÀlatÀban, az ´tletszerüen r´gt´nzû alkotÀsmÂd, s
nyomÀban àa sok Ïinepte moliturÎ, mely semmi m¢ltÂ eredm¢nyre nem viszÊ. Nem mintha a
k¡lf´ldi irodalomban ez nem fordulna elû; Emil von Wittgenstein HADSHI-JURT cÁmü
eposzÀban Arany ugyanÁgy kifogÀsolja, hogy àegy-egy r¢szlet, melyet magÀban csinosnak
talÀltunk, az eg¢szszel vagy semmi kapcsolatban nem Àll, vagy csak k¡lsûleg van hozzÀragasztva,
vagy kis eredm¢nynek nagyon elût¢rbe ÀllÁtott indokolÀsÀt k¢pezi, s utÂbb az Ïinepte moliturÎ le-
hangolÂ ¢rzelm¢vel hat az olvasÂraÊ. Ezzel szemben az eposz nagymestereire, k´zt¡k ZrÁ-
nyire is az jellemzû, hogy ànem rajzolnak jellemet hiÀba, azaz oly oldalrÂl, mi a cselekv¢ny-
nyel kapcsolatban nincs, nem Ïmoliuntur inepteÎÊ. Sût nÀluk m¢g a csak egyszer emlÁtett
n¢v is valaminek az elûmozdÁtÀsÀra bukkan fel, s mint mÀskor a nevek t´meges felso-
rolÀsa vagy ¢ppen elhallgatÀsa, valamilyen àk´ltûi c¢lzatossÀgotÊ rejt magÀban. Elûfor-
dul ugyan, hogy a legnagyobbak is megszegik e szabÀlyt, Àm akkor a kritikus vel¡k
sem tesz kiv¢telt: Arany m¢g irodalomt´rt¢neti tanulmÀnyban is k´ny´rtelen¡l szÂvÀ
teszi az eff¢le v¢ts¢get. Tasso eposzÀnak egy fordulata p¢ldÀul szerinte nem jÀr akkora
eredm¢nnyel, àmely e nagy zajjal k¢sz¡lt episodot igazolnÀ, ¢s szerzût az Ïinepte moliturÎ vÀdja
alÂl f´lmenten¢Ê. Arany leveleiben, kritikÀiban, szerkesztûi ¡zeneteiben vagy tudÂs ¢r-
tekez¢seiben hemzsegnek az olyan ¢szrev¢telek, amelyek ugyanÁgy normÀvÀ avatjÀk,
csak id¢z¢se n¢lk¡l, az egykor Hom¢roszt illetû horatiusi dics¢retet. çltalÀban epikus
müvel szemben alkalmazza e normÀt, de mutatis mutandis kiterjesztve mÀs müfajokra
is ¢rv¢nyesnek tekinti; minden¡tt a r¢szek egymÀsbÂl k´vetkez¢s¢nek, k´lcs´n´s in-
doklÀsÀnak, a v¢letlent kizÀrÂ h¢zagmentes okozatisÀgnak ¢s c¢lszerüs¢gnek k´vetel-
m¢ny¢ben lÀtja az eg¢sz mü egys¢ges fel¢pÁt¢s¢nek biztosÁt¢kÀt.

SokatmondÂ ellent¢t, hogy e t´bbsz´r´sen funkcionalista norma hasznÀlata k´z-
ben, s kizÀrni akarvÀn minden v¢letlenszerü, esetleges, meghatÀrozatlan vagy ´nc¢lÃ
mozzanatot a müvekbûl, Arany a term¢szet p¢ldÀjÀra hivatkozik, vagy term¢szeti ana-
lÂgiÀt rejtû metaforÀval ¢rvel. Elûfordul ugyan az ellenkezûje is, ami alighanem mint-
egy elszÂlÀsk¢nt bizonyÁtja, hogy a kritikus tudatÀban a term¢szeti sz¢ps¢g nem ok-
vetlen¡l a legc¢lszerübben fegyelmezett magatartÀs ihletûjek¢nt ¢lt: az el-elkalandozÂ
szerkeszt¢smÂdot nem ¢ppen dics¢rni akarja a hasonlattal, miszerint a k´ltû let¢r àa
c¢lhoz sietû egyenes ÃtrÂl, hogy virÀgot szedjen az ÃtfelenÊ. TalÀn valÂban az volna logiku-
sabb, hogy a term¢szet ´nfeledts¢ge mÀskor is, esetleg mindig a funkcionalizmus fe-
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gyelm¢nek nyugtalanÁtÂ ellenpÂlusak¢nt jelenj¢k meg, k¡l´n´sen egy olyan kritikus
szÀmÀra, akinek szÀmos megjegyz¢se m¢ly¢n ¢rezhetû bizonyos szorongÀs az elemi
erûk f¢ktelen elszabadulÀsÀtÂl. Arany m¢gis àa term¢szet hÀztartÀsÀbanÊ lÀtja az egyszer-
re t´bb funkciÂnak megfelelû müv¢szi eszk´zvÀlasztÀs mintap¢ldÀjÀt, s a h¢zagmentes
okozatisÀggal haladÂ eposz szerves, vagy mint û nevezi: à¢letmüvesÊ fejlûd¢s¢hez k¢pest
hibÀztat minden c¢ltalanul betoldott epizÂdot, mely mint àg¢pszerü k¡lsû ragaszt¢kÊ dÁ-
szeleg. A term¢szet vagy a szerves vilÀg mint szeml¢ltetû analÂgia r¢szben talÀn Arany
rejtett nosztalgiÀjÀra is utal, de ilyen ¢rtelmez¢s¡k a klasszicizÀlÂ ¢rz¢kel¢smÂdtÂl
egy¢bk¢nt sem idegen, sût a klasszicista eszt¢tika eurÂpai hagyomÀnyÀtÂl sem Àll tÀvol.
BÀrmennyire eml¢keztet is nemegyszer Arany kritikusi szÂhasznÀlata a romantika
k´lt¢szetelm¢let¢bûl ismerûs organikus, illetve mechanikus forma fogalompÀrjÀra,
nÀla ilyenkor m¢gsem eg¢szen a romantikusok term¢szetk¢pzete vagy szervess¢gfo-
galma bukkan f´l, amelynek elementÀris erej¢tûl vagy osztÀlyozhatatlanul v¢gletes
egyedis¢g¢tûl tartania kellene. Hanem olyan term¢szet ¢s szervess¢g, amelynek Te-
remtûje mintha maga is a klasszicizÀlÂ irodalomkritika normÀit k´vette volna.

(FolytatÀsa a k´vetkezû szÀmban.)

Szentkuthy MiklÂs

        PETýFI NAPJAI.        
àEGY GONDOLAT BçNT ENGEMETÊ

Petûfi napjainak v¢g¢hez ¢rkezt¡nk. Ha van cÁm, amely t´k¢letes pontossÀggal fedi
azt, amirûl az utÀna k´vetkezû dolgoknak szÂlaniok kell, akkor Petûfi napjai ä k¢ts¢g-
telen¡l az. Mi¢rt? Mert Petûfinek csak napjai voltak, mert Petûfi k´ltûi egy¢nis¢ge, a
vilÀgirodalomban is pÀratlan szerepe az, hogy müve: napjainak, ÂrÀinak ¢s perceinek
kifejez¢se ä hogy itt nem egy k´ltû ¢lt, aki àk´zben müveket alkotottÊ, hanem itt ¢let
¢s mü egy; egy-egy nap vagy egy-egy vers ugyanaz: °let ¢s belûle sz¡letett mü oly v¢g-
telen k´zels¢gben vannak, hogy ¢rtelmetlenn¢ vÀlik az ilyen irodalomt´rt¢neti, iskolÀs
kijelent¢s, mint p¢ldÀul az, hogy àlÀtvÀn feles¢g¢t varrogatni, a k´ltû e benyomÀs ha-
tÀsÀra Árta ÏMit csinÀlsz, mit varrogatsz ottÎ kezdetü k´ltem¢ny¢tÊ ä: igen, ez mÀr oktalan
megÀllapÁtÀs volna, mert Petûfin¢l ¢lni ¢s alkotni nem àk´zeliÊ dolgok, hanem egy¢r-
telmüek. Fontos, hogy ezt ne szÂlamszerü tÃlzÀsnak, hanem szÂ szerint, hajszÀlpontos
igazsÀgk¢nt, t¢nynek vegy¡k.

Petûfi napjai ä a cÁm tehÀt a l¢nyeget talÀlta el. Petûfi reggeltûl estig àdalolÊ, eg¢sz
¢lete szakadatlan ¢s intenzÁv, aggÀlytalan ¢s elm¢lettelen ́ nkifejez¢s. Nem t´rûdik esz-
t¢tikÀval vagy irodalommal, nem viaskodik a Nyugat vagy a mÃlt stÁluslehetûs¢geivel,
nem teszi t¢pelûd¢s tÀrgyÀvÀ Isten, t´rt¢nelem, hÀzassÀg ¢s term¢szet k¢rd¢seit. El-
fogadja azt, ami k´r¡l´tte ¢ppen van: az Alf´ldet, az eurÂpai forradalmakat, az Àtlag-

Szentkuthy MiklÂs: Petûfi napjai. àEgy gondolat bÀnt engemetÊ ã 341



ember ¢rz¢seit a hÀzassÀgrÂl ¢s az Àtlagember ig¢ny¢t a k´lt¢szettel szemben, ¢s ezzel
mind´r´kre bebizonyÁtja, hogy a nagy k´lt¢szet egyÀltalÀban nem jelenti azt, hogy
egy k¡l´nc egy¢nis¢g k¡l´nc dolgokat mond, hanem azt is, hogy valaki ugyanazt ¢rzi
¢s gondolja, mint mindenki, de: 1. sokkal ÀllandÂbban, 2. sokkal szenved¢lyesebben
¢s 3. zengû versekben.

A szükkeblü eszt¢tistÀk fanyalogva szoktak elfordulni Petûfitûl, mert hiszen minden
k¢pe àoly k´z´ns¢gesÊ, minden gondolata oly k´znapi dolgokra vonatkozÂ Àtlagv¢le-
m¢ny ¢s sablon¢rz¢s: ¢s nem veszik ¢szre, hogy ¢ppen ez a legd¢monikusabb, legijesz-
tûbben fens¢ges, szinte szfinxszerüen ijesztû Petûfiben ä hogy ragyogÀsa n¢gy-´t ûr¡lt
¢ve alatt ilyen abszolÃt fokon nem t´rûd´tt avval, hogy triviÀlis-e vagy k¡l´nleges, rea-
lista vagy lapos, istenhÁvû vagy ateista, n¢pies vagy utcai. Szakadatlanul versben kellett
vÀlaszolnia a vilÀgra: errûl volt szÂ. °s emellett siralmasan nevets¢ges minden irodalmi
¢s müv¢szeti probl¢mÀzgatÀs.

Van-e meghatÂbb ¢s komikusabb dolog, mint hogy a tizenn¢gy ¢ves Petûfi egy n¢-
met logikai ¢s metafizikai müvet lapozgatott? ý, akinek eg¢sz müve ä teljesen akarat-
talanul ¢s ́ ntudatlanul ä minden katedra, sût annÀl m¢g szÀzszor is jobb filozÂfiÀknak
nevets¢gess¢ t¢tele.

Nincs teÂriÀtlanabb k´ltû a vilÀgon. °s nincs m¢g valaki, aki az ¢let ́ r´k banalitÀsait
¢s trivialitÀsait Ãgy tudja egy dallamba vagy rÁmbe dobni, hogy utÀna ne lenne sz¢-
gyenteljes, sût halÀltÀnc-bohÂzatba valÂ: minden francia àpo¢sie pureÊ vagy Mallar-
m¢-f¢le szÂkuruzslÀs, mindenf¢le àm¢lyÊ t´rt¢nelemb´lcs¢szet vagy finom szerelmi
l¢lekboncolgatÀs. Mert Petûfi naivan ́ nmagÀval ¢s az eg¢szs¢ges Àtlagemberrel telÁtett
k´lt¢szete igenis: egy lesÃjtÂ v¢lem¢ny minden meddû t´rt¢nelemtudomÀny ¢s rafi-
nÀlt szerelemk¢rûdz¢s f´l´tt.

ý t¢len azt k¢rdi, hogy hol a tarka virÀg a mezûkrûl, hogy jÂ a meleg szoba, hogy
ami sz¢p, az olyan, mintha a t¡nd¢rek ¢pÁtett¢k volna, hogy a nagyapÀk, gyermekek
¢s unokÀk a mÃltat, jelent ¢s j´vût k¢pviselik, Ãgy, ahogy a k¢pes kalendÀrium k¢pei
ä hogy a k´nny olyan, mint a harmat, hogy piros rÂzsa utÀn piros v¢r k´vetkezik,
hogy a test ellent¢te a l¢lek, hogy az oroszlÀn az Àllatok kirÀlya, ¢s a rabsÀg egyetlen
kifejezû hasonlata a ketrec, hogy a rÂmai t´rt¢nelem bizony Brutus ¢s Caesar, hogy
a tavasz ´r´me a z´ld lomb, ¢s a szerelmesek csÂkjÀban ä igenis rubinpiros ajkakon ä
´sszeolvad a lelk¡k.

Micsoda k´z´ns¢gess¢g! ä sÀpÁtozik a àmodernÊ Àrnyalatokra ¢hes, neuraszt¢niÀs
Àleszt¢tika. Petûfi, mintha csak tudta volna, hogy napjai vannak csupÀn itt a f´ld´n:
belemer¡lt, minden hipochondria n¢lk¡l, a vilÀg leg´r´kk¢valÂbb, legegyszerübb
dolgaiba. Nem ¢rt rÀ mÀsra!

°s ha valakinek mÀr az a betegs¢ge ¢ppen, hogy a müv¢szetet nem tudja izgatÂ
ellentmondÀsok vagy sz¢ptani k¡l´nlegess¢gek n¢lk¡l ¢lvezni, hÀt m¢g ezt is kaphat
Petûfiben. °ppen a tavasz, a szabadsÀg, a szerelem ilyen t´k¢letesen k¢rd¢sek n¢lk¡li
kezel¢se: ¢ppen ez vet valami halÀlosan szomorÃ Àrnyat legpipacsosabb, legbÃzavirÀ-
gosabb dalaira. Az¢rt, mert akinek a sarkÀban a halÀl, az csak a l¢nyegek l¢nyeg¢t akar-
ja lÀtni az ¢letbûl, ¢s csak azt akarja kifejezni.

Petûfi nem akart àmüalkotÀsokat k¢szÁteniÊ ä (szinte àv¢letlenÊ, hogy m¢gis iroda-
lommÀ lett), û a legemberibb ¢letet akarja ¢lni: szabad hazÀban, szeretû feles¢ggel, eg¢sz-
s¢ges gyerekkel, tisztess¢ges keresettel, nyÀron virÀggal, t¢len kemenc¢vel. Titokzatos
dolog, hogy a legnagyobb heroizmus kellett ahhoz, hogy ¢ppen ezt az ´r´k-egyszerü,
´r´k-tiszta, Àtlagemberi ¢letet kifejezhesse.
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Mindenki Ãgy ismeri Petûfit, mint aki ä ¢ppen az¢rt, mert a mindenki ¢rz¢seit fe-
jezte ki a mindenki nyelv¢n ä egy volt a n¢p¢vel, egybeolvadt a k´z´ns¢g¢vel. Nagy-
nagy t¢ved¢s. MagÀnosabb volt, pÀr k´zjÀt¢kot kiv¢ve, hazÀjÀban, az irodalomban ¢s
a szerelemben, mint az irodalomt´rt¢net akÀrmelyik hivatalosan e c¢lra kijel´lt ma-
gÀnosa. Term¢szetes is. Mondtuk, hogy Petûfi d¢moni titka ¢ppen az, hogy az ´r´k
emberi dolgokat 1. ÀllandÂan, 2. szenved¢lyesen ¢s 3. versben mondja. Mind honfi-
tÀrsai, mind a vilÀg bÀrmely mÀs, à´r´k egyszerüÊ emberei ¢ppen ezt a szinte meg-
szÀllott ÀllandÂsÀgot, ezt az arkangyali hev¡letet ¢s a verset, mint minden egyebet ki-
zÀrÂ ¢letformÀt: nem bÁrjÀk. Hiszt¢riÀs hangulataikban, hogy ¢ppen valakire rÀ-
akasszÀk kedv¡ket, n¢ha elfogadjÀk. De k´vetni ût, k´vetkezetesen, sohasem tudjÀk
vagy akarjÀk.

Pedig Petûfi Àtlagembers¢ge m´g´tt m¢g nincs is semmif¢le Àlmosan p´ffeszkedû,
szeg¢nyes elm¢let: û nem g´r´g humanizmusbÂl, nem Goethe-f¢le b´lcs ¢s lombikban
kotyvalt àtiszta embers¢gbûlÊ vagy francia klasszicizmusbÂl fejezi ki a vilÀg legegysze-
rübb ¢rz¢seit ¢s k¢peit. K¢t Petûfi-strÂfa olvasÀsa utÀn groteszk bolhaszÁnhÀz benyo-
mÀsÀt kelti minden eff¢le. Ahogy Krisztus jÀszolÀt nem a szûrszÀlmetszû tudomÀny
Árta elû, Ãgy Petûfi àUgye lelkem, kis JuliskÀmÊ kezdetü sorÀt nem az egyszerüs¢g àTanaÊ
indÁtotta ÃtjÀra. M¢gsem kellett.

Van-e tragikusabb, mint hogy a magyar szabadsÀg egy mÀsik vez¢re sem ¢rtette
meg ût? A szabadsÀg legegyszerübb, legÀtlÀtszÂbb tiszta gyermek¢t. Igen: gyermek¢t.
Mindig Parsifal jut eszembe szerep¢vel kapcsolatban, ha nem volna mÀr Parsifal is tÃl
àirodalmiasÊ Petûfi hatÀrtalanul ¢letmük´d¢sk¢nt, nem pedig müv¢szked¢sk¢nt hatÂ
munkÀssÀga mellett. Illy¢s Gyula k´nyv¢ben olvashatÂ, hogy mikor az °letk¢pek cÁmü
folyÂirat munkatÀrsai k´z´tt t´rt¢nelmi testv¢re a maga neve mellett Petûfi¢t is olvas-
ta: nem akart az àakÀrmilyen szÁn¢szn¢ps¢gÊ-nek nevezett Petûfivel egy lapban dolgozni.
Sût, ahogy ugyanebben a k´nyvben olvassuk, Pozsonyban kijelentette, hogy az olyan
jellegü megmozdulÀsokat, mint a mÀrciusi ifjak¢ volt (szÂ szerint id¢zz¡k) àeltiporni
k¢szÊ. Nemegyszer juthatott esz¢be, hogy ¢rdemes volt-e ez¢rt egyszerünek, magyar-
nak, parasztnak ¢s republikÀnusnak lenni?

De Petûfi erk´lcse oly eg¢szs¢ges ä lÀza a szabadsÀg¢rt, melyet t¡dûv¢sz, szeg¢ny
sz¡lûk, francia ÁrÂk, koldus Tiborcok ¢s a maga k´ltûi egy¢nis¢ge egyszerre fütenek:
ez a lÀz olyan csillapÁthatatlan (mind´ssze n¢gy ¢ve van csak), hogy egy pillanatra sem
l´ki f¢lre irÀnytüj¢t a csalÂdÀs. Az Ãgynevezett àkrak¢lerÊ Petûfi, az egy¢nieskedû (¢s
m¢g miegymÀs hazugsÀgok rÂla:) l¢gvonalban megy tovÀbb ä az¢rt ¢s afel¢, amit egye-
d¡l szeretett.

Petûfi napjai! Igen. Mert minden ´r´kk¢valÂsÀg csak napokban ¢s ÂrÀkban mutatja
meg magÀt. Aki a v¢gtelens¢grûl ÀbrÀndozik ¢s b´lcselkedik, az semmit sem tud meg
rÂla. Aki viszont Petûfik¢nt belemer¡l napjaiba: az valamit Ázlelt a v¢gtelenbûl.

Nagy ¢s v¢gleges tanulsÀg. Nem az Ãgynevezett kultÃrfilozÂfusok (ugye, sz¢gyen-
teljes m¢g a szÂ is ilyesmi mellett, mint hogy à°des hazÀm, r¢gi magyar nemzetÊ?), szÂval
nem ezek a ànagy-nagy tÀvlatÃÊ emberek a t´rt¢nelem igazi k¢pviselûi, hanem azok,
akik belevetik magukat abba a t´rt¢nelmi pillanatba, ahovÀ a sors v¢letlene l´kte ûket.
Csak: az erk´lcs, az igazsÀgszeretet: ez legyen nagy, v¢gtelen ¢s ûsi. Nem az a fontos,
hogy ismerjem KÁna, Egyiptom ¢s Peru t´rt¢nelm¢t, nem: hanem hogy az erk´lcs ¢s
az igazsÀg szenved¢ly¢vel vessem magam az idû ¢s a f´ld azon pontjÀra, ahol ¢ppen
vagyok. K´zismert frÀzis: àBelemer¡lt a napi politikÀba.Ê Mer¡lj´n is! Az embernek
csak napjai vannak, Petûfinek is napjai voltak. Nem mer¡lhet¡nk a àv¢gtelenbeÊ, Petûfi
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elûtt nem az Ol¡mposz, hanem csak n¢gy ¢v nyomora Àllott. Nem a Spengler-f¢le
mindent tudÂ t´rt¢n¢szek fejezt¢k ki az ember l¢nyeg¢t ¢s hivatÀsÀt, hanem Petûfi,
aki napjaiba ¢gi tisztasÀgÃ erk´lcs¢t ¢s igazsÀg¢rzet¢t vitte be ä az egyetlen, hogy Ãgy
mondjuk, àreÀlis v¢gtelens¢getÊ, amirûl (ism¢tlem a cÁmszÂt) napjainkban szÂ lehet.

A Petûfi napjai sorozat arra is figyelmeztetett, amire egy¢bk¢nt mÀr c¢loztunk eddig
is ä hogy itt nem arrÂl volt szÂ, hogy nagy müvek olvasÀsa utÀn term¢szetes indiszk-
r¢ciÂbÂl megn¢zz¡k, hogy no vajon mikor ezt ¢s ezt Árta, ugyan mit csinÀlhatott elûtte,
hol eb¢delt, kinek udvarolt; nem. Petûfin¢l az ¢letrajz ¢s a mü k¡l´nvÀlasztÀsa ¢rtel-
metlens¢g, a l¢nyeg elveszt¢se. Ha pedig Petûfit naprÂl napra k´vett¡k, akkor ebben
benne volt az is, hogy Petûfiben nem lehet vÀlogatni, turkÀlni ¢s szemelgetni, amire el-
avult l'art pour l'art hivalgÂk esetleg m¢g leereszkedn¢nek, azzal a k´zismert mon-
dattal (m¢g id¢zni is kÁnos), hogy: àpersze, aztÀn vannak eg¢szen sz¢p versei isÊ. Aki
Ágy fordul Petûfihez, annak halvÀny sejtelme sincs, hogy itt mirûl van szÂ. Aki csak azt
mondja, hogy a SZEPTEMBER V°G°N elsû k¢t strÂfÀja remekmü (àhiÀba, el kell ismerniÊ
ä Ãgy hiszem, ez a szabvÀnymondat), vagy hogy a TALPRA MAGYAR-nak k¢ts¢gtelen
politikai jelentûs¢ge volt (sajnos-sajnos ez az egyetlen, amije nem volt...): az lehet, hogy
valamirûl besz¢l, de semmi esetre sem Petûfirûl.

Petûfi nem a kivÀltsÀgos kristÀly, akit miutÀn kibÀnyÀsztak, megfosztanak sÀrtÂl ¢s
salaktÂl, ¢s Ãgy gy´ny´rk´dnek benne. Petûfi: egyetlen megszakÁthatatlan egys¢g,
´sszes versek egy¡tt, ¢s ebbûl az eg¢szbûl mindegyik kiemelhetetlen. Vagy-vagy: ez¢rt
volt sorozatunk cÁme Petûfi napjai. Vagy minden napjÀt, azaz minden vers¢t, vagy
egyet sem. MÀs k´ltûk àmüveketÊ alkothattak, Petûfi egy ¢let volt, amely gÀtlÀstalan
term¢szetess¢ggel müv¢ is vÀlt: van-e elk¢pzelhetû magasabb foka a k´lt¢szetnek, mint
hogy valakinek a l¢legzete is mÀr vers?

ValÂban, Petûfit minden napjaiban àegy gondolat bÀntottaÊ, ¢s ez a gondolat f¢l-
reismerhetetlen¡l vilÀgos. Tartalma ez: az erk´lcs igaza, ami abbÂl Àll, hogy az ¢hezû
egy¢k, az ÁrÂ szabadon Árjon, ¢s minden terror pokollal bünhûdj¢k. Tartalma ez: hogy
a harmat gy´nge, a hold ez¡stje, a szerelem t¡nd¢rÀlma, a rÂnasÀg v¢gtelenje ¢s a
halÀl ¢jszakÀja szakadatlan ritmusokban kifejezûdj¢k. Napjai voltak ¢s egy gondolata:
hogy ez irodalom vagy sem, müv¢szet vagy pÂriassÀg, mulandÂ vagy ´r´k: ezzel ä
gondolta ä foglalkozzanak a rÀ¢rûk ¢s a kiseszt¢tikÀk gyÀvÀi.

(1946. jÃlius 31-¢n hangzott el a Magyar RÀdiÂ Petûfi napjai cÁmü sorozatÀnak zÀrÂelûadÀsak¢nt. ä Itt
jelenik meg elûsz´r.)
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HorvÀth Ferenc

K°PZELM°SZ IRAMATAIBñL*

Lûny´dm¢ny

Nem vigallica a vilÀg,
nem is magong egy zemesen.
BajzÂ hÀtahupÀs porong?
Ennek sem igaz fele sem.

çllamlÂs akarmÀny, k´g´s,
s ki tudja, honnan Àzolog.
Hivzomos, ez nyilvÀnvalÂ,
Àmde mif¢le lÀz az ok?

Tûkeleg

Sinkedve gyÃrom az istenek zsÀmolyÀt,
ennens¢gemnek a csorogcsepp csak cseppen...
Ha jutna n¢kem is duska ¢s bÁrtigaz,
lelkes lantolagot buliklan¢k menten!

HÁmis¢g

B¡szm¢nykednek a sz¢p gedem¢k,
j´szte, delinke, ma Àtkupidollak!
Tünik mÀr a humorvÀny,
rÀnk pislant a der¡nnye,
bÀmtested nem holmi gulacs sÁk,
s ¢pp most kedvez a hajlag!

Gy´k¢rhiszem

J´jj, szÁvecsem, f¡ty¢szni kellemes,
nem kell tanakmÀnyos tsÀrnok, rakonca,
pÀllysÀg, mis¢glû ok: mind tzekle; Àmde
f¡ty¢szni jÂ, kivÀltk¢pp hajnalonta.
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°letfekv¢s 

Nem l´llyed¢k, mely potyol t¢helyezetlen,
locsmoj mammol, piszkÀncsi, sopÀr,
l¡kk´g¢se ipalja a mezengyet,
tzombolni nem tud û,
¢s sohasem vid,
a latorkert mellett is szonkolyodik csak,
mÁg a nyillÀmon Àtlohad.

    

ZsinÀr

Mert zsinÀr a kedvszesszen¢s,
vÀr bÀr n¢ztÀrgy, zengem¢ny,
helyette csak huppÀltathatsz,
ha ¡res a zsebbeg¢ny.

V¢gtelenlet

Sz¢plûdik az Àzur palota, locsmoj,
saja k¢pzelm¢szek t¡netvilÀga,
valaholottolÀsuk vid virÀlya,
hol az ûrl¢lek villÂt tÀn, ha kosztol.

SzÂtÀr
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lûny´dm¢ny: l¢telm¢let
vigallica: ugrÂs tÀnc
magong: szÂlÂtÀnc
zemes: lÀgyan k¢sz¡lt irha
bajzÂ: bajt hozÂ
hÀtahupÀs: egyenetlen
porong: zÀtony
ÀllamlÂs: sürü
akarmÀny: akarat
k´g´s: cirkalmas
Àzolog: ered
hivzomos: tartÂs

tûkeleg: szubjektÁve
sinkedni: sÁnylûdni

gyÃrja az istenek zsÀmolyÀt:
 istenhez fohÀszkodik
ennens¢g: egoizmus
csorogcsepp: mell¢kj´vedelem
duska: ev¢s-ivÀs, vend¢gs¢gben
bÁrtigaz: juss
lantolag: Âda
buliklani: turb¢kolni

hÁmis¢g: f¢rfi mivolt
b¡szm¢nykedni: b¡szk¢lkedni, f¢nyleni
gedem¢k: csillagzatok
delinke: nimfa
Àtkupidolni: szerelembe ejteni
humorvÀny: s´t¢ts¢g, homÀly



der¡nnye: hajnalcsillag
bÀmtest: gy´ny´rü testalkat
gulacs: puszta, kopÀr
hajlag: ¢ghajlat, klÁma

gy´k¢rhiszem: alapelv
szÁvecsem: szÁvecsk¢m
f¡ty¢szni: kutatni, f¡rk¢szni
tanakmÀnyos: elm¢leti
tsÀrnok: tornÀc, folyosÂ
rakonca: t´rv¢ny
pÀllysÀg: ¢rdemborostyÀn
mis¢glû ok: anyagi ok
tzekle: kelepce, tûr

¢letfekv¢s: sors
l´llyed¢k: sebesen rohanÂ vÁz
potyol: zÃz, ver
t¢helyezetlen: szÁnlel¢s n¢lk¡l
locsmoj: patak, folyamat
mammol: lassÃ mozgÀssal dolgozik
piszkÀncsi: t¢pelûdû
sopÀr: sovÀny, szeg¢nyes
l¡kk´g¢s: ingadozÀs, t¢tovÀzÀs
ipal: eltitkol, tagad, k¢rd¢sess¢ tesz
mezengy: idill
tzombolni: t´rekedve menni

vid: vidÀm, der¡lt
latorkert: Àrok, sÀnc
szonkolyodik: szomorkodik
nyillÀm: ligetes hely, nyÁlÀs
Àtlohad: csendesen Àthalad

zsinÀr: hiÀbavalÂ
kedvszesszen¢s: kedvkereked¢s
n¢ztÀrgy: szÁnmü
zengem¢ny: opera
huppÀltatni: hintÀzni
zsebbeg¢ny: ersz¢ny

v¢gtelenlet: v¢gtelen t¢r
sz¢plûdik: ragyog
Àzur palota: k¢k ¢g
saja: finom, der¢k
k¢pzelm¢sz: po¢ta, k´ltû
t¡netvilÀg: t¡nd¢rvilÀg
valaholottolÀs: minden¡tt lev¢s
virÀly: z´ldellû kies tÀj¢k
ûrl¢lek: zseni
villÂ: ¢ter

(ForrÀs: PENNAHçBORöK . 
Sz¢pirodalmi, 1980.)

BikÀcsy Gergely

BALALAJKA °S ¹NBºNTET°S
Az ÁrÂi becsvÀgy kudarca

1

KÀdÀr Endre elsû reg¢ny¢t a Nyugat 1918-as ¢vfolyama k´z´lte folytatÀsokban. Az ÁrÂ
1909-tûl, tehÀt huszonk¢t ¢ves korÀtÂl a Nyugat rendszeres novellistÀja. Amikor a BA-
LALAJKA egy ¢vvel a folyÂiratk´zl¢s utÀn az AthenaeumnÀl k´nyv alakban is megjelent,
Sch´pflin Árt rÂla a Nyugat lapjain, gyeng¢it sem elhallgatva, de jelentûs mük¢nt di-
cs¢rve. A reg¢nyt ugyan 1939-ben m¢g egyszer kiadtÀk, de mÀra ÁrÂjÀt is t´k¢letesen
elfeledt¢k, unott ¢s mÀsra kÁvÀncsi olvasÂk toljÀk f¢lre antikvÀriumok polcÀn k¢t k´ny-
v¢t, a BALALAJKç-t ¢s az ¹NBºNTET°S-t, ha v¢letlen¡l el¢j¡k ker¡l.

Pedig el¢g csak n¢hÀny lapjÀt Àtfutni, hogy valami nyugtalanÁtÂ ¢rz¢s fogja el az
embert, egy g´rcs´s, kapkodÂan bizonytalan, mutÀlÂ tehets¢g erûs, de furcsÀn kelle-
metlen sugÀrzÀsa. àKellemetlenÊ ä ez a szÂ majd mÀsodik, ´nsorsrontÂn legnagyobb
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becsvÀgyÃ müv¢t, az ¹NBºNTET°S-t olvasva tolul el¢nk igazÀn... s hagyjÀn a szÂ: maga
az ¢rz¢s! A BALALAJKç-nÀl elsûsorban a tehets¢get ¢rezz¡k, a m¢g talÀn nem el¢g hig-
gadt, de egy¢rtelmü ¢s vitathatatlan tehets¢get.

BÀn Ferenc ¢s Moly TamÀs a tÁzes ¢vekben, Rab GusztÀv ¢s Hajnik MiklÂs k¢sûbb:
volt a Nyugatnak mÀs, mÀra elfeledett prÂzatehets¢ge (DeÀk Gyula ¢s SzÁvÂs Zsigmond
szem¢ly¢ben m¢g drÀmaÁrÂja is), de an¢lk¡l, hogy ez utÂbbiakat lebecs¡ln¢m, KÀdÀr
Endre pÀlyÀjÀt tartom a modern magyar prÂza egyik legtragikusabb kudarcÀnak. Az
¹NBºNTET°S f¢lezer oldalas monstrum. TizenhÀrom ¢vig Árta. Monstrumnak csak
irtÂzatosan nagy bukÀsa lehet, s ezt a bukÀst KÀdÀr Endre mÀr sohasem heverte ki.
1944-ben elhurcoltÀk, nem t¢rt vissza, de az ÁrÂ halÀla megelûzte a magÀnszem¢ly el-
pusztulÀsÀt. A MAGYAR IRODALMI LEXIKON-ban nem szerepel. A hÁrhedt àSpenÂtÊ-
ban k¢t lÀbjegyzetadattal eml¢keznek meg rÂla. Egyik sem sajÀt müv¢vel kapcsolatos,
Heltai Jenû TºND°RLAKI LçNYOK-jÀrÂl Árt cikk¢t emlÁti az ´r´kk¢valÂsÀgnak szÀnt s
az egyensÃlyozÂ unalom momentumÀvÀ nûtt akad¢miai irodalomt´rt¢net. Ha valaki
jÂ ¢s igaz m¢ltatÀst akar olvasni rÂla, Sch´pflin emlÁtett cikk¢n kÁv¡l a G¢nius KiadÂ
1925-´s IRODALMI LEXIKON-Àhoz kell fordulnia.

2

Kev¢s magyar reg¢nynek van orosz vagy francia hûse.
A BALALAJKç-nak csak legfûbb epizÂdfigurÀja magyar. BÀr fontos szereplû, s mintha
a reg¢ny szerkezet¢nek k´zep¢n is û Àllna, sût fel¡letes olvasatban aff¢le titkos fûhûs-
szÀmba megy, nem az. Hontalan, Àttetszû Àrny¢k. A k´nyv hûse egy orosz mivoltÀt
magÀrÂl ledobni nem tudÂ orosz f¢rfi ¢s egy jellegzetesnek megrajzolt francia nû. Ez
a sajÀtossÀga szokatlannÀ, enyh¢n k¡l´n´s Ázüv¢ teszi a reg¢nyt.

Montreux-ben vagyunk, 1916-ban. Itt ¢l, svÀjci hÀborÃnkÁv¡lis¢gben, pÀrizsi emig-
rÀns orosz forradalmÀr f¢rj¢tûl k¡l´n Marie, a kispolgÀri szÀrmazÀsÃ, ¢rz¢sü s gon-
dolkodÀsÃ fiatal francia nû. FelszÁnes, unalomüzû viszonya van egy Makai nevü ma-
gyar fiatalemberrel, akinek mÃltjÀrÂl, otthoni ¢let¢rûl alig tudunk meg valamit. Az
orosz forradalmÀrnak ezzel szemben eg¢sz ¢lete ¢s belsû fejlûd¢se v¢gigvonul a reg¢-
nyen, hol Marie id¢zi fel, hol sajÀt belsû monolÂgjai. Marie lÀtogatÂba hÁvja f¢rj¢t,
majd visszamegy vele PÀrizsba. De a hÀzassÀg nem siker¡lt, a szerelem nem ¢led ÃjjÀ.
Az orosz forradalom hÁr¢re Andrej hazaindul OroszorszÀgba, s (mint a k´nyv bevezetû
soraibÂl mÀr megtudtuk) mÀs hazat¢rû emigrÀnsokkal egy¡tt els¡llyed a tengeren.

A BALALAJKA a francia naturalista reg¢ny, Goncourt ¢s Flaubert impassibilit¢-fel-
fogÀsÀban fogant talÀn; az ÁrÂ ¡gyel, hogy hÀtt¢rben maradjon, hogy hüv´sen csak
ÀbrÀzoljon, de mindv¢gig erûs expresszionista hangja van, s ez a stÁlus, ez a hang ¢r-
dekesen fesz¡l, g´rcs´sen birkÂzik a szenvtelens¢ggel. A k´nyv igazi t¢mÀja az egy-
mÀshoz lelkialkatuk ¢s kulturÀlis hagyomÀnyaik miatt sorsszerüen nem illû francia nû
¢s orosz f¢rfi ´sszef¢rhetetlens¢ge, ennek megrajzolÀsa az ÁrÂ igazi becsvÀgya.

°rdekes egy pillantÀst vetni az 1919-ben megjelenû magyar reg¢nyekre. öjak ¢s
r¢giek, avultak ¢s frissek. Az Athenaeum p¢ldÀul a BALALAJKç-val egy idûben hirdeti
Abonyi Lajos A V¹R¹S REGINA cÁmü sikerk´nyv¢nek mÀsodik kiadÀsÀt, àmely k¡l´n´sen
izgalmas mesesz´v¢s¢vel tünik kiÊ. A mÃlt ez m¢g, az itt maradt mÃlt szÀzadi prÂza ig¢nye,
az izgalmas mesesz´v¢s komolytalannÀ, l¢nyegtelenn¢ vÀlt csÀbÁtÀsa. De itt hirdetik
BrÂdy SÀndor k´nyv¢t, A K°TLELKþ ASSZONY-t ¢s A NAP LOVAGJç-t, Ambrus ZoltÀn
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novellÀsk´tet¢t, A K°M-et, s kitekint¢s¡nk szemsz´g¢bûl egy k¡l´n´sen figyelemre
m¢ltÂ sikert, MolnÀr Ferenc ANDOR-jÀnak mÀsodik kiadÀsÀt (Ãjabb hÃszezer p¢ldÀny-
ban). Ezekben mÀr csak a l¢lekrajz fontos, a cselekm¢ny, az izgalmas t´rt¢net majd-
hogynem ¢rdektelen. CsupÀn BrÂdy szecessziÂs-naturalista prÂzÀja ûrzi m¢g, mintha
maga MikszÀth bÁzta volna rÀ b¡szke megûrz¢sre...

KÀdÀr Endre mÀr az Ãj felfogÀsÃ, Ãj ¢rz¢kenys¢gü prÂzÀnak akar ÁrÂja lenni.
Ekkorra mÀr maga a àl¢lektani reg¢nyÊ sem igazi ÃjdonsÀg. M¢g nÀlunk sem. Iga-

zÀn frissnek ¢s eredetinek mai szemmel nem az ANDOR hat 1919-bûl, hanem Sz¢p
Ernû LILA çKçC-a, s hat inkÀbb impresszionista k¢peivel, madÀrlÀtta nyelv¢vel, mint
szabÀlyosan motivÀlt l¢lekrajzzal. De Cholnoky LÀszlÂ vagy Nagy Lajos sem tudom,
mennyire lenne Ágy cÁmk¢zhetû (hogy a Nyugat szerzûi k´z¡l k¢t merûben k¡l´nb´zû
ÁrÂt emelj¡nk ki, szinte talÀlomra). Csak egy ¢vvel k¢sûbb jelenik meg k´nyv alakban,
de 1917-ben Árta F¡st MilÀn a NEVETýK -et, e mÀig nem igazÀn felfedezett remekmü-
vet, melynek lÀzas ¢s vÀratlan m¢lys¢geket felvillantÂ l¢lekÀbrÀzolÀsa mÀr kev¢sb¢ va-
lamely francia minta hatÀsÀt mutatja, hanem Dosztojevszkij¢t vagy Freud¢t. Idûnk¢nt
egy D¢ry Tibor nevü, KÀdÀr Endr¢n¢l is ¢vekkel fiatalabb ÁrÂtÂl k´z´l a Nyugat (D¢ry
lÀtja a LILA çKçC varÀzsÀt impresszionista k¢pis¢g¢ben). ý sem a franciÀs l¢lekÀbrÀ-
zolÀs tanÁtvÀnya. De felesleges is bizonykodni, KassÀk mÀr folyÂiratot szerkeszt, sût
most jelenik meg a MISILLñ KIRçLYSçGA, ez a term¢szetes, szabad, semmifajta hagyo-
mÀnyos l¢lekÀbrÀzolÀssal nem t´rûdû mes¢s hangulatÃ parasztreg¢ny. RÀadÀsul Kas-
sÀkot idûnk¢nt OsvÀt is k´zli. 1918/19 tel¢n t´rt¢nelmi ¢s magÀntrag¢diÀktÂl gy´t´r-
ten k¡l´nlegesen ¢rdekes dolog fiatal prÂzaÁrÂnak lenni Budapesten.

KÀdÀr Endre SvÀjcban ¢lt egy ideig, aztÀn, ha hihet¡nk a bizonytalan ¢letrajzi ada-
toknak, majdnem az eg¢sz hÀborÃt a fronton t´lt´tte. TalÀlgatok, rekonstruÀlok, ¢r-
z¢seimre hallgatok. KÀdÀr Endre nyilvÀn ismeri nemcsak a franciÀs reg¢nytÁpussal
ÂriÀsi sikert aratÂ MolnÀr Ferenc müveit, de ismeri Goncourt-t, Flaubert-t, ZolÀt is.
M¢gis, csak r¢szben hat rÀ ez az iskola. MÀst ¢lt Àt, mÀsk¢nt ¢rez, mÀsk¢nt gondol-
kodik.

A BALALAJKç-ban tiszteletre m¢ltÂ a l¢lektani rajz mÁves megmunkÀltsÀga, a francia
prÂza hatÀsÀrÂl ÀrulkodÂ vilÀgos logika, a kulturÀlt idûkezel¢s, ÀltalÀban a motÁvumok
egybesz´v¢se, a mell¢kszereplûk ¢s mell¢kszÀlak sÃlya ¢s jÀt¢ka. De nem ez az ¢rdekes,
nem ez¢rt nyugtalanÁt ¢s Ág¢retes. Hanem, paradox mÂdon, ¢pp azzal, ami kev¢sb¢
siker¡lt, ami m¢g sem a k´nyvben, sem az ÁrÂban nincs k¢szen, zaklatott expresszio-
nizmusÀval, t´redezett prÂzanyelv¢vel, itt-ott botorkÀlÂ bizonytalansÀgÀval. A reg¢ny
jÂl meg van Árva, de ez egy tehets¢ges jÂ tanulÂ teljesÁtm¢nye. Ahol dadog, ahol nem
Ár jÂl (csak mÀsk¢nt, mint p¢ldÀi), ahol g´rcs´s, de fesz¡lt ¢s sÃlyos hangulatot teremt,
ahol egy k¢sûbbi, mÀr teljesen egy¢ni hangÃ ¢s utÀnozhatatlan ÁrÂt Ág¢r, ott izgalmas.

HibÀtlannak ¢s pontosnak lÀtszik Marie, a roueni kiskereskedû lÀnyÀnak belsû raj-
za. Gyerekkora, romantikus ¢s felszÁnes ¢rzelmei, hÀzassÀgi kudarca, melyet igazÀn
meg sem akar ¢rteni, mint ahogy persze m¢lyebben semmit sem ¢rt, ahogyan csodÀl-
kozik orosz f¢rj¢nek az ¢let s a sors ¢rtelm¢t faggatÂ gondolatain, ahogyan nem akarja
kutatni vagy nem akar belegondolni, mi¢rt is lett a szeretûje ennek az arctalan ¢s szo-
morkÀs magyar fiatalembernek, amikor m¢g mindig hallgatag ¢s m¢lyen, sÃlyosan
idegen orosz f¢rj¢t szereti. Amint ¢rzelmeivel nem is tud, nem is akar foglalkozni,
mindez megelevenÁtûen hiteles. Eleven ¢s friss ez a nûi figura, s az ÁrÂ megejtûen ro-
konszenvess¢ tudja tenni (mint p¢ldÀul Flaubert kedvess¢ ¢s sz¢pp¢ Emma Bovaryt).
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Nem engedi, hogy tucathûsnûje a k´z¢pszerüs¢g sematikus rajzÀvÀ vÀljon. A tucatem-
bert ¢lûv¢ teszi ¢s ¢rdekess¢.

Mindez hibÀtlanul siker¡l, de lÀthatÂan nem itt rejlik a k´nyv igazi becsvÀgya, ezt
az ÀbrÀzolÀst KÀdÀr Endre a francia l¢lektani reg¢nytÁpusbÂl ¢s novellisztikÀbÂl tanul-
hatta; ennek ¢rettebb, àprofibbÊ alkalmazÂja p¢ldÀul MolnÀr Ferenc egyik elsû ¢s te-
hets¢ges reg¢ny¢ben, a RABOK-ban, vagy mÀr emlÁtett, mÀra talÀn tÃlsÀgosan elfele-
dett fûmüv¢ben, az ANDOR-ban.

A BALALAJKA ÁrÂja szüknek ¢rzi ezt a reg¢nyfajtÀt. Korrekt ¢s szabÀlyosan szerkesz-
tett prÂzÀt tud ugyan Árni, de becsvÀgya mÀsra sarkallja. Azzal sem t´rûdik, hogy sz¢-
pen Árjon. T´redezett f¢lmondatokat l´k az olvasÂ el¢. Ezekbûl hol a belsû monolÂgok
csapongÂ szabad verse, hol taszÁtÂ modorossÀgok sz¡letnek. àAnya ¢s lÀnya animÀltan...Ê
ä olvassuk, mint egy szÁnmü szerzûi utasÁtÀsÀban, rÀadÀsul ez az animÀltan jelzû, gon-
dolom, mÀr megÁrÀsakor türhetetlen lehetett, fûleg, ha f´l´s szÀmban szerepel, mint
e lapokon. Ha n¢hÀny megh´kkentû mondatot id¢zek m¢g, azok vesz¢lyesen parÂ-
diÀra eml¢keztetnek. àMi ez? k¢rdezte n¢ha prÂbÀlkozva Andrej, hogy sz¢jjelverje a szobÀban
levû ellens¢ges rezg¢stÊ ä ez m¢g ¢rdekes ¢s jÂ talÀn, de mit szÂljunk ilyesmihez?: àýr¡lt
nekirohanÀssal nyakal egymÀsba n¢vtelen szemrehÀnyÀsuk.Ê Vagy mÀsutt: àA l¢lek legv¢ko-
nyabb drÂtjÀn ä ¢pp hogy a rezg¢st ¢szrevessz¡k ä v¢gigpedz valami k¢rd¢s, mi volt? nem tudjuk,
s a felelet visszavÀgÂdik: ...borzalmas fagyÀst ¢rz¡nk a szÁv¡nk´n.Ê E kÁnosan mesterk¢lt so-
rok mÀr az ÁrÂ tehets¢g¢ben kezdik megingatni hit¡nket. Pedig inkÀbb csak a nagyot
akarÀs okozta Ázl¢sficamokrÂl van szÂ.

A BALALAJKA keresetts¢gein steril kimÂdoltsÀg ¢rzûdik. írÂjÀnak nagy ambÁciÂja,
a cÀri tisztbûl emigrÀns forradalmÀrrÀ vÀlt hûs lelki fejlûd¢s¢nek rajza csak r¢szben
siker¡lt. A reg¢ny itt sokat markol, Andrej oroszorszÀgi mÃltja tÃlÁrt, lazÀn ́ sszef¡ggû
epizÂdokban vet¡l el¢nk. Az epizÂdszerkeszt¢s, a mozaikjelleg jÂ ugyan, de fÀrasztÂan
felesleges, ezt a mÃltat nem siker¡l bel¡lrûl lÀttatnia. OlvasmÀny¢lm¢nyek sejlenek
f´l, de nem mint a francia reg¢nyek¢, belsû Àt¢lts¢ggel, hanem csak a couleur locale,
a k¡lsû t´rt¢n¢sek fest¢s¢re.

A k´nyv igazi, nagy t¢mÀja szerencs¢re azonban nem is ez, hanem az orosz f¢rfi ¢s
a francia nû viaskodÀsa. K¢t idegens¢g furcsa ¢s szomorÃ k¡zdelme, melyben az ¡t¢-
sekn¢l is jobban fÀj vagy jobban b¢nÁt ¢s pusztÁt a k´zt¡k l¢vû nagy szakad¢k. Lelkek
szakad¢ka vagy kultÃrÀk¢? A BALALAJKA mindkettûrûl sokat elmond, hûseit Àthatja va-
lami lappangÂ, lek¡zdhetetlen, lÀzas tehetetlens¢g, krÁzis elûtti fÀradt ¢s lassan vonaglÂ,
rem¢nynek ÀlcÀzott rem¢nytelens¢g.

3

àEgy nagy tehets¢g a cs´ndbenÊ ä ezzel az inkÀbb napilapba, mint a Nyugatba valÂ harsÀny
cÁmmel jelent meg F´ldi MihÀly figyelmezû ÁrÀsa a folyÂirat egyik 1923-as szÀmÀban.
F´ldi nemsokÀra (vagy mÀr az idû tÀjt is?) komolyan veendû sikerÁrÂ, a kor egyik iro-
dalomszociolÂgiai rejt¢lye, s ha mÀra joggal mer¡lt el a feled¢sben, legalÀbb Karinthy
rÂla Árt parÂdiÀjÀt, ha k´zvetve is, neki k´sz´nhetj¡k. Most azonban, Ãgy lÀtszik, mÀ-
sokat, legalÀbbis a Nyugat olvasÂit s tÀn szerkesztûit is foglalkoztatÂ fejlem¢nyrûl szÀ-
mol be.

KÀdÀr Endr¢nek egy szÁnmüv¢t bemutattÀk ugyan, de mint novellista megszünt,
prÂzaÁrÂk¢nt elhallgatott. A Nyugat legk´zelebb tizenk¢t ¢v mÃlva, 1935 februÀrjÀban
szentel cikket neki. Ebben sincs semmi k´sz´net.

1934 v¢g¢n ugyanis az AthenaeumnÀl megjelent az ¹NBºNTET°S , m¢gpedig meg-
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lehetûsen nagy sajtÂvisszhanggal. Errûl a visszhangrÂl Az Est-lapok gondoskodtak: Az
Est, a MagyarorszÀg ¢s a Pesti NaplÂ t´bb lelkes ¢s hangzatos interjÃban ¡dv´zli az Ãjra
felfedezett ÁrÂt. SzignÂval ugyan, de neves publicistÀk (maguk is ÁrÂk) jegyzik e rek-
lÀmÁzü sz´vegeket, PÀlÂczi HorvÀth Gy´rgy, RÂnai MihÀly AndrÀs ¢s ä BÀlint Gy´rgy.

Az interjÃkat gyorsan felejts¡k el. Benn¡k KÀdÀr Endre szükszavÃan, Àm felett¢bb
zavaros, dilettÀns, ÀltudomÀnyos elm¢letet ismertet reg¢nye ¢rtelmez¢s¢rûl (eszerint
hûse, mint minden ember, a vilÀg ¢s k´rnyezete egy-egy szelet¢t, hangulatr¢sz¢t hur-
colja szinte l¢gk´rk¢nt maga k´r¡l, s û ilyen mÂdon is ÀbrÀzolja). Menek¡lj¡nk BÀlint
Gy´rgy kritikÀjÀhoz. D´bbenj¡nk rÀ az ÃjsÀgcikkre: ha nem is liheg hamiskodÂ szu-
perlatÁvuszokat, az¢rt û is nagyon jelentûs münek v¢li a reg¢nyt. Visszatekintve a BA-
LALAJKç-ra, azt egyenesen az ULYSSES-szel veti ´ssze, s az asszociÀciÂkra ¢p¡lû belsû
monolÂgokra hÁvja fel a figyelmet: Az ¹NBºNTET°S  most Ãjabb fontos ÀllomÀs. Nagy
pszichoanalitikus reg¢ny, mondja, àszÁnhelye egy l¢lek felm¢rhetetlen birodalma [...] Hangja
sokszor szaggatott, kusza, vergûdû, mint az a lelki ¢let, amelyet megszÂlaltatÊ. A cikk nem kapott
helyet BÀlint Gy´rgy k¢sûbb k´tetbe gyüjt´tt ÁrÀsai k´z´tt. A TORONYýR VISSZAPIL-
LANT bûvÁtett kiadÀsÀnak n¢vmutatÂjÀbÂl KÀdÀr Endre neve is hiÀnyzik, nemhogy a
vele foglalkozÂ kritika. Az Est-lapok KÀdÀr-interjÃibÂl ¢s beharangozÂibÂl, bÀr-
mennyire tehets¢ges ÃjsÀgÁrÂk ÁrtÀk is, kiabÀl a rendelt reklÀmjelleg (az Athenaeum
kiadÂnak k´zismerten szoros kapcsolata van ezzel a lapkonszernnel). BÀlint Gy´rgy´t
is nyilvÀn felk¢rt¢k erre a cikkre, m¢gis nyegles¢g volna arra gondolnunk, hogy ez a
feddhetetlen publicista ¢s ¢les eszü, ¢rz¢keny kritikus àmegvÀsÀrolhatÂÊ. Tetszenie is
kellett a k´nyvnek ahhoz, hogy ¢rdem¢n fel¡l (mert ezt ¢reznie kellett) Ágy megdi-
cs¢rje. SajÀtos azonban, hogy egyik utolsÂ, ¢let¢ben mÀr nem k´z´lt ´sszefoglalÂ ta-
nulmÀnyÀban (NYUGATI REG°NY, MAGYAR REG°NY) ezt olvashatjuk: àçltalÀban sok eu-
rÂpai Àramlattal talÀlkozunk itthon, mÃlÂ divat formÀjÀban, t´bbnyire k´zepes ÁrÂknÀl. Eml¢-
kezz¡nk csak a Joyce-f¢le szabad gondolattÀrsÁtÀs fel¡letes, erûsen felhÁgÁtott verziÂjÀra, amely
alig ¢lt tÃl egy-k¢t k´nyvszezont.Ê Nem valÂszÁnü, hogy a PRAE-re akar utalni, annÀl va-
lÂszÁnübb, hogy az ¹NBºNTET°S-re...

M¢g a legjobb szÀnd¢kÃ ¡zleti reklÀm is vissza¡t elûbb-utÂbb. Most hamar vissza-
¡t´tt. Nem kisebb ÁrÂ bûsz¡lt haragra, mint F¡st MilÀn. MÀr NAPLñ-jÀban is bosszan-
totta F´ldi MihÀly nemr¢gi, KÀdÀrt ajnÀrozÂ cikke. ý m¢g akkor is kegyetlen ¢s igaz-
sÀgtalanul megsemmisÁtû kritikÀt szokott mondani, ha kedvesen dics¢rni akar valakit,
akit k¡l´n´sk¢ppen szeret (ez t´rt¢nt k´zvetlen¡l ezutÀn JÂzsef Attila eset¢ben is).
Most azonban az ÁrÂ k´z´mb´s szÀmÀra, az agyonreklÀmozott k´nyvet rossznak tartja,
menthetetlen¡l ¢s vigasztalanul rossznak.

àögy e reg¢ny maga, mint a rÂla elhangzott v¢lem¢nyek, a legnagyobb irodalmi t¢ved¢s, ame-
lyet eddig meg¢ltem, s ezt mÀr nincs is kedvem szÂ n¢lk¡l hagyniÊ ä mondja komoran a Nyugat
1935. februÀri szÀmÀnak nem is Figyelû rovatÀban, hanem feltünû helyen, el´l, nyilvÀn
MÂricz ¢s Babits egyet¢rt¢s¢vel k´z´lt tanulmÀnyÀban. à°rtelmemnek minden erej¢t
´sszeszedve kezdtem el olvasni. TÁzszer kezdtem Ãjra... Nekifesz¡l´k. ...K¡l´n listÀt szerkesztek a
szereplûkrûl...Ê F¡st MilÀn a LçTOMçS °S INDULAT gyakorlati eszt¢tikÀjÀval Át¢li olvas-
hatatlannak, sivÀrnak a reg¢nyt. àMintha f¡lembe cs´r´gtek volna ÂrÀkon Àt [...] HatÀrta-
lan, ûd´ngû unalom minden¡tt. BÀmulom ezt az ÁrÂt! Hova lett teremtû k´nnyelmüs¢ge?Êä Àl-
m¢lkodik, s szinte v¢gig kellene id¢zn¡nk a (k´tetben szint¢n soha nem k´z´lt) kriti-
kÀt, hiszen magunk sem tudjuk pontosabban ¢s ¢rz¢kletesebben megfogalmazni csi-
korgÂ ellen¢rz¢s¡nket ¢s viszolygÀsunkat, melyet az ¹NBºNTET°S  vÀlt ki belûl¡nk.

A reg¢ny hidegv¢rü stilisztikai analÁzis¢rt kiÀlt, mint egy sÃlyosan beteg idegrend-
szerü ember orvos¢rt. KÀdÀr valÂban feltalÀlt, ha nem is Ãj vilÀglÀtÀst, de egy fÀradtan
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z´rgû, r¢szben ¢rthetetlen magyar stÁlust. íme, az elsû sorok: àUnom magam. Haza, ä
olvas. Fel akar Àllani, a jÀrÀs vÀlt unottÀ. Gruber k´zeledett. MÀr megint felszedett valakit!
Odaejtette mell¢, hogy mindjÀrt visszaj´n. Mit akasztja a nyakÀba, û menni akart. ä Rûttes kis
fiatalember ä haza, haza, ä olvas. Szava ä: mindjÀrt az ´t´dik, vagy hatodik bel¢hatol, fÀjdal-
masan: s most mÀr vissza se tudja vonni magÀt!... orosz ä mes¢li el.Ê Egy mÀsik id¢zet, talÀ-
lomra: àBourgin-¢k. Andr¢, Madeleine. HÀl' Istennek! Derü, a kacaja, ami vel¡k j´n: a nyÁlt
barÀtsÀg! A bÀrÂnû a k¢t fiÃval, Zeke: nos, tehÀt m¢g fizetû publikum is. Az aranyos Westn¢,
vagy ´t´dmagÀval.Ê

T´red¢k mondatokbÂl, elakadÀsokbÂl vagy k´vethetetlen, tÀviratmorzsÀkra eml¢-
keztetû mondatroncsokbÂl Àll ez a k´nyv. Az ULYSSES olvasÀsa, hogy kÁnomban s ked-
vem ellen¢re p¢ldÀul hozzam, valÂban kem¢ny fÀradsÀg, de mint a jÂ sport vagy hegy-
mÀszÀs. Az ¹NBºNTET°S-bûl f¢loldalnyi is keserves, vigasztalan munka.

Gruber, Zeke, West, Kulics, Havranek. Hûsei nincsenek, figurÀkat nem elevenÁt
meg, csak nevek szaladgÀlnak a papÁron, szÀz ¢s szÀz azonosÁthatatlan n¢v, akaratlanul
´nparÂdiÀba hajlÂn ́ sszezsÃfolt t´red¢k gesztus, ¢s ¢rtelmezhetetlen, semmihez nem
kapcsolhatÂ pÀrbesz¢droncs vagy szikkadt szÂmorzsa. àKit? Mi¢rt? Hol? Se t¢r, se idû,
az ürben vagyunk talÀn, ahol sz¢plelkek azt mondjÀk maguknak: ¢n ugyan finom vagyok, de
naturalista is vagyok.Ê Ez is F¡st MilÀn persze, s mondom, id¢zn¢m m¢g, de csak az
im¢nti ragyogÂ kifejez¢st ajÀnlom minden olvasÂ, sût ÁrÂ figyelm¢be: àteremtû k´nnyel-
müs¢gÊ... Igenis, en¢lk¡l semmi jÂ nem sz¡letik a müv¢szetben. S ez legalÀbbis humort
jelent. MÀrpedig humornak nyoma sincs az ¹NBºNTET°S-ben, az ¢rz¢ki k¢peket
szÀmüzte az ÁrÂja, de a gondolati Áveket sem fedezz¡k fel (vagyis Tandorira m¢gsem
hasonlÁt, ha valakiben ez a p¢lda r¢mlene fel). Kedvetlen gyorsÁrÀstechnika ez, mely-
nek megfejt¢s¢re semmi inger nem ¢bred az olvasÂban.

F¡st MilÀnnak t¢vedhetetlen stÁlus¢rz¢ke van ugyan, de hÁrhedt is roppant ¢s ki-
szÀmÁthatatlan elfogultsÀgairÂl. A BþN °S BþNHýD°S-t remekmünek tartja, de A KA-
RAMAZOV TESTV°REK-rûl azt zÃgja NAPLñ-jÀban, hogy undorÁtÂ hamissÀg. Nem te-
kint¢ly m´g¢ szeretn¢k bÃjni szavaival, hanem azt megvilÀgÁtani vel¡k, mi¢rt is ment-
hetetlen¡l rossz az ¹NBºNTET°S . Rossz? Kicsiny ¢s erûtlen szÂ: rossz reg¢ny azÂta is
sok van, s a legt´bb ¢rdektelen is, azonnal feledhetû. Az ¹NBºNTET°S  azonban nagy
ÁrÂi trag¢dia, egy alig lÀtott ÂriÀsi vÀllalkozÀs torzsz¡l´tte. A àlegnagyobb irodalmi t¢ved¢sÊ
ä ez nemcsak, sût nem elsûsorban a hozsannÀzÂ kritikÀra vonatkozik, hanem magÀra
a k´nyvre. KÀdÀr tizenhÀrom ¢vig dolgozott a 454 oldalas k´nyv´n (hozzÀvetûleg
750ä800 g¢pelt oldal), tÁzszer Árta Àt az eg¢szet. S persze nem is a m¢retek, nem a mun-
ka nagysÀga. A terv maga, az elk¢pzel¢s gigantomÀniÀja volt hamis. àKÀdÀr Endre, aki
tudja, mi a müv¢szet, ez esetben egy k´vetkezetesen kereszt¡lvitt l¢lek´lû mÂdszer, egy term¢ketlen
¢s l¢lekpusztÁtÂ mÂdszer Àldozata lettÊ ä fejezi be keserü, ezÃttal m¢g csak nem is prÂf¢tÀsan
mennyd´rgû, inkÀbb m¢rgesen h¡ledezû szavait F¡st MilÀn.

4

Az ¹NBºNTET°S  nem, csak ÁrÂjÀnak rettenetes kudarca ¢rdemel sajnÀlatot. Nemcsak
alkotÀs-l¢lektani kÂreset ez a k´nyv, hanem a tehets¢ggel valÂ gazdÀlkodÀs vesz¢lyeire
is mutat, ez¢rt talÀn m¢gis megfontolandÂ. KÀdÀr Endre, a kitünû novellista, elsû,
r¢szben siker¡lt, de erûs tehets¢get ¢s nagy r¢sz¢rt¢keket mutatÂ, ma is megragadÂ,
Ãj prÂzai ´sv¢nyeken utat keresû reg¢nye utÀn tehets¢g¢t mindenest¡l elpusztÁtÂ
mÂdszerrel egy vad dilettÀnshoz illû vilÀgmegvÀltÂ mübe fullad.



Azt mondtam a BALALAJKç-rÂl, hogy ÁrÂja megtanulta a francia irodalom m¢rt¢k-
letess¢g¢t, de enn¢l m¢g t´bbet, nagyobbat, mÀst akar. M¢gsem tanulta meg. Nemcsak
a szavakat, a nyelvet, a hangulatokat ¢s az ¢rzelmeket kell ismerni ¢s megelevenÁteni
tudni, de ismerni illik sajÀt tehets¢g¡nk korlÀtait is. KÀdÀr Endr¢bûl a BALALAJKA Ág¢-
rete mellett n¢hÀny novellÀja marad majd fenn. P¢ldÀul az, melyet Ill¢s Endre bevÀ-
logatott huszadik szÀzadi antolÂgiÀjÀba. JçT°K a cÁme. Benne egy hullahÀzi szolga hi-
deglelûsen perverz jÀt¢kokat üz. CsÀth G¢za is felid¢zûdik az olvasÂban: pontos ¢s
sÃlyos novella. (Jellemzû, hogy Nyugat-beli megjelen¢se utÀn, 1911-ben a folyÂirat
egyik konzervatÁv igazgatÂsÀgi tagja Hatvany Lajosnak Árt level¢ben k´z´lte, hogy le-
mond, mert: àerk´lcsi zsirÂval nem honorÀlhatom tovÀbb azt az irÀnyt, melyet a Nyugat szer-
kesztûs¢ge elfogad ¢s folytatÊ.) Egy tucat hasonlÂ erejü elbesz¢l¢ssel KÀdÀr Endre mÀig a
magyar prÂza legelsû vonalÀban maradt volna.

Nem biztos, hogy olyan k´nyvet kell kiizzadni, mely alatt a f´ld k´z¢ppontjÀig sza-
kad be a fundamentum. Az ÁrÂnak inkÀbb kiszolgÀlni ¢rdemes sajÀt tehets¢g¢t, s nem
´npusztÁtÂ kalandba kergetni. A francia literatÃra legszer¢nyebb k¢pess¢gü müvelûi
is tudtÀk ezt. A magyar irodalomban lehet, hogy t´bb a sz¡letett tehets¢g, de ez a sze-
r¢nyke tudÀs, ez a jÂzan mesteremberi szeml¢let gyakran hiÀnyzik. A nagyok k´z¡l
KosztolÀnyiban van meg. S megvan Ambrus ZoltÀnban, Szini GyulÀban, Hunyady
SÀndorban, akiket ä talÀn ¢pp ez¢rt? ä mintha kev¢ss¢ is becs¡lne az Ãn. irodalmi
k´zv¢lem¢ny.

Fanyar tanulsÀgokat kÁnÀl e k¢t elfeledett reg¢ny. °rdemes belelapozni a BALALAJ-
Kç-ba s az ¹NBºNTET°S-be.

Marno JÀnos

AZ ALBçN SZçLLñ

aszfalt szilva, most azt fogyasztom
mialatt v¢giggondolok egyet s mÀst, no ¢s
hogy az albÀn nyaralÀsnak is elej¢t
vegyem, albÀnia az Ãtik´nyv szerint k¢sz
aszfaltbÀnya, ÃthÀlÂzata viszont ehhez k¢pest
gy¢r, gy´nge, kezdetleges, mint mondjuk cs´pps¢g
koromban az itteni, csakhogy mit tudtam ¢n
akkor a magyar bÀnyavilÀgrÂl, semmit
most meg mÀr k¢sû, arra eml¢kszem, hogy a g´nd´s
gyerek apja mint ¢lvÀjÀr havi tÁzezer
forintot is megkeresett, a dorogi sz¢n-
bÀnyÀban, de lÀtni nem lÀtom magam elûtt a g´nd´s
jÂzsit, csak elk¢pzelem, milyen vastag k´teg
lehetett az a szÀz darab szÀzforintos
a g´nd´sn¢ kez¢ben, dorogon elûsz´r vagy tÁz
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¢vvel k¢sûbb fordultam meg, nem, t¢vedtem, nyolc
¢v mÃlva, '65 tel¢n, akkor m¢g szinte menet-
rend szerint k´vett¢k a barÀtoknÀl a rendes
sz¡neteket a rendkÁv¡li sz¢nsz¡netek
persze, soha nem azonnal, a k¢tfajta sz¡net
k´z´tt mindig volt egypÀr nap, h¢t tanÁtÀs r¢s
a heves izgalomtÂl Ãgy vettem lefel¢ a l¢pcsûn
a kanyart, hogy az amerikai hÀromnegyedes
ajÀnd¢k kabÀtom a k¢zzseb¢tûl a belsû mellzseb¢ig
felhasadt (mÀsutt mÀr szÂltam rÂla, Ágy most csak f-
utÂlag emlÁtem, hogy ezt a s¢r¡l¢st is harmadik
richÀrd, a konzervatÁv lelkü szabÂ ¢s m¢h¢sz or-
vosolta), talÀn mÀr mÀsnap ment¡nk is dorogra
a barÀtommal, a dorogi kultÃrotthonba
szÁnhÀzat csinÀlni, m¢rt ne volna idûszerü
mondtuk a bajuszos kultÃrhÀz-igazgatÂnak, s¡r-
getû, hogy ebben a borÃs bÀnyÀszvÀrosban szÁnre
ker¡lj´n valami m¢ly drÀma, mert a barÀtom ¢s ¢n
egyformÀn viszolyogtunk a vÁgjÀt¢koktÂl
p¢ldÀul a n¢ma levent¢tûl, amiben m¢g a g´nd´s-
korszakban a barÀtom apja alakÁtotta a n¢ma
levent¢t, persze nem dorogon, hanem dorog ¢s v´r´s-
vÀr k´z´tt, ¢s akkor m¢g nem a n¢ma levente fia
volt a barÀtom, hanem a g´nd´s jÂzsi meg a
hol inkÀbb ûhozzÀ, hol inkÀbb ¢nhozzÀm hÃzÂ
kontra fiÃ, ÂrÀja sincs, hogy kereszt¡lj´vet a v¢r-
mezûn eszembe ´tl´tt az û neve is, kontra anti
rÂla legalÀbb ûrz´k egy Àrnyk¢pet, ¢spedig
szembûl, ¢s nem az ´rd´gien besz¢lû neve
miatt, a kontra antinÀl szelÁdebb, enged¢kenyebb
egyszersmind kerekebb fejü gyermekre nemigen
eml¢kszem a gyerekkorombÂl, Ãgy jÀtszottunk vele
a g´nd´s jÂzsival, mint kopasszal, mondjÀk, az ´regek
de dorogon a barÀtommal mÀr nem jÀtszani, kivÀlt
nem honv¢dûsdit jÀtszani akartunk volna, egy-
ÀltalÀn a szÁnhÀzat nagyon is valÂsÀgosnak k¢p-
zelt¡k, felt¢tlen¡l valÂsÀgosabbnak a mindennapi
szorongatÂ, azaz unalmas valÂsÀgnÀl, annÀl
azonban Âvatosabbak, okosabbak ¢s k´r¡ltekintûbbek
voltunk, hogysem mindjÀrt Ágy, ajtÂstul rohanjunk a hÀzba
azzal a felkiÀltÀssal, hogy ha valahol, hÀt
¢ppen dorogon nincs m¢g igazÀn semmi kiaknÀzva
hazafelûl ment¡nk dorogra, nem a barÀtoktÂl
ahol ¢n mihamar s´t¢t, destruktÁv elemnek
minûs¡ltem, magam is hasonlÂk¢pp v¢lekedtem magamrÂl
¢s nemk¡l´nben istenrûl, akiben hinni, Ártam
egy ´nk¢pzûk´ri versben, szemellenzû gyÀvasÀgra
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vall, ez¢rt az igazgatÂ atya az advent
k´zeledt¢n teljes szilenciumot rendelt el
szem¢lyem ¢s a m¢telytûl megÂvandÂ diÀk-
ÀllomÀny k´z´tt, egy term¢szetÂrÀn a fagyos kertben
odaintett maga mell¢, csÀkÀnyt nyomott a kezembe
¢s azt mondta, gy¡rkûzzek neki, itt egy halott
fa gy´k¢rzete k´ti a f´ldet, vegyem csak le
mondta, az ¢gszÁnk¢k kabÀtomat, mindjÀrt nem fogok
fÀzni, engem azonban m¢g csak nem is bÀntott
a gÃnyos n¢pi hanglejt¢se, inkÀbb azon
csodÀlkoztam, hogy m¢rt nem t¢r vissza a gan¢j-
tÃrÂ bogÀrra, amellyel a tegnapi vecserny¢n
ÀllÁtott rÂlam a nagygyül¢s el¢ k¢pet, lehet
hogy ha nem csodÀlkozom, akkor megbÀntÂdom
elkeseredek, hiszen nemcsak istenben, abban sem
hittem, hogy akÀr ott akkor, akÀr a belÀthatÂ
k¢sûbbiekben k¢pes leszek a rÀm rÂtt k¢rd¢sekkel
megbirkÂzni, az az ¢rz¢s pedig, hogy nem ringatÂ-
zom semmilyen t¢vhitben, csupÀn sÃlyosbÁtotta, de
meg nem szilÀrdÁtotta utÀlatos tehetetlen-
s¢g¢rz¢sem, amit megszilÀrdÁtott, arrÂl most itt
nem besz¢lek, szÀrazÀgon kereszt¡l utaztunk
dorogra a barÀtommal, miutÀn m¢g az este
megbesz¢lt¡k, hogy drÀmai elk¢pzel¢seink
nem a fûvÀros, hanem a hozzÀnk k´zelebb esû
bÀnyÀszvÀros arculatÀhoz illenek, ilyen h¡lye
szÂ, mint àarculatÀhozÊ, ki nem j´tt volna a szÀnkon
szÀrazÀgon vagy tÁz kisebb m¢sz¢getû mellett vitt
el a vonat, n¢hÀny ilyen kemence-portÀn szint¢n
m¢g a g´nd´s-¢rÀban megfordultam egypÀrszor
¢s tûl¡k feljebb is, az idûs j¢zus-mÀria-szÁv-
festû hÀzaspÀr hÀzÀban, nÀluk nem volt egy csepp vÁz
viszont kecsk¢t tartottak, kutyÀt, kecsk¢t, baromfit
vÁz¢rt az asszony jÀrt le a bakter¢k kÃtjÀhoz
mert a f¢rfi sz¡net n¢lk¡l festett, vagy a rendszert
szidalmazta, amely ût sem hagyja a magas mü-
v¢szetben tev¢kenykedni, vagy rosszul eml¢kszem, ¢s
a t¢nykedni igenevet hasznÀlta, ¢s maga is
kecskeszakÀllt viselt, mÁg a m¢sz¢getûk vagy a bakter
legf´ljebb bajuszt, j¢zus meg minden k¢pen mind
a kettût, mÀrpedig a festû feles¢ge szerint
Ãgy fogytak a k¢pek, mint a cukor, a festû
keserü hasonlatÀval, mint a m¢szkû a f¢szk¡k
alÂl, ez¢rt azonban nem az ¢getûket kÀr-
hoztatta, hanem megint csak a rendszert, amely Àr-
tatlan, egyszerü emberekbûl müv¢szet- ¢s ter-
m¢szetgyilkosokat farag, ¢n mÀr akkor, h¢t-nyolc
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¢ves fejjel utÀltam a term¢szetet, egyformÀn
a nyers ¢s a feldolgozott, müv¢szi, illetve
k´ltûi vÀltozataiban, egy-egy csend¢let lÀttÀn
Ãgy ¢reztem, megfulladok, vagy megûr¡l´k, lent a vas-
Ãti aluljÀrÂban azt gondoltam, ¢n most egykettûre
meg fogok itt fulladni, mert a megûr¡l¢srûl m¢g
nem voltak hatÀrozott k¢pzeteim, ma mÀr vannak
ma mÀr tudom, hogy az ember k¢sz megûr¡lni
csak hogy ne ¢rezzen, amikor megfullad, dorog
elûtt leÀnyvÀr ÀllomÀson vÀrakoztunk vagy negyed-
ÂrÀt az ellenvonatra, teljesen ¢sszerütlen¡l
mivel dorog ¢s leÀnyvÀr k´z´tt a vasÃt oda-
vissza megvolt volna tÁz, maximum tizen´t percen bel¡l
¢n azonban ´r¡ltem ¢s a barÀtom szint¢n ´r¡lt
ha valami teljesen ¢sszerütlen¡l mük´d´tt
azaz Àllt, nem felt¢tlen¡l abban az ¢rtelemben
hogy nem mük´dik, hanem hogy ha mük´dik, akkor is
Àll, a maga legsajÀtabb mÂdjÀn ¢rv¢nyben marad
gondolom, magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy mi¢rt, azon tÃl
hogy ami ¢sszerü, az ¢ppen term¢szetszerüleg soha-
sem ¢rtetûdhet magÀtÂl, abbÂl csak kibontakozhat ¢s
ism¢t belebonyolÂdhat az ember, keserves, elm¢t-
testet rongÀlÂ idegmunkÀval, na ¢s mi a biztosÁt¢k
arra, hogy ennek egyszer majd v¢ge szakad, majdnem
semmi, a halÀl ¢deskeveset bizonyÁt, szÀraz-
Àgon annak idej¢n kezdett megint lÀbra kapni az
´nakasztÀs, elsûnek egy idegen nûrûl besz¢ltek
egy pÀlyamunkÀs talÀlt rÀ a vasÃt menti ´reg
akÀcosban, mindennemü szem¢lyi papÁrok, p¢nz
n¢lk¡l lÂgott egy drapp Àtmeneti kabÀtban, ferenc
atya, a t´rt¢nelem- ¢s f´ldrajztanÀrunk erre
nem pont erre, hanem ÀltalÀban minden ilyen esetre
halmozott elkÀrhozÀst jÂsolt, az ´ngyilkossÀg, fiÃk
fakadt ki belûle, akÀrcsak az ´nfertûz¢s, k¢tszer
halÀlos bün, dupla w¢tek, s¡t´tte rÀ el a wiszt p¢ter
vibrÀlÂ fejhangon, a wiszt p¢ter m¢g az eredeti
prepubertÀs iniciatÁvÀban gondolkodott, ¢s sz¡n-
telen¡l hunyorgott, mint aki folyvÀst pofont k¢sz¡l
kapni, csenev¢sz teste megmerevedett, fej¢t
f´lszegte, ¢s ettûl fogva minden figyelem ferenc
atya koturnusÀra irÀnyult, a kÀrpÀt-medence
az ÀrpÀd-hÀz alatt, baljÂs mintÀn eg¢szÁtett¢k
ki egymÀst, a p¢ter egy szÀl c¢rna az eg¢rfoga
k´z´tt, szemk´zt vele egy barna tÂgÀba bÃjt, csÁpû-
ficamos atlasz, mik´zben ¢n azon tünûdtem, hogy ha
valÂdi f¢reg voln¢k, s nem csupÀn Àtvitt ¢rtelmü
akkor most engem is valaki mÀs teste, nem a
sajÀtom foglalkoztatna, sût alighanem ¢ppÃgy
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¢rezhetn¢m kev¢sb¢ szarban magam, elsû esetben
furakodott fel agyamba a gyanÃ, hogy hÀtha t´bb
minden is, nem csupÀn az ¢n fantÀziÀm sÀntÁt a
t¡kr´z¢si elm¢letben, legyen most mindegy, hogy a-
k´r¡l-e vagy csakugyan benne, dorogon az alul-
jÀrÂban ez nem volt k¢rd¢s, gondoltam, megalakul
velem a teljes r¢szv¢tlens¢g, sajnÀltam, hogy ebbûl
egyed¡l nekem jut ki a rossza, annyira rosszul
voltam ¢s elesett, hogy ha csepp erûm m¢g van szÂlni
szÂlok a barÀtomnak, hogy halasszuk mÀskorra szÁn-
helyszÁnel¢s¡nket, mint ez id¢n az albÀn c¢l-
f¡rdûz¢st, melyhez pedig mÀr az albÀn nagyk´vet Ãr
is a szavÀt adta, meglett az albÀn k¢zÁrÀsos
meghÁvÂlev¢l, antedatÀlt, dorogra viszont nem
hÁvott benn¡nket senki, hacsak a barÀtomat nem
mert a drÀmai tÀrgyalÀsunk utÀn, estefel¢
szÀmomra igencsak vÀratlanul, egy bÀnyÀsz t´mb-
hÀzban k´t´tt¡nk ki, a l¢pcsûket mÀszva a g´nd´s
jÂzsi ´bl´s nevet¢se d´rd¡lt a dobhÀrtyÀmon
de profundis, a rekeszt hasogatÂ hangorkÀn
elemi iskolÀm alsÂ tagozatÀbÂl, de itt a
m¢lys¢g a nyolc¢ves g´nd´s jÂzsi orgÀnumÀt hozta
semmi t´bbet, rettenetes, amikor valami egy szÀl
magÀban ragadja torkon az embert, egyebek k´zt
ez¢rt sem vagyok hÁve a krisztus-kultusznak, f¢lek a kÀ-
osztÂl, a bajuszos kultÃrhÀz-igazgatÂ mindjÀrt
az elej¢n Ãgy nyilatkozott, hogy ûnÀla mi nem
fogunk anarchiÀt rendezni, a magyar k´lt¢szet
mondta, embereml¢kezet Âta lÁrai s nem
pedig drÀmai hangoltsÀgÃ, kiv¢telt k¢pez
n¢hÀny, rem¢li, Àltalunk is bet¢ve tudott, k´z-
¢leti k´ltem¢ny, mint mondjuk a nem el¢g, valamint
a m¢g nem el¢g, de ezek sem annyira szÁnpadra, mint
inkÀbb pÂdiumra termettek, azzal visszahajolt
a k¢zimunkÀja f´l¢, kisebb darab linÂleum-
v¢get farigcsÀlt a bicskÀjÀval, a szem¡nk lÀttÀn
bontakozott egy a sok lÁrai jelenet k´z¡l
hasonlÂan a falat beborÁtÂ t´bbihez, ez
is valamilyen ´r´k alkalomra k¢sz¡lt, gyÀsz, n¢v-
nap, hÀzassÀgk´t¢s, vilÀgraj´vetel, r´viden
amelyekbûl postahivatalokban szokÀs a dÁsztÀv-
irat gondjÀval elboldogulni, nagy sokÀra fel-
n¢zett rÀnk az igazgatÂ, ¢s azt mondta, ezen
a h¢ten a linÂleum, a j´vû h¢ten ÃjbÂl a r¢z
lesz, az egyikkel a tehets¢g¢t, a mÀsikkal a k´z-
¢rzet¢t tartja, a k´r¡lm¢nyekhez k¢pest, karban
mert amÃgy mint iparvÀrosi n¢pmüvelû a negyed¢t
ha megkeresi annak, amit egy betanÁtott vÀjÀr



holott ne higgy¡k Àm, hogy ezek a vÀjÀrok t¢nyleg
halÀlra dolgozzÀk magukat, halÀlra keresik
¢s persze halÀlra isszÀk magukat, ebben nincs
hiba, este a barÀtom barÀtnûje vÀrt benn¡nket
az ´ccse barÀtjÀnak a lakÀsÀn, ott volt az ´ccse
barÀtjÀnak a barÀtnûje is, az edina, ´t-hat
¢vvel idûsebb az ´din¢l, a barÀtom viszolygott
tûle, hajnalban a vasÃti vÀrÂteremben, amikor
´sszefoglaltuk ¢s elemezt¡k a botrÀnyba fulladt
dorogi szemle fûk¢pp rÀm n¢zve kÁnos mozzanatait
mivel a barÀtom szerep¢t az ´di barÀtjÀnak
a nûv¢re nemcsak hogy eleve tisztÀzta a buliban, de
f¡ggetlen¡l a velem valÂ fegyverbarÀtsÀgÀtÂl
biztosÁtotta is mindv¢gig, Ágy miutÀn a barÀtnûje
az ´ccs¢vel hazament, nek¡nk viszont a vonatig m¢g
hÀtravolt pÀr Âra, beszÀllÀsoltuk magunkat az
akkortÀjt m¢g szenes kÀlyhÀval füt´tt, tÀgas, meleg
b¡d´s, holott mÀr eln¢ptelen¡lt vÀrÂterembe, meg-
ÀllapÁtottuk, hogy jÀrhattunk volna rosszabbul
is dorogon a drÀmÀnkkal, azaz enn¢l jobban is le-
szerepelhett¡nk volna, amikor hirtelen azzal rontott
nekem a barÀtom, hogy az hagyjÀn, hogy szeg¢ny ´di
elvesztette a fej¢t, l¢v¢n az ´dit m¢g tizenk¢t
¢ves korÀban az edina talÀlta meg felvÀgott
csuklÂval a konyhak´v´n, azÂta a fiÃ nem k¢pes
meglenni az edina n¢lk¡l, mindez vilÀgos elûtte
de az mÀr egyÀltalÀn nem tiszta, hogy ¢n mi¢rt feszÁ-
tettem be, egyszer abban a nevets¢ges kinks kontra yard-
birds vitÀban, egyszer meg az edinÀval a matracon
szÀmÀra rejt¢ly, mondta, hogy honn¢t tÀmadhatott
gusztusom ahhoz a d´gv¢sz kifestûteh¢nhez, cefre
szilvÀslep¢nyhez, a kifestûteh¢n Ãjabb nyolc ¢v
mÃltÀn ker¡lt csak szÂba legk´zelebb, nem az edina
ût t´bb¢ nem lÀttam, hanem a fogalom mint
tetszhalott hasonlat, abban a halottnak tetszû
idûszakban kapaszkodott meg bennem a szÁnhÀz
irÀnti olthatatlan gyül´let, nem tudtam, mit
gyül´l´k elszÀntabban, thalia templomÀt-e
bornÁrt papjaival ¢s hÁvûivel, vagy a vilÀgot
jelentû deszkÀkat, m¢g ¢ppen, ha nem szÀmÁtom ide
az ´dit, m¢g ¢ppen nem volt k´zeli halottam
fogalmam viszont, mondom, mÀr javÀban k¢pzûd´tt
a halÀlrÂl, valÂszÁnü tehÀt, hogy gyül´letem
nagyobb sÃllyal a vilÀgot jelentû deszkÀkra esett
keserüs¢gemben Ãjra elkezdtem sakkozni
hÀnynom kellett a kinkstûl, bl´ff´ltem, mikor az ´di
meg a barÀtja azt zengedezt¢k a barÀtom abszolÃt
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f¡l¢be, hogy a yardbirds l¢gyfing ahhoz k¢pest
amit a kinks tud, a barÀtom nem mondott ellent
helyette ¢n horkantam fel, amire meg az edina
alulrÂl k¢zen fogott ¢s lehÃzott magÀhoz a
matracszivacsra, mint hazudta, az¢rt, hogy ne t´rj¢k
be a k¢pem a fiÃk, bÀr most Ãgy r¢mlik, edina
a valÂsÀgban is ÂvÂnû volt, egyszer d¢lelûtt
egyszer d¢lutÀn, m¢ly, a sanzon ¢s a spirituÀl¢
vÀltÂhangjÀn nevetett, nem ok n¢lk¡l utÀlta ût
a barÀtom, a barÀtom fizikailag nem bÁrta
ÀltalÀban a gondozÂnûket, mÁg viszont ¢nrÀm
mindig is ez a fajta volt nyugtatÂ, sût b¢kÁtû
hatÀssal, ¢n a v¢r szavÀt hallottam szÂlni ebbûl
a szilvÀslep¢nybûl, a v¢r szava, mondtam dorogon
hajnalban a vÀrÂteremben, legalÀbbis ahogy
egy t¢sztaf¢l¢n Àt¡t, na ¢s, ugye, tette hozzÀ
a barÀtom, azon tÃl m¢g valakinek az Ázl¢s¢n
ezzel nagyon az elevenembe talÀlt, sz´rnyü ¢rz¢s
volt belÀtnom, Ázl¢s dolgÀban hogy ennyire ´n-
ÀllÂtlannak lÀtszom, az igazgatÂ, nem a kultÃrhÀz-
igazgatÂ, a rendhÀzigazgatÂ titulusa k´sz´nt
vissza dorogon a barÀtom szÀjÀbÂl, gan¢jtÃrÂ
bogÀr, mindamellett mÀig nem n¢ztem utÀna, hogy
mi lehet itt a bogÀr ¢s ¢nk´z´ttem a k´z´s
ûsk¢p, most utÀnan¢zek, az ¢rtelmezû szÂtÀr
szerint ide tartozik m¢g a galacsinhajtÂ bogÀr
zÀrÂjelben a (skarabeus), amelynek az ez¡st-
´tv´zet embl¢mÀjÀt lÀttam akkor este kitüzve
az ´di tintak¢k bûrdzsekigall¢rjÀn, kev¢ssel
k¢sûbb hozta a hÁrt a barÀtom barÀtnûje, hogy meg-
halt az ´di, egy ajtÂkilincsre k´t´tte fel magÀt
valÂszÁnüleg nem az edina miatt, edinÀrÂl
egyÀltalÀn nem besz¢lt a barÀtom barÀtnûje
konok fiÃ volt az ´di, kem¢ny diÂ, elsûsorban
´nmaga szÀmÀra, ezt egy´ntetüen Ágy gondoltuk
mik´zben a drÀmai ÀbrÀndjainkat illetûen
igencsak benne maradtunk a pÀcban, ¢s nem csupÀn
k¡lsûleg, a kultÃrfelelûs´kkel folytatott arÀny-
talan k¡zdelm¡nkkel, hanem fûk¢pp a bensûnkben mind-
inkÀbb elhatalmasodÂ egymÀsrautaltsÀg t´bb mint
drÀmai ¢rz¢s¢vel, t´bb is meg mÀsf¢le ¢rz¢s¢vel
most is beleborzongok, hogy a barÀtom abszolÃt
hallÀsa ¢s az ¢n abszolÃt f¢lrehallÀsom milyen, mi
mindent felkavarÂ, esetenk¢nt els´prû, erûvel
eg¢szÁtett¢k ki egymÀst, egyszer csak azt vettem nÀla
¢szre, hogy ugyanÃgy kezdi sz¢gyellni a velesz¡letett
pozitÁv adottsÀgait, mint ahogy ûsidûk Âta
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sz¢gyelltem ¢n ¢s sz¢gyellem vÀltozatlanul ma is
a velem sz¡letett negatÁv adottsÀgaimat, is-
merûseink Ágy aztÀn bizonyos tÀvolsÀgbÂl, hÀtul-
n¢zetbûl vagy k´z´ns¢ges hanyagsÀgbÂl gyakorta
´sszet¢vesztettek benn¡nket, erre is tÀmadhatott
(magÀtÂl ¢rtetûdûen a barÀtomnak) az az ´tlete
hogy a szÁnpadot, mihelyt alkalmunk nyÁlik rÀ, vonjuk be
hangot ¢s f¢nyt egyarÀnt elnyelû textillel, rendben
van, mondtam, mert Ãgy gondoltam, hogy a dolgok inkÀbb
megmutatkozhatnak a teljes elnyelûd¢sben, semmint
a vilÀg Àltal untig szorgalmazott teljes vissza-
verûd¢sben, v¢g¡l m¢gsem a matt fekete, hanem a
sz¡rk¢be jÀtszÂ, lÀtszatra nem tÃl m¢lybarna szÁn
mellett d´nt´tt¡nk, ez valahol a dorogi tojÀssz¢n
¢s a barÀtok k´nt´s¢nek a szÁnskÀlÀjÀn rezgett
hullÀmzott, tolult, drÀmai ´nbizalmunkhoz azonban
tovÀbbra sem talÀltunk hivatalos pÀrtfogÂkat
most meg mÀr k¢sû, csak a szerzeteseknek nem k¢sû
soha semmi, az û kondÁciÂjuk ´r´kk¢ tart
p¢lda rÀ a buldogk¢pü b¢da atya, a szemem lÀttÀn
ezt az¢rt mondom, mert rajtunk kÁv¡l ¢ppen senki mÀs nem
tartÂzkodott a tornateremben, b¢da atya a szemem
lÀttÀn csinÀlta meg a gyürün a krisztus-gyakorlatot
hatvan f´l´tti fejjel, reverendÀban, nem szÂlt hozzÀm
csak a visszaereszked¢skor bûd¡lt egy jÂkorÀt
baromi aggÂdÀs, nem f¢lelem, aggÂdÀs szorongatta
a torkom, azt hittem, bÃskomor vagyok, egy l¢p¢ssel
s m¢g egy l¢p¢ssel (csÃszÀssal) k´zelebb az anti-
krisztushoz, nem a b¢da atyÀhoz, û csoszogott mÀr ki-
fel¢ az irdatlan testedzû verembûl, m¢g csak nem
is a basszus g´nd´s jÂzsi vagy a kontra kontra anti
vagy a kappan wiszt p¢ter vagy akÀr a kÂrusbÂl
valaki szellemk¢p¢hez, hanem ahhoz a makacs ¢s
k¢ptelen valÂsÀghoz, amely mielûbb v¢gezni akart
a vilÀggal bennem, ¢s talÀn v¢gzett is volna, ha nem
¢pp akkor ¢li a testem a f¢nykorÀt, errûl a f¢ny-
k¢pek mellett egypÀr kÂrhÀzi lelet is tanÃskodik
mind negatÁv term¢szetesen, nem a f¢nyk¢pek, azoknak
elvesztek a negatÁvjaik, viszont a t¡dû-, a gyomor-
az arc- ¢s homlok¡reg-negatÁvok, az egy¢b szÂbeli
negatÁv leletek tÀrsasÀgÀban, valahol itt
hÀnyÂdhatnak a k´zelben, k´zelgyeng¡l¢s, v¢g¡l
ebben a cÁmben Àllapodtunk meg a barÀtommal, miutÀn
a barÀtom rokonsÀga r¢v¢n prÂbahelyis¢get kaptunk
egy Ãjonnan ¢p¡lt ¢s mÀris omladozÂ vasÃti munkÀs-
szÀllÂban, szerett¡nk ott lenni, olyan ideiglenes
volt az eg¢sz, r´vid ¢letü, elûbb Ãgy gondoltuk, hogy
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¢rdekes megoldÀs lehetne ûrÀjuk, ezekre a pÀlya-
munkÀsokra ¢pÁteni a darabot, de azonnal el is
ejtett¡k ezt a megoldÀst, a pÀlyamunkÀsok mÀsod-
rendü, illetve mÀsodrangÃ szerepet vittek a k¢p-
zelet¡nkben a vÀjÀrokhoz k¢pest, eml¢keztett¡k
egymÀst, hogy drÀmÀra, ¢s nem n¢pszÁnmüre szerzûdt¡nk
mÀrpedig ezek a pÀlyamunkÀsok, akÀrcsak a m¢sz-
¢getûk szÀrazÀgon, javar¢szt az alf´ld pusztÀirÂl
kerest¢k errefel¢ a meg¢lhet¢s¡ket, de itt is ¢h-
b¢r¢rt dolgoztak persze, hiÀnyzott belûl¡k az ´n¢rt¢k-
tudat, ami szÀrazÀgon a m¢sz¢getûkben mÀr nyolc
¢vvel azelûtt inkÀbb nagyon is tÃltengett, a festû ´z-
vegye szerint, ¢s erre r´gt´n magyarÀzatot is mondott
azt mondta, ezek a betyÀrok hÂnaprÂl hÂnapra Ãgy
fuvalkodtak mindig feljebb, ahogyan ûalÂluk
mÀrmint a szakad¢kba zuhant ura ¢s ûalÂla
fogyatkozott, gigantikus darabokban, a m¢szkûhegy
azt sem lehet kizÀrni, mes¢lte, hogy az urÀt a k¢ts¢g-
bees¢s üzte a szakad¢kba, az odaveszett kecsk¢k
utÀn, csakhogy az elhullottnak hitt k¢t kecske pÀr nap
mÃlva megker¡lt, a m¢sz¢getû k´lyk´k k´t´tt¢k
el ûket, merû komiszsÀgbÂl, az ura viszont t´bb¢
nem kelhet ¢letre, hacsak nem az undorral festett szent-
k¢peiben, amelyek, mondta, m¢g a hamissÀgukban is
hasonlÁthatatlanul m¢lyebb müv¢szi ¢rt¢ket k¢p-
viselnek, mint a sÀtÀnnak hÁzelkedû, szocialista-re-
alista olajf´rmedv¢nyek, temperaf´rmedv¢nyek, akva-
rellf´rmedv¢nyek, a barÀtommal ¢l¢nken helyeselt¡nk
mondtuk, hogy ugyanez a t¢rk¢pekrûl is elmondhatÂ
Ãgy ¢rtett¡k, a szobrokrÂl, nem szÂlva a r¢zrûl, linÂ-
leumrÂl, a festûn¢ sÀrgÀssz¡rke, tÃlpih¢zett arc-
bûr¢n keszekusza nedvess¢gcsÁkok jelentek meg
madÀrkez¢vel a barÀtom kez¢hez kapott, ¢n, talÀn mert
engem a g´nd´s-idûkbûl ismert, ¢n kev¢sb¢ imponÀltam
neki, a g´nd´s jÂzsi az apjÀ¢tÂl teljesen elt¢rû
mesters¢get tanult, a f´ld gyomra helyett az emberi
gyomor bev¢tel¢re szakosÁtotta magÀt, szakÀcs lett
r´viden, r´videsen pedig fûszakÀcs, egy fûvÀrosi
hotel touristban, de az aszott festûn¢ idegenked¢se
tûlem eredhetett a puszta megjelen¢sembûl is
nemcsak pusztÀn a (mÃltat id¢zû) megjelen¢sembûl
vagy m¢g inkÀbb a kettûbûl egy¡tt, ez¢rt nagyobb ´r´m
mint amekkora vesztes¢g, hogy ha egy eml¢kk¢pre nem j´n
¢lû tÀrsulÀs, a kifestûteh¢n azonban (men¡
s¡tem¢ny mÂd) tovÀbbra is ott retardÀlt n¢mely csend-
¢letek ¢s a nÀluk nem kev¢sb¢ n¢ma ¢letk¢pek
hatÀrzÂnÀjÀban, mialatt mi a k´zelgyeng¡l¢ssel
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sz¢dÁtû iramban haladtunk, harmadik richÀrdtÂl
k¢rt¡nk (¢s kaptunk) ´rd´gbûr (d¡ftin) nadrÀgselejtet
kilÂszÀm, alul, fel¡l, minden¡tt, k´rbetap¢tÀztuk
vele a szÀllÂn elfoglalt prÂbahelyis¢get, majd fel-
vÀltva hol a barÀtom Àllt be az ´tszÀzas izzÂbÂl
kÀlyhacsûbûl eszkÀbÀlt fejlÀmpa f¢nyk¢v¢j¢be, s
mondta, amit sÃgtam, hol meg û sÃgott nekem, f¢nyes
sÃgta, f¢nyes, mondtam, nappal, sÃgta, nappal, mondtam
f¢nyes nappal, mondtam, vacogok a, sÃgta, vacogok
a, mondtam, a tüzû, sÃgta, a tüzû, mondtam, a tüzû
napon, sÃgta, a tüzû napon, mondtam, a fogam, sÃgta
a fogam, mondtam, ´ssze, sÃgta, ´ssze, mondtam, ´ssze-
koccan, sÃgta, ´sszekoccan, mondtam

NOVELLAPçLYçZAT

Magyar LÀszlÂ AndrÀs

AZ °RTELMEZý

Pontilianus hÀtat fordÁtott a sÀrgÀsz´ld folyÂnak, ¢s a kopott t´lt¢sre l¢pett. Keresz-
t¡lvÀgott a mÀr szÀradÂf¢lben levû f´ldeken. A bokrok lassan elmaradtak mellûle: be-
fogadta ût a szikrÀzÂ sivatag. K´peny¢t fej¢re borÁtotta, de m¢g Ágy is sÂs patakok csor-
dultak haja alÂl, halÀnt¢ka l¡ktetett, szÀjpadlÀsa kiszÀradt, ¢s szeme kÀprÀzott. Ivott
egy kortyot a magÀval hozott vÁzbûl, de a vÁz is meleg volt, t´mlû- ¢s porÁzü.

Pontilianus hozzÀszokott mÀr a vÀndorlÀshoz, hisz gyalog indult Ãtnak TyrusbÂl,
gyalog jÀrta meg a szent f´ldeket, GalileÀtÂl a V´r´s-tengerig. Megfordult Alexand-
riÀban, onnan Th¢bÀba ment, Àm nem fÀradt meg sosem, mert Krisztus szerelme ve-
zette ÃtjÀn.

HÀlt barlangokban, Àllatfejü d¢monok elhagyott kapui alatt, hol a mell¢re fektetett
kereszt v¢dte ût a hely kÁs¢rtetei ellen, hÀlt kolostorokban, laurÀk pajtÀiban s olyan
templomok oszlopai k´zt, amelyekben egykor a SÀtÀnt, most az Urat dics¢rt¢k. Ado-
mÀnyokbÂl tartotta f´nn magÀt, s a haramiÀktÂl, akik egy k´peny¢rt is ÀtvÀgjÀk az
ember torkÀt, az ör neve Âvta meg, mit napjÀban t´bbsz´r is forrÂ imÀba foglalt.

Pontilianus most egy szent ¢letü remet¢t kÁvÀnt meglÀtogatni, akirûl annyit besz¢l-
tek neki az antinoeai koinobionban, ahol az elûzû ¢jt t´lt´tte.

A koinobionb¢liek (nûk s f¢rfiak vegyest ¢ltek ebben a kis gazdasÀgban) rendkÁv¡l is-
tenesen t´lt´tt¢k idej¡ket. Vagyonuk s holmijuk olyannyira k´z´s volt, hogy est¢n-
k¢nt ruhÀikat egy lÀdÀba dobÀltÀk, amit egyik¡k jÂl ́ sszerÀzott, nehogy bÀrki is elûzû



napi k´peny¢t ´lthesse f´l Ãjra, s Ágy azt netÀn a magÀ¢nak nevezhesse. Igumenj¡k
m¢g enn¢l is tovÀbb ment: ha beverte a fej¢t, nem azt mondta: àbevertem a fejemÊ,
hanem azt, hogy àbevert¡k a fej¡nketÊ, ¢s ha t´rt¢netesen valaki mÀst ¢rt ez a baleset,
û is sziszegett, ¢s k¢ssel nyomkodta homlokÀt.

Eb¢dn¢l mindenki a mÀsik tÀny¢rjÀra kotorta a sajÀt ä meglehetûsen szük´s ä adag-
jÀt, ¢s (Pontilianus jÂ mulatsÀgÀra) igyekezett azt a mÀsikkal megetetni. Ez¢rt az ¢tke-
zûhelyis¢g s¢rtûd´tt ¢s erûszakos kiabÀlÀstÂl volt hangos. Eb¢d v¢g¢n aztÀn ÀltalÀban
mindenki bÃs mohÂsÀggal a sajÀt adagjÀt fogyasztotta el. A koinobionb¢liek k´z´tt
igen sok volt a gyomorfek¢lyes.

Mindemez ´nzetlens¢g ellen¢re mindenki roppant utÀlkozÂ k¢pet vÀgott a koino-
bionban. S mivel nem veszekedhettek ä a szeretettelens¢g l¢v¢n a legnagyobb bün ä,
elfojtott m¢rg¡ket Ãgy adtÀk ki, hogy eg¢sz nap a SÀtÀnt szapultÀk, vagy elm¢leti vitÀk
leple alatt piszkÀltÀk egymÀst.

Pontilianus mindezt szomorÃ szÁvvel vette tudomÀsul, sz¢gyenkezve mosolygott, ¢s
lelki kez¢t sz¢ttÀrta Isten elûtt.

A koinobionb¢liek mindazonÀltal az idegenekhez valÂban jÂszÁvüek voltak, Ponti-
lianus tÀny¢rjÀt k´leskÀsÀval szÁn¡ltig raktÀk, ¢s ¢jszakÀra versengve kÁnÀltÀk fel fek-
hely¡ket ä tekintettel a vÀndor kellemes k¡lsej¢re ¢s ifjÃsÀgÀra. Vacsora utÀn pedig
¢rdekes mes¢kkel szÂrakoztattÀk vend¢g¡ket. ElmondtÀk a hulla t´rt¢net¢t, aki a mi-
nap kikaparta a hullarablÂ szem¢t, vagy a szent ¢letü Geraszim atya ¢s az û kedves
oroszlÀnjÀnak eset¢t besz¢lt¢k el. SzÂ volt megt¢rt eretnekekrûl ¢s csodÀlatos kinyilat-
koztatÀsokrÂl is. Errefel¢ igen gyakoriak lehettek az ilyesmik, mert minden mes¢lû
szem¢lyes ¢lm¢nyk¢nt mondta el t´rt¢net¢t. Az elbesz¢l¢sek mindig a k´vetkezûk¢pp
kezdûdtek: àAz semmiÊ, vagy àNo de ezt hallgasd megÊ. S amÁg az egyik mes¢lt, a
t´bbiek gÃnyos mosollyal hallgattak, vagy egymÀsra kacsingattak. Pontilianus Szent
MÀrton legÃjabb csodÀival vÀlaszolt, amelyeket viszont û lÀtott a sajÀt szem¢vel, ha
nem is eg¢szen jÂl, de a maguk teljes valÂsÀgÀban. MiutÀn a mes¢k kifogytak, himnu-
szokat ¢nekeltek. K¢sûn t¢rtek aludni. Pontilianus m¢g sokÀig ¡ld´g¢lt a hÀz elûtt a
meleg ¢jszakÀban, szimatolta a vÁz sürü iszapillatÀt, ¢s hallgatta a s´t¢ts¢g furcsa ne-
szeit: az volt az ¢rz¢se, mintha az ¢j sok aprÂ lÀbacskÀn mÀszna kereszt¡l a vilÀgon.

MÀsnap reggelin¢l besz¢ltek neki Mattion apÂrÂl, a szent ¢letü remet¢rûl, azaz ana-
khor¢tÀrÂl, aki mÀr ¢vek Âta kint ¡ld´g¢l a sivatagban, nem eszik s nem iszik semmit,
imÀkat fogyaszt egyed¡l. Mattion apÂ volt Antinoeia vid¢k¢nek legfûbb nevezetess¢ge.
A vÀroskÀban a kap¢loszok (kereskedûk) mind ÃgyszÂlvÀn belûle ¢ltek. A vÀroska
egyetlen szÀllodÀjÀt is àMattion papaÊ n¢vre keresztelt¢k, ¢s a koinobionb¢liek j´ve-
delme fûk¢nt abbÂl szÀrmazott, hogy kis k¢pecsk¢ket festettek ¢s ÀrusÁtottak, amelye-
ken Mattion apÂ volt lÀthatÂ, amint ¢ppen ¡l.

A k¢pekrûl Át¢lve a remete a nev¢hez m¢ltÂ ember lehetett, Mattion ugyanis g´r´-
g¡l àfalatkÀtÊ jelent. Az apÂ tehÀt, nev¢hez m¢ltÂn, kicsiny volt ¢s ¢tvÀgygerjesztû.
Rengeteg imÀt fogyaszthatott! Arca rÂzsÀsan ragyogott, csak Ãgy csorgott rÂla a ma-
laszt ¢s a nyugalmas ´r´m. Pedig nem telt vesz¢ly n¢lk¡l az ¢lete. Szemben azzal a
hellyel, ahol ¡lt, feneketlen lyuk tÀtongott. Itt egy sÀrkÀny lakott. A vÀroska lakÂi min-
den h¢ten nagy kosÀr ¢lelmet vittek a sÀrkÀnynak, hogy meg ne egye Mattiont. A sÀr-
kÀny ¢jszaka elûj´tt ¡reg¢bûl, lÀngot l´vellt, megette az elemÂzsiÀt, de meghagyta
Mattiont. ögyhogy mindenki jÂl jÀrt.

Pontilianus valÂjÀban ¢pp az¢rt indult Ãtnak s hagyta el Duna menti hazÀjÀt, hogy
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eff¢le szents¢ges tapasztalÀsokat szerezzen, s ÃtjÀnak t´rt¢net¢t a hÁv lelkek ¢p¡l¢s¢re
s a kev¢sb¢ hÁvek okulÀsÀra majdan ÁrÀsba foglalja. így hÀt ´r´mmel indult a sivatag
irÀnyÀba, bÀr tudta, Ãtja nem lesz k´nnyü a tüzû napon ¢s az ¢getû homokban.

Ment-ment tehÀt, valami alkalomhoz illû imÀdsÀgot mormolva magÀban ¢s Àtfor-
rÂsodott sarujÀt rÀzogatva, mert a homok k¢toldalt be-befolyt talpa alÀ.

A helyb¢liek szerint k¢tÂrÀs utat kellett megtennie, de hÀt gyalogolt û mÀr sokkal
t´bbet is. P¢ldÀul Betlehem ¢s Alexandria k´zt tizenhat napig baktatott egyfolytÀban.
Majd leszakadt a lÀba!

Mikor kikopott saruja alÂl az Ãt, s egy¢bk¢nt elt¢vedt volna, f´lismerte a koinobi-
onb¢liek Àltal ànagy fejüÊ-nek nevezett sziklÀt, amely az anakhor¢ta lakhelye volt. A
szikla furcsa alakjÀrÂl kapta nev¢t: leginkÀbb egy buta, vÁzfejü gyerekre eml¢keztetett,
aki magÀnyosan ¢s tanÀcstalanul ¡l ott, ahovÀ ¡ltett¢k. Egy homokdomb tetej¢bûl Àllt
ki, messzirûl f´l lehetett ismerni, ¢s alkalmasan fel¢ lehetett tartani.

A nagy fejü sziklÀt a sivatagi sz¢l, a nekifÃjt homokszemek ¢s Isten segÁts¢g¢vel lapos
teraszokban gazdaggÀ formÀlta. A kisz´gell¢sek ¢s a teraszok v¢dett Àrny¢kÀban pedig
k¢nyelmesen meghÃzÂdhatott az ember.

Pontilianus, k´zelebb ¢rv¢n, az egyik ilyen kisz´gell¢s avagy terasz alatt valami fe-
h¢r-pirosat ¢szlelt. A feh¢r Mattion volt, az anakhor¢ta, a piros pedig ä egy piros ta-
karÂval f´d´tt kerevet! A zarÀndok nem akart hinni a szem¢nek. Nem tudta, min cso-
dÀlkozz¢k inkÀbb, az eremita ruhÀjÀnak feh¢rs¢g¢n vagy azon, hogy Àgya van. Az Àl-
tala eddig ismert anakhor¢tÀk ruhÀja mindig piszkos volt, talÀn ¢ppen az¢rt, mert
nem volt Àgyuk, ¢s a f´ld´n aludtak. A csodÀlkoznivalÂk Ágy tehÀt egyr¢szt magyarÀ-
zatot adtak egymÀsra, legalÀbbis az Àgy l¢tez¢se megindokolta a ruha feh¢rs¢g¢t, Àm
a ruha feh¢rs¢ge m¢g most sem indokolta az Àgy l¢tez¢s¢t. Mire azonban Pontilianus
belezavarodhatott volna gondolatmenet¢be, mÀr el is ¢rte a sziklÀt. Mattion apÂ ked-
vesen intett neki:

ä Gyere csak, fiacskÀm, gyere csak! Isten hozott, ¢s az angyalok! V¢gre valaki! Majd
megd´gl´m az unalomtÂl! Mind´r´kk¢ Àmen! Siess mÀr, mert megs¡lsz a napon.
Gyere csak, gyere!

Pontilianus v¢gre fel¢rt a kis Àrny¢kos teraszra. F¢lszegen mosolygott, ¢s meghajolt:
ä Dics¢rtess¢k a MegvÀltÂ.
ä Eisz aiÂna, Àmen ä hadarta Mattion, ¢s legyintett. ä ºlj le. Ki vagy, ¢s mi jÀratban?
ä Pontilianus vagyok, PannÂniÀbÂl j´ttem. Az ör...
ä ñ, a szk¡thÀktÂl! ä vÀgott k´zbe az ´reg. ä HÀt ott is ¢lnek emberek?
ä PannÂnia kiss¢ k´zelebb van, Â, anakhor¢ta, bÀr nem sokkal ä jegyezte meg Âva-

tosan Pontilianus. AzutÀn hozzÀtette: ä De PannÂnia valÂban mÀr majdnem Szk¡thia,
olyannyira, hogy ha Ãgy vessz¡k, szinte nem is t¢vedt¢l, szent ¢letü Mattion.

ä LÀtom, a nevem m¢g a szk¡thÀk is ismerik! No, ezt nem gondoltam volna. °s,
tisztelt testv¢rem az örban, mi¢rt j´tt¢l el hozzÀm?

ä HosszÃ vÀndorÃton vagyok, tiszteletre m¢ltÂ testv¢rem. ZarÀndokÃton. BejÀrom
a szent vid¢keket, TyrustÂl Kyr¢n¢ig, Ágy gyarapÁtom ismereteimet ¢s n´velem hite-
met az ör nagyobb dicsûs¢g¢re.

ä Ejnye no, ennyit jÀrni, mikor ¡lni is lehetne ä heher¢szett a remete. ä °n sem
mentem sehova, m¢gis megÀld az ör ä mondta, ¢s kacsintott hozzÀ.

Pontilianus kiss¢ h´kkenten bÀmult rÀ. Mattion pedig gyermekes ´r´mmel vetette
v¢gig magÀt az ÀgyÀn, mindk¢t lÀbÀt az ¢gnek emelte, azutÀn a ruganyos kerevetre
nyekkentette, hogy az csak Ãgy porzott! A szent ¢letü Mattion m¢g k´v¢rebb ¢s piro-
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sabb volt, mint a k¢peken. RÂzsÀsan ragyogÂ kerekded orcÀjÀt kis kecskeszakÀll dÁszÁ-
tette. Az apÂ inkÀbb valami vid¢ki tisztviselûre eml¢keztetett, mint remet¢re. Pontili-
anus gyanakodva ¡lt mell¢ az Àgyra.

ä Na, mi ÃjsÀg a nagyvilÀgban? Mes¢lj valami jÂ kis pletykÀt! ä b´kte oldalba az
´reg.

A vÀndor, mint az a vÀndorok dolga, mes¢lni kezdett. Mes¢lt a szennyes Priscilla-
nus-¡gyrûl, amelynek sorÀn Ithacius, a fekete lelkü p¡sp´k, v¢rpadra juttatta a tehet-
s¢ges Priscillanust, koholt vÀdak alapjÀn. Ezeket ugyan a tÀrgyalÀson maga Priscilla-
nus is elismerte, m¢gis mindenki tudta, hogy a vÀdak koholmÀnyok. Mes¢lt a csÀszÀ-
rok ¢s ellencsÀszÀrok gaztetteirûl ¢s ellengaztetteirûl, mes¢lt MÀrtonrÂl, az aquitÀn
(oda disszidÀlt) szentrûl, de ¢pp, mikor t´rt¢nete k´zep¢n tartott, ¢szrevette, hogy
Mattion egyÀltalÀn nem figyel oda, a t¢rd¢t csapkodja, ¢s ide-oda n¢zdeg¢l. Ez¢rt ab-
bahagyta az elbesz¢l¢st. Az ´reg megk´nnyebb¡lten ugrott le a f´ldre, bebÃjt az Àgy
alÀ, ¢s ny´gd¢cselve egy nagy, fedeles kosarat hÃzott elû onnan. A fonott f´d¢l leker¡lt
a kosÀrrÂl, ¢s a remete elûrakosgatta kincseit:

ä Itt egy kis lep¢nyke. Kicsit szÀraz ugyan ebben a hûs¢gben, no de sebaj! Ez meg
mazsola, ez bor, ez datolyÀcska, ez, na, mi ez? Birsalmasajt! De nem Àm akÀrmilyen!
Ez meg egy kis husi. ä OrrÀhoz emelte, ¢s gyanakvÂ arccal megszagolta. ä Nem. M¢g
nincs szaga. Sajnos ebben a melegben nem Àll el semmi. Az¢rt kell hamar megenni.
Itt meg egy kis savanyÁtott dinny¢cske, kem¢ny tojÀs ¢s m¢zecske. Na, ez a kev¢ske
talÀn, ha Isten is megsegÁt, el¢g lesz. Holnap este j´nnek csak ki az Ãj szÀllÁtmÀnnyal.
S¡tem¢ny is szokott lenni, csak azt ¢n mÀr az elsû nap megeszem ä b´kte oldalba vic-
cesen Pontilianust, ¢s kacsintott. ä Nem hagyjuk meg a sÀrkÀnynak, igaz-e?

ä Hogyhogy? ä rebegte Pontilianus. ä Nem a sÀrkÀny eszi meg az ennivalÂt?
ä Jut is, marad is ä nevetg¢lt az ´regecske. ä Engem tulajdonk¢pp a malaszt tÀplÀl,

amit az ör, Àldass¢k ¢rte az ý neve, nekem juttat. Ezt a kis mismÀst csak mell¢kesen
eszem.

ä Mell¢kesen ä ism¢telte t¢tovÀn Pontilianus.
ä Mell¢kesen ä sz´gezte le Ãjra Mattion, ¢s kihÁvÂan f¡rk¢szte vend¢ge arcÀt. ä Vagy

talÀn Ãgy gondolod, hogy aki malaszttal tÀplÀlkozik, annak sz¡ks¢ge van mÀsra is?
Mindenf¢le m¢zre, hÃsra meg s¡tem¢nyre? Mi?

ä HÀt... ä Pontilianus akaratlanul is ¢szrevette, hogy milyen vaskosan ejti ki az àsÊ
betüt a s¡tem¢ny szÂban. Az az àsÊ szinte k¢jesen vaskos volt.

ä Nono, fiam ä fenyegette meg tr¢fÀsan s egyben komolyan a remete. ä TalÀn bizony
k¢telkedsz Isten mindenhatÂsÀgÀban?

ä °n? M¢rt k¢telkedn¢k? ä A fiatalember ijedten n¢zett k´r¡l. A remete pedig ok-
tatÂ hangon folytatta:

ä Mert Árva vagyon: kata Matthaion 14,19: à...vev¢ az ´t kenyeret ¢s a k¢t halat ¢s
szemeit az ¢gre emelv¢n hÀlÀkat ada ¢s megszegv¢n a kenyereket adÀ a tanÁtvÀnyok-
nak, a tanÁtvÀnyok pedig a sokasÀgnak.Ê Valamint szint¢n kata Matthaion (¢n ezt sze-
retem a legjobban, bÀr nem a legjobb g´r´gs¢ggel van Árva) 6,26: àtekintsetek az ¢gi
madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csürbe nem takarnak, ¢s a ti Mennyei
AtyÀtok eltartja azokatÊ. ä Trepszei auta ä ism¢telte meg g´r´g¡l is, minthogy eddig
latinul besz¢lgettek. Megnyalta a szÀjÀt, ¢s mosolyogva Pontilianusra n¢zett. ä No,
barÀtom, hÀt annak, aki ilyen csodÀkra k¢pes, sz¡ks¢ge van-e arra, hogy Mattion ke-
nyeret egy¢k?

Pontilianus hallgatott, mint a csuka, mert nem eg¢szen ¢rtette az utolsÂ k´vetkez-
tet¢st. De fÀradt volt ¢s ¢hes, ez¢rt tiszteletteljesen bÂlintott, ¢s azt mondta:
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ä Ne haragudj ostobasÀgom¢rt, tisztelt testv¢rem. Tudom, a tamÀskodÀs nagy bün,
de a Gonosz ä ¢s k´p´tt gyorsan bal vÀlla f´l´tt hÀrmat hÀtra ä bizony n¢ha ´sszeza-
varja a fejem.

Mattion eln¢zû mosollyal kÁnÀlÂ mozdulatot tett a kosÀr fel¢. ý maga mÀr ki is vett
egy lep¢nyt, hÃst ¢s tojÀst rakott rÀ, erre egy mÀsik lep¢nyt, m¢zet csorgatott a tetej¢be,
majd egy nagyot harapott a szendvicsbûl. Arca eltorzult rÀgÀs k´zben, szeme kiguvadt,
¢s szÀja maszatos lett. AzutÀn, mikor mÀr k¢pes volt hangot adni, teli szÀjjal Ágy p´f´-
g´tt:

ä Bizony, fiam, az a büzh´dt kecskebak, hogy rohadna meg a fajtÀjÀval egy¡tt, a
megÀtalkodott cselsz´vûje, ezen a likon csepegteti bel¢nk a bünt: a hiÃsÀg hasad¢kÀn
Àt! Mert a hiÃsÀg nem mÀs, mint a bün kapuja! °s hogy mi a hiÃsÀg? Azt k¢rded,
barÀtom? HÀt a hiÃsÀg az a hit, hogy vagyunk valakik, hogy el tudjuk d´nteni, mi
igaz, ¢s mi nem az. °s az az ´ntelt ¢s Àtkos meggyûzûd¢s, hogy egyÀltalÀn tudjuk, mi
az, hogy àigazÊ!

ä De, testv¢rem ä Àlm¢lkodott az ifjÃ ä, bÀr az ör MindenhatÂ, ¢s valÂban csak û
tudja egyed¡l, hogy mi az Igaz, de hÀt m¢rt k¡ldte el k´z¢nk Egysz¡l´ttj¢t? Nem az¢rt-e,
hogy a JÂ HÁrt s a JÂ HÁren Àt az igazsÀgot terjessze k´zt¡nk, mely igazsÀg n¢gy vÀl-
tozatÀban is hozzÀf¢rhetû bÀrki szÀmÀra, ha nem is a legszebb g´r´g nyelven?

ä Na ja ä harapott Mattion egy kis tojÀst ä, az evang¢lium hirdeti ugyan az igazsÀgot,
¢s valÂban benne van az àigazÊ, de nem a hiÃsÀgok hiÃsÀga-e azt k¢pzeln¡nk, hogy
ha elolvassuk az igazsÀgot, mÀr tudjuk is, mi az?

Pontilianus megint megh´kkent:
ä Csak nem azt akarod mondani, tiszteletre m¢ltÂ testv¢rem, hogy az emberek nem

¢rtik az evang¢liumot?
Mattion ravaszul hunyorÁtott:
ä Te mondÀd. Egy¢bk¢nt a dolog Ãgy Àll, hogy mindenki csak azt ¢rti belûle, ami

neki kell. Ez a helyzet. ElolvassÀk, aztÀn nem ¢rtik. ä Egy kis tojÀsfeh¢rje hullott ki a
szÀjÀbÂl az utolsÂ szÂnÀl.

ä Hogyhogy?
ä N¢zz k´r¡l ä mutatott k´rbe a kez¢ben levû tojÀsh¢jjal a remete. ä HÀt k¢rdem

¢n, szeretik egymÀst az emberek, hÀt ´nzetlenek? Kosz, fertû ¢s kuplerÀj ez az eg¢sz
vilÀg! ä m¢g k´p´tt is egyet nyomat¢kul. AztÀn harapott egy kis lep¢nyt.

Pontilianus k´vette a remete tojÀsh¢jÀnak ÃtjÀt. A sivatag ¡res volt ¢s csÃnya. Va-
lÂban semmi sem vallott benne arra, hogy az emberek szeretn¢k egymÀst. De lelke
lÀzadozott a kegyetlen Át¢let ellen.

ä No de... ä kezdte ä ott van p¢ldÀul MÀrton, AquitaniÀban, vagy Jeromos Palesz-
tinÀban ¢s a szent ¢letü, b´lcs Damasus. Meg ott van a sok mÀrtÁr! ýk csak ¢rtett¢k a
tanÁtÀst!?

ä M¢g hogy ¢rtett¢k! ä kapott a fej¢hez Mattion. ä Azt ¢rtett¢k csak, amit a legutolsÂ
pogÀny is ¢rt, hogy hogyan nyer¢szkedhetnek. A kufÀrok!

ä Hogy ¢rted ezt? ä Pontilianus hangja remegett, szem¢be k´nnyek sz´ktek.
ä HÀt ide figyelj. Azt mondja J¢zus Krisztus: l¢gy ilyen meg olyan, aztÀn majd a

mennyek orszÀgÀba jutsz. àEisz t¢n baszilejan tÂn uranÂn.Ê HÀt micsoda ¡zlet ez?!
Maximum n¢gy-´t ¢vtizedet elmÀrtÁrkodni itt, meg elszenteskedni, aztÀn ´r´k bol-
dogsÀgot kapni! Nem meg¢ri? M¢g a h¡ly¢nek is! Aki nem csinÀlja meg ezt a boltot,
az vagy az¢rt nem teszi, mert nem hisz J¢zusnak, vagy az¢rt, mert rossz ¡zletember.
így van ez, fiam. RÀadÀsul Jeromos a pipijei k´zt! KimagozhattÀk volna ezt a meggyet!
ä szÂlt befejez¢s¡l, ¢s k´p´tt egyet.



ä De hÀt azok, akiket t¡zes bikÀban s¡ttetett meg Diocletianus, vagy akiket Nero
eleven lÀmpÀnak hasznÀlt?! ýk csak nem nyer¢szkedni akartak?

ä Szo, szo, szo az a kis t¡zecske. Semmi sincs ingyen, fiam. °n is micsoda hidegeket
Àllok itt ki ¢jszakÀnk¢nt, ha tudnÀd!

Pontilianus mÀr gyanakodva n¢zegette az ´reget. PillantÀsa a lÀbÀra siklott, de ab-
ban semmi pataszerü nem volt. Szûrtelens¢ge ¢s rÂzsÀssÀga, igazi kis planticula mi-
volta minden gyanÃt eloszlatott. A remete ez¡st´s kis hajacskÀja m¢g egy k´r´mnyi
kis szarvacskÀt sem rejthetett. RÀadÀsul Mattion olyan kedvesen (bÀr egy kicsit f´l¢-
nyesen) mosolygott, mÁg m¢zet csorgatott az almÀjÀra!

ä LÀtom, nem tetszik az, amit mondtam. HÀt figyelj ide! Nem messzire tûlem ¢l egy
mÀsik anakhor¢ta. Gennadiosznak hÁvjÀk. R¢gebben tudod, hogyan hÁvtÀk? B¡d´s
szÀjÃ Gennadiosznak! Az¢rt lett anakhor¢ta az istenadta, mert minden¡tt piszkÀltÀk
a szÀjszaga miatt. Most egyed¡l van, ¢s eg¢sz nap Istenhez imÀdkozik. Isten az egyet-
len, aki bÁrja a szÀjszagÀt. LegalÀbbis nem szÂl ¢rte. Nesze neked szent ¢let! Ez a kulcsa
az eg¢sznek! Mindennek megvan a nyitja! AztÀn meg itt van Pol¡karpiosz. Ennek van
egy tehene meg egy kÃtja. A teh¢n forgat egy szerkezetet, amelyik vizet hÃz a kÃtbÂl.
A vÁz ´nt´zi Pol¡karpiosz vetem¢nyes¢t. A vetem¢nyes term¢se pedig eltartja Pol¡-
karpioszt ¢s a tehen¢t. LÀtszÂlag minden a legnagyobb rendben! Szent ¢let meg imÀd-
sÀg meg minden! Igazi istenÀldotta perpetuum mobile: Pol¡karpiosz, teh¢n, kÃt, vÁz,
vetem¢ny, imÀdsÀg ¢s megint el´lrûl. De k¢rdem ¢n, m¢rt nem inkÀbb a faluban ¢l
ez a Pol¡karpiosz? A tehen¢t sem k¢ne strapÀlnia, a kÃt viz¢t sem apasztanÀ, neki is
k´nnyebb lenne, nem k¢ne annyit c¡g´lnie. ý meg csak eg¢sz nap itt g´rnyedezik,
este pedig a kakodaimÂnokat hessegeti. Na, mit gondolsz, ennek mi a nyitja?

ä Nem tudom ä felelte ellens¢gesen Pontilianus, akinek majd f´lfordult a gyomra.
ä Az¢rt lakik itt ä hajolt k´zelebb Mattion, szinte vinnyogva az ´r´mtûl ä, mert sze-

relmes a tehen¢be!!!
ä Mi? ä a fiatalember majd elÀjult.
ä Szerelmes a tehen¢be! Kij´tt vele a sivatagba, hogy nyugodtan fajtalankodhasson

a disznÂ! F´lÀll egy sÀmlira, ¢s Ãgy csinÀlja! Azt hiszi, itt nem lesi ki a szomsz¢dsÀg!
De t¢ved! Haahahaha ä Mattion majd legurult az ÀgyÀrÂl nagy nevett¢ben. ä Nem û
feji a tehen¢t, hanem a teh¢n ût. Hihihihi. A szent ¢letü remet¢je! ñriÀsi, mi? A gond-
visel¢s csodÀja! LegalÀbb nem kell f¢lt¢kenykednie a bikÀkra! Haahahahaha.

Pontilianus megn¢mult az iszonyattÂl. AztÀn nyelt egyet, ¢s kib´kte:
ä °s te, te m¢rt laksz itt?
Mattion megt´r´lte a szÀjÀt, elmosolyodott, ¢s Ágy szÂlt:
ä Az ¢n esetem mÀs. °n valÂban Istent szolgÀlom remetes¢gemmel.
Pontilianus k¢tkedve hallgatott.
ä LÀtom, nem hiszel nekem ä csÂvÀlta a fej¢t az ´reg. ä Pedig nincs hazugsÀg a

szavaimban. °n nem nyer¢szkedni akarok.
ä De hÀt ä kiÀltott rÀ f´lhÀborodottan a fiatalember ä az elûbb mondtad, hogy aki

a mennybe vÀgyik, ¢s ez¢rt ¢l tisztess¢gesen, az nyer¢szkedni akar!
ä Ki vÀgyik itt a mennyekbe? ä rÀntott a vÀllÀn az ´reg.
ä HÀt? Hova akarsz jutni a halÀlod utÀn?
ä °n? Hogy hovÀ? Honnan veszed, hogy egyÀltalÀn valahovÀ... Figyelj, fiam: mi

van szerinted akkor, ha az ¢l tisztess¢gesen, aki tudja, hogy mennyorszÀg... nincs!
A fiatalember megdermedt r¢m¡let¢ben.
ä Nincs me...?! ä ki se merte mondani.
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ä Ha nincs mennyorszÀg, ¢s m¢gis tisztess¢gesen ¢l valaki, akkor ugye nem besz¢l-
het¡nk nyer¢szked¢si szÀnd¢krÂl? He? ä folytatta halkan az ´reg.

ä Ezzel azt akarod mondani, hogy te... nem hiszel a mennyorszÀg l¢tez¢s¢ben?
ä Ha Isten l¢tezik, mennyorszÀg nem l¢tezhet. Figyelj, ¢s ne f¢lj. Mert, ugye, ha

valaki tisztess¢gtelen, az Istennek semmik¢pp sem tetszhet?
ä Persze, de...
ä °s az tetszhet-e az örnak, ha valaki csak az¢rt ¢l tisztess¢gesen, hogy nyer¢szked-

j¢k, azaz a mennyekbe jusson?
ä HÀt...
ä °s ha van mennyorszÀg, vajon nem lesz-e gyanÃs mindenki, aki tisztess¢gesen ¢l,

hogy csak az¢rt ¢l Ágy, hogy k¢sûbb jÂl jÀrjon?
Pontilianus magÀba roskadva ¡lt. Szeme kimeredt, hallgatott. Mattion pedig dia-

dalmasan folytatta:
ä Ha tehÀt van mennyorszÀg, lehetetlenn¢ vÀlik a valÂdi tisztess¢g, legalÀbbis tisz-

tÀzhatatlannÀ a valÂdi ¢s Àltisztess¢g k´zti k¡l´nbs¢g, sût m¢g magÀrÂl se lenne k¢pes
eld´nteni senki, hogy vajon most û igazÀn vagy csak ¢rdekbûl tisztess¢ges. Isten pedig,
ugye, nem hozhatta ilyen helyzetbe a vilÀgot? Ha van mennyorszÀg, a gonosz ¢s a jÂ
´sszekeveredik. Isten ezt nem akarhatta. K´vetkez¢sk¢pp nincs mennyorszÀg. Mert
amit Isten nem akar, az nincs. Nna.

Pontilianus zavartan bÂlogatott. AztÀn rem¢ny n¢lk¡l k¢rdezte:
ä °s az evang¢lium?
ä PrÂba. PrÂba. Az ör prÂbÀra tett minket. A tisztess¢get kellett volna ¢rteni, de az

emberek csak az ¢rte jÀrÂ jutalmat ¢rtett¢k. Megint mell¢fogtak ä tette hozzÀ kÀr´r´m-
mel. ä Csak kevesen fogjuk f´l helyesen az evang¢liumot: szeretetben ¢lni, tisztess¢g-
ben ¢lni csak ingyen lehet, tehÀt csak akkor, ha a szeretet¢rt, a tisztess¢g¢rt nincs ju-
talom. Istent csak ingyen lehet szolgÀlni. ä Most a f¡g¢re t¢rt. Cuppogva harapott
egyet az ¢rett gy¡m´lcsbûl, majd bandzsÁtva ¢s gyanakodva szeml¢lte a marad¢kot.
AzutÀn Ágy szÂlt:

ä Ugyan, kedvesem. A dolgok sokkalta bonyolultabbak, mint amilyennek elsû pil-
lantÀsra lÀtszanak. JÂ is lenne, ha Isten csak Ãgy ukmukfukk, nyÁltan megmondanÀ,
mit akar! Mint r¢gen. JÂ lenne, mi? De a jelrendszerek sokkal, de sokkal nehezebben
tekinthetûk Àt ¢s ¢rtelmezhetûk ma, mint a hit hajnalÀn. Ha a MegvÀltÂ azt mondja,
csinÀld ezt meg azt, t¢gy Ágy meg Ãgy, akkor szinte biztos nem Ãgy kell tenni. Csak
nem k´ti Isten minden j´ttment orrÀra a szÀnd¢kÀt? Arra valÂ a b´lcsess¢g, hogy meg-
fejtse az igazsÀgot.

ä De hÀt szerinted nem lehet ismerni az igazsÀgot! ä mondta m¢rgesen Pontilianus.
ä HÀt mondtam ¢n, hogy ismerem az igazsÀgot? Nem ismerem ¢n sem, csak k´ze-

lebb jÀrok hozzÀ, mint mÀsok. Azt ÀllÁtani, hogy ismerem az igazsÀgot, v¢gzetes hiÃsÀg
lenne. °n enn¢l sokkal b´lcsebb vagyok, hisz, mint mondtam ¢s tudom, a hiÃsÀg a
Gonosz karjÀba kerget. ä Mattion el¢gt¢tellel emelte f´l hangjÀt af´l´tti ´r´m¢ben,
hogy k¢t ÀllÁtÀsa ily gy´ny´rk´dtetûn ´lelkezik egymÀssal.

ä Ezek szerint ä prÂbÀlkozott fÀradtan Pontilianus ä amit a mennyrûl mondtÀl, az
nem igaz, csak k´zel jÀr az igazsÀghoz?

ä Bizony Ágy van. De ha az az ÀllÁtÀs, hogy nincs mennyorszÀg, k´zelebb jÀr az igaz-
sÀghoz, mint az az ÀllÁtÀs, hogy van mennyorszÀg, akkor mennyorszÀg inkÀbb nincs,
mint van. Ami pedig inkÀbb nincs, mint van, az nincs. TehÀt tulajdonk¢ppen igazat
mondtam. Mert ha ¢n nem is ismerhetem az igazsÀgot, az, amit mondok, alkalma-
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sint igaz lehet, nemde? ä ivott egy korty bort, ¢s csettintett. ä HÀt Ágy ä fejezte be, ¢s
hÀtradûlt.

Pontilianus megsemmis¡lten hallgatott. Tudta, hogy Mattion logikÀja bemocskolta
mindazt, amirûl szÂ volt, de nem volt k¢pes meghatÀrozni e mocskossÀg mibenl¢t¢t.
TanÀcstalansÀgÀbÂl lassan d¡h ¢s bosszÃvÀgy formÀlÂdott. ýszinte f´lhÀborodÀst ¢r-
zett, de nem tiszta lelkiismerettel, mert belÀtta, hogy e f´lhÀborodÀs nem a megcsÃfolt
szents¢gek irÀnti sajnÀlatÀbÂl, hanem fûk¢nt Mattion nagyk¢pü ´nel¢g¡lts¢g¢vel
szemben kerekedett gyül´let¢bûl fakad. Sz¢gyellte magÀt e kereszt¢nyhez m¢ltatlan
¢rzelem miatt, ¢s elhatÀrozta, hogy mielûbb elmenek¡l innen, a k¢ts¢gek szakad¢kÀ-
bÂl. Sz¡rke arccal Àllt f´l. F¢lszeg mozdulatot tett:

ä HÀt akkor ¢n megyek.
ä MÀris? D¢l van, tüz a nap! Olyan jÂl besz¢lgett¡nk! Ne menj m¢g! Megs¡lsz a

napon ä prÂbÀlkozott Mattion.
ä Majd a fejemre hÃzom a k´penyem. K´sz´n´m a vend¢glÀtÀst. Isten... ä azt akarta

mondani, hogy fizesse meg. De hirtelen megcsillant a szeme. Mattionra n¢zett, ¢s el-
mosolyodva megk¢rdezte.

ä Mondd csak, tiszteletre m¢ltÂ, te mi¢rt vagy remete, ha nem vÀrsz ez¢rt semmit?
ä Csakis Isten szeretet¢¢rt, fiam ä Mattion szelÁd arcÀn ÃjbÂl csorgott a malaszt.
ä Isten szeretet¢¢rt? Nem mondhatnÀnk Ãgy is: àaz¢rt, hogy Isten szeressen?Ê ä

k¢rdezte ravaszul az ifjÃ.
ä Nem, nem. Csak az¢rt, mert ¢n szeretem az Istent ä vÀlaszolta szintoly ravaszul

az ´reg, ¢s mosolygott, mert azt hitte, kiker¡lte a csapdÀt.
ä TehÀt, testv¢rem ä csapott le rÀ Pontilianus ä, nem Isten¢rt ¡lsz itt, hanem ma-

gad¢rt!
ä Hogyhogy? ä meredt rÀ Mattion.
ä HÀt Ãgy, hogy ha szereted Istent, ¢s az¢rt ¡lsz itt, mert szereted ýt, akkor csak

az¢rt ¡lsz itt, hogy szereteted kiel¢gÁtsd, tehÀt nem sokban k¡l´nb´z´l a tehenes Po-
l¡karpiosztÂl!

ä Na de, fiam ä hÀborodott f´l Mattion ä, Isten ¢s egy teh¢n csak nem ugyanaz?!
çm Pontilianus v¢gzett vele:
ä Ha az¢rt ¡lsz itt, mert szereted Istent, akkor nem ý¢rette ¡lsz itt, hanem a sze-

retet¢rt, tehÀt Pol¡karpioszhoz vagy hasonlatos. Ha viszont az¢rt ¡lsz itt, hogy Isten
szeressen, rosszabb vagy azoknÀl is, akik a mennyorszÀggal ¡zletelnek, hiszen te m¢g
jobb ¡zletet akarsz k´tni: Isten szeretet¢t kÁvÀnnÀd csak az¢rt, mert itt ¡lsz. Egy¢bk¢nt
tudod, mi az ¢n v¢lem¢nyem?

ä Nem ä mondta bambÀn Mattion.
ä Az, hogy csak az¢rt ¡lsz itt, mert szeretsz zabÀlni, de nem szeretsz dolgozni. Min-

dennek megvan a nyitja, amint mondÀd, ¢s a dolgok sokkal egyszerübbek, mint ami-
lyennek elsû pillantÀsra lÀtszanak. °g veled, az eb¢det k´sz´n´m. Arra k¢rlek, gon-
dolkozz el a szavaimon, Â, szent ¢letü remete.

Pontilianus gyorsan f´lugrott, ¢s fak¢pn¢l hagyta a szÂtlan Mattiont. öjra sajÀt lÀb-
nyomain haladt, fej¢re borÁtotta a k´peny¢t, ¢s arra gondolt, igazi tisztess¢g talÀn csak
akkor l¢tezhet a f´ld´n, ha az emberek megszünnek gondolkodni.

ä Az ¢rtelmez¢s az ´rd´g müve ä kiÀltotta fennhangon ¢s kiss¢ zavart elm¢vel, de
a jÂl v¢gzett munka ´r´m¢vel l¢pkedett tovÀbb a forrÂ homokon, mik´zben halkab-
ban m¢g hozzÀtette:

ä °s az igazsÀg? Mi legyen az igazsÀggal? Vesszen az igazsÀg! K¡l´nben is ä vonta
meg a vÀllÀt ä sokszor van az Ãgy az ¢letben, hogy nem igazsÀg az, ami igazsÀg.
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Jorge Luis Borges

A KABALA
Scholz LÀszlÂ fordÁtÀsa

H´lgyeim ¢s uraim!
A kabalÀnak nevezett sokf¢le ä s nemegyszer egymÀsnak ellentmondÂ ä tan egy olyan
fogalombÂl ered, amely a nyugati gondolkodÀsmÂdunktÂl teljesen idegen: a szent
k´nyv fogalmÀbÂl. Erre azt lehet mondani, hogy van az¢rt egy hasonlÂ fogalmunk: a
klasszikus k´nyv. Azt hiszem, hogy Oswald Spengler ¢s a DER UNTERGANG DES ABEND-
LANDES, tehÀt A NYUGAT ALKONYA segÁts¢g¢vel k´nnyen be tudom bizonyÁtani, hogy
k¢t k¡l´nb´zû fogalomrÂl van szÂ.

N¢zz¡k a klasszikus szÂt. Mi az eredete? EtimolÂgiailag a àhadihajÂÊ, àhajÂrajÊ jelen-
t¢sü classisra vezethetû vissza. Klasszikus az a k´nyv, amelyben rend van, Ãgy, ahogy
egy hajÂn is mindennek rendben kell lennie; shipshape, mondja az angol. Ezen a vi-
szonylag szer¢ny jelent¢sen tÃl, klasszikusnak nevezz¡k a maguk nem¢ben kimagaslÂ
müveket is. így klasszikus k´nyvnek mondjuk a DON QUIJOT°-t, az ISTENI SZíNJç-
T°K-ot, a FAUST-ot.

Lehet, hogy m¢rt¢ktelen¡l eltÃlzott ezeknek a müveknek a kultusza, m¢gis mÀs
fogalomrÂl van itt szÂ. A g´r´g´k klasszikus münek tartottÀk az ILIçSZ-t ¢s az
ODºSSZEIç-t; Plutarkhosz szerint Nagy SÀndor az ILIçSZ-t ¢s a kardjÀt tartotta had-
vez¢rs¢g¢nek kettûs jelk¢pek¢nt a pÀrnÀja alatt. M¢gsem mer¡lt fel egyetlen g´r´g-
ben sem, hogy az ILIçSZ az elsû szÂtÂl az utolsÂig t´k¢letes mü. AlexandriÀban a k´nyv-
tÀrosok egy¡ttesen tanulmÀnyoztÀk az ILIçSZ-t, s munkÀjuk sorÀn alkottÀk meg az oly
fontos ÁrÀsjeleket (melyekrûl ma sajnos gyakran megfeledkeznek.) KimagaslÂ mü volt
az ILIçSZ; a k´lt¢szet csÃcsÀt lÀttÀk benne, Àm senki sem hitte, hogy annak minden
szava, minden hexameterje megk¢rdûjelezhetetlen¡l csodÀlatos. Ezt egy mÀsfajta fel-
fogÀs vallja.

Horatius ezt mondta: à...a jÂ ´reg is szundÁtgat n¢ha: HomerusÊ.1 Azt azonban senki
sem mondanÀ, hogy olykor a jÂ Szentl¢lek is szundÁtgat.

Egy angol fordÁtÂ a mÃzsa ellen¢re Ãgy v¢lte (a mÃzsa v¢gt¢re is el¢g homÀlyos
fogalom), hogy amikor Hom¢rosz azt mondta, hogy àIstennû, haragot zengj...Ê2 (àAn
angry man, this is my subjectÊ), akkor nem tekintett¢k a k´nyvet az elsû betütûl az utolsÂig
csodÀlatosnak: vÀltoztathatÂnak tartottÀk, ¢s t´rt¢netileg tanulmÀnyoztÀk; r¢gen ¢s
ma is t´rt¢netileg tanulmÀnyozzÀk az aff¢le müveket; kontextusba helyezik ûket. A
szent k´nyv fogalma ettûl homlokegyenest elt¢rû.

Ma Ãgy gondoljuk, hogy a k´nyv eszk´z, amellyel igazolhatunk, megv¢dhet¡nk,
vitathatunk, kifejthet¡nk vagy ¢pp Àttekinthet¡nk egy-egy t¢telt. Az Âkorban az ¢lûszÂ
pÂtl¢kÀnak tartottÀk a k´nyvet: ¢s csak annak. Id¢zz¡k fel PlatÂnnak azt a szakaszÀt,
amelyben a szobrokhoz hasonlÁtja a k´nyveket; olyanok, mintha ¢ln¢nek, de ha k¢r-
dez tûl¡k valamit az ember, nem felelnek. Ennek kik¡sz´b´l¢s¢re alkotta meg a pla-
tÂni dialÂgust, amely feltÀrja az adott t¢ma minden oldalÀt.

AzutÀn itt van az a rendkÁv¡l sz¢p, egyszersmind k¡l´n´s lev¢l, amelyet Nagy SÀn-
dor k¡ld, Plutarkhosz szerint, MacedÂniÀbÂl Arisztotel¢sznek. Ez utÂbbi ¢pp akkor
tette k´zz¢ a METAFIZIKç -t, vagyis csinÀltatott n¢hÀny mÀsolatot belûle. Nagy SÀndor

370



szem¢re veti, hogy azzal mindenki birtokÀba juthat ama tudÀsnak, ami eladdig csak
n¢hÀnyak kivÀltsÀga volt. Arisztotel¢sz v¢dekez¢sk¢ppen ä nyilvÀnvalÂ ûszintes¢ggel
ä ezt feleli: à°rtekez¢semet k´zz¢ is tettem, meg nem is.Ê Akkoriban senki sem szÀmÁthatott
arra, hogy egy k´nyv teljesen kimerÁt egy t¢mÀt, amolyan vÀzlatnak tekintett¢k, amely
segÁtette a szÂbeli kifejt¢st. 

H¢rakleitosz ¢s PlatÂn is megbÁrÀlta ä mÀs-mÀs okbÂl ä Hom¢rosz müv¢t: k´nyveit
tisztelet ´vezte, de nem tekintett¢k ûket szentÁrÀsnak. Ez utÂbbi sajÀtosan keleti fel-
fogÀs.

P¡thagorasz egyetlen sort sem hagyott rÀnk. Felt¢telezhetûen semmilyen sz´veggel
sem kÁvÀnta megk´tni magÀt. Azt akarta, hogy halÀla utÀn tanÁtvÀnyai fej¢ben ¢ljenek
tovÀbb s teremjenek Ãj eszm¢ket a gondolatai. Innen ered a magister dixit kifejez¢s,
amit mindig helytelen¡l hasznÀlnak. A magister dixit nem azt jelenti, hogy àa mester
mondtaÊ, s azzal v¢ge a vitÀnak. Egy P¡thagorasz-tanÁtvÀny, mondjuk, olyan t¢telt hir-
detett ä p¢ldÀnak okÀ¢rt a k´rk´r´s idû elm¢let¢t ä, amely esetleg nem tartozott a
p¡thagoreusi hagyomÀnyhoz. Ha f¢lbeszakÁtottÀk, mondvÀn, hogy àez nincs benne a
hagyomÀnyunkbanÊ, azt felelte, hogy magister dixit, s akkor joga volt ÃjÁtani. P¡thago-
rasz Ãgy gondolta, hogy a k´nyvek megk´tik az embert, avagy az írÀs szavaival szÂlva,
àa betü ´l, a l¢lek pedig ¢ltetÊ.3

A NYUGAT ALKONYA mÀgiÀval foglalkozÂ fejezet¢ben azt Árja Spengler, hogy a KO-
RçN tekinthetû a mÀgikus k´nyvek ûstÁpusÀnak. A mohamedÀn t´rv¢nytudÂk, az ul¢-
mÀk szem¢ben a KORçN semmilyen mÀs k´nyvh´z nem foghatÂ. Elûbb sz¡letett (ez
hihetetlen¡l hangzik, pedig Ágy van), mint az arab nyelv; nem tanulmÀnyozhatÂ sem
t´rt¢neti, sem filolÂgiai szempontbÂl, hiszen elûbb keletkezett, mint hogy arabok l¢-
teztek volna, elûbb, mint a nyelv, amelyen ÁrÂdott, elûbb, mint a vilÀgegyetem. M¢g
az sem ÀllÁthatÂ rÂla, hogy Isten müve; m¢g annÀl is rejtettebb ¢s titokzatosabb. Az
ortodox mohamedÀnok szem¢ben a KORçN Isten egyik attribÃtuma, olyan, mint az
ý haragja, az ý k´ny´r¡letess¢ge vagy az ý igazsÀgossÀga. Maga a KORçN ugyanak-
kor emlÁt egy titokzatos k´nyvet, a k´nyv sz¡lûanyjÀt, mely a KORçN mennyei arche-
tÁpusa, az ¢gben talÀlhatÂ, ¢s ott az angyalok hÂdolata ´vezi.

Ilyen hÀt egy szent k´nyv, teljesen mÀsk¢pp ¢rtelmezik, mint egy klasszikus müvet.
Egy szent k´nyvben nemcsak a szavak, hanem a sz´veget alkotÂ betük is szentek. Ezt
az elvet alkalmaztÀk a kabalistÀk az írÀs tanulmÀnyozÀsÀra. GyanÁtom, hogy az¢rt k´-
vett¢k ezt a modus operandit, mert igyekeztek gnosztikus elemeket belevinni a zsidÂ
misztikÀba, hogy az írÀssal igazoljÀk ´nmagukat, hogy ortodoxok legyenek. BÀrhogy
t´rt¢nt is, eg¢szen felszÁnesen bemutathatjuk (pedig nekem szinte semmi jogom sincs
erre), hogy milyen modus operandit k´vettek vagy k´vetnek a kabalistÀk, akik egykor
D¢l-FranciaorszÀgban ¢s °szak-SpanyolorszÀgban ä KatalÂniÀban ä kezdt¢k el mü-
velni k¡l´n´s tudomÀnyukat, majd olasz ¢s n¢met f´ld´n ä s egy kicsit minden¡tt ä
folytattÀk. Izraelbe is eljutottak, de nem onnan szÀrmaztak; inkÀbb gnosztikus ¢s ka-
thar gondolkodÂktÂl eredeztethetûk.

Az elv a k´vetkezû: a PENTATEUKHOSZ , a TñRA szent k´nyv. A k´nyvÁrÀs nagyon
is emberi feladatÀra leereszkedett egy v¢gtelen ¢rtelem. AlÀszÀllt a Szentl¢lek az iro-
dalomba, ami ¢ppoly hihetetlen elgondolÀs, mint hogy Isten leereszkedett, hogy em-
berr¢ legyen. Csakhogy itt k´zvetlenebb leereszked¢srûl van szÂ: a Szentl¢lek alÀszÀllt
az irodalomba, s Árt egy k´nyvet. Abban a k´nyvben semmilyen esetlegess¢g sem lehet.
Az ember ÁrÀsaiban mindig van valami esetleges.

Tudjuk, hogy milyen babonÀs tisztelet ´vezi a DON QUIJOT°-t, a MACBETH-et, a
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ROLAND-°NEK-et ¢s m¢g sok mÀs müvet, ÀltalÀban minden orszÀgban egyet-egyet,
csak FranciaorszÀgban nem, ott ugyanis olyan gazdag az irodalom, hogy legalÀbb k¢t
klasszikus tradÁciÂ alakult ki; de ezt most nem r¢szletezem.

No mÀrmost ha egy Cervantes-kutatÂ azt talÀlnÀ mondani, hogy a DON QUIJOTE
k¢t n-re v¢gzûdû, egy szÂtagÃ szÂval kezdûdik (en ¢s un),4 majd egy ´tbetüs szÂval
(lugar), aztÀn k¢t k¢tbetüssel (de, la) ¢s egy ´t- avagy hatbetüssel (Mancha) folytatÂdik,
s mindebbûl valamif¢le k´vetkeztet¢st igyekezne levonni, akkor nyomban bolondnak
nyilvÀnÁtanÀk. A BIBLIç-t pedig ¢pp ezzel a mÂdszerrel tanulmÀnyoztÀk.

Azt mondjÀk p¢ldÀul, hogy b¢ttel, a Ber¢sÁt elsû betüj¢vel kezdûdik. Mi¢rt Àll egyes
szÀmÃ ige t´bbes szÀmÃ alannyal, amikor azt Árja, hogy àkezdetben teremt¢ istenek az eget
¢s a f´ldetÊ? S mi¢rt kezdûdik b¢ttel? Az¢rt, mert ennek a h¢ber kezdûbetünek ugyanazt
kell jelentenie, mint a spanyol b-nek ä a bendiciÂn (ÀldÀs) elsû betüj¢nek ä, ¢s a sz´veg
nem kezdûdhet olyan betüvel, amely a maldiciÂn (Àtok) szÂra utalna; ÀldÀssal kellett
annak kezdûdnie. B¢t: a bendiciÂn jelent¢sü berÀkÀ h¢ber kezdûbetüje.

Van egy mÀsik, ugyancsak k¡l´n´s k´r¡lm¢ny, amely hatÀssal lehetett a kabalÀra:
Isten szavakkal teremti meg a vilÀgot, a szÂ volt (ahogy Saavedra Fajardo jeles ÁrÂ
mondja) müv¢hez az eszk´z; azt mondja Isten, hogy legyen vilÀgossÀg, ¢s lûn vilÀgos-
sÀg. Ebbûl az k´vetkezett, hogy a vilÀgossÀg szÂ alkotta meg a vilÀgot, vagy az az into-
nÀciÂ, amellyel Isten kiejtette a vilÀgossÀg szÂt. Ha mÀs szÂt, mÀs hanglejt¢ssel ejtett
volna ki, nem vilÀgossÀgot teremtett volna, hanem valami mÀst.

°ppoly hihetetlen, ami most k´vetkezik, mint amit eddig lÀttunk. Nyugati elm¢nk-
ben felt¢tlen¡l meg¡tk´z¢st kelt (az eny¢mben minden bizonnyal), de k´teless¢gem
elmondani. Amikor eltünûd¡nk a szavainkon, t´rt¢netileg n¢zve azt hissz¡k, hogy
egy-egy szÂ kezdetben hangsor volt, ¢s csak k¢sûbb lett belûle betüsor. A kabalÀban
ellenben (a szÂ befogadÀst, hagyomÀnyt jelent) a betüknek tulajdonÁtanak elsûdlegess¢-
get; tehÀt a betü volt Isten eszk´ze s nem a betükkel jel´lt szÂ. Ez olyan, mintha minden
tapasztalat ellen¢re azt hinn¢nk, hogy az ÁrÀs megelûzte a kiejtett szÂt. Ebben az esetben
semmi sem v¢letlenszerü az írÀsban: sz¡ks¢gszerüen minden meghatÀrozott benne.

AztÀn k´vetkezik a betük megfeleltet¢se. Rejtjeles, titkosÁrÀsos sz´vegnek tekintik
az írÀst, s k¡l´nb´zû szabÀlyokat talÀlnak ki a megfejt¢s¢re. Az írÀs minden betüj¢t
ki lehet emelni, s megn¢zni, hogy az milyen mÀs szÂnak a kezdûbetüje, ¢s hogy mit
jelent az a mÀsik szÂ. V¢gig az eg¢sz sz´vegen, betürûl betüre haladva.

Ki lehet alakÁtani tovÀbbÀ k¢t Àb¢c¢t is: az egyik, mondjuk, a-tÂl l-ig tart, a mÀsik
m-tûl z-ig, illetve Ãgy, ahogy a h¢ber betük kiadjÀk; az az elgondolÀs, hogy a felsû betük
egyen¢rt¢küek az alsÂkkal. AzutÀn (g´r´g kifejez¢ssel ¢lve) busztrof¢don is lehet olvasni
a sz´veget: tehÀt jobbrÂl balra, majd balrÂl jobbra, majd jobbrÂl balra. SzÀm¢rt¢k is
tulajdonÁthatÂ a betüknek. Mindez egy rejtjeles rendszert alkot, amelyet meg lehet
fejteni, s amelynek a kulcsai fontosak az ember szÀmÀra, hiszen k¢ts¢gtelen¡l az isteni
¢rtelem helyezte oda ûket jÂ elûre, az pedig v¢gtelen. HÀt eff¢le titkosÁrÀs, eff¢le mun-
kÀlat ä mely eml¢keztet arra, amit Poe AZ ARANYBOGçR-ban Ár le ä vezet el a Tanhoz.

GyanÁtom, hogy a doktrÁna korÀbbi, mint a modus operandi. Az a gyanÃm, hogy
ugyanaz a helyzet a kabalÀval, mint Spinoza filozÂfiÀjÀval: a geometriai rendszer utÂ-
lagos benne. GyanÁtom, hogy a kabalistÀk a gnosztikusok hatÀsa alÀ ker¡ltek, ¢s az¢rt
talÀltÀk ki a betüfejt¢snek ezt a fura mÂdjÀt, hogy minden egybevÀgjon a h¢ber ha-
gyomÀnnyal.

A kabalistÀknak ez a k¡l´n´s modus operandija egy logikai premisszÀra ¢p¡l: arra a
t¢telre, hogy az írÀs t´k¢letes sz´veg, s egy t´k¢letes sz´vegben semmi sem lehet a
v¢letlen müve.



Pedig t´k¢letes sz´veg nem l¢tezik; az ember alkotta sz´vegek legalÀbbis nem azok.
A prÂzÀban jobbÀra a szavak jelent¢s¢re figyel¡nk; a versben a hangokra. De egy olyan
sz´vegben, amit egy v¢gtelen ¢rtelem Árt, amit a Szentl¢lek fogalmazott, hogy is lehet-
ne egy-egy kihagyÀs, t´r¢s? Ott sz¡ks¢gszerüen minden v¢gzetszerü. Ebbûl a v¢gzet-
szerüs¢gbûl szÀrmaztattÀk rendszer¡ket a kabalistÀk.

Ha egyszer a SzentÁrÀs nem v¢gtelen ÁrÀs, ugyan miben k¡l´nb´zik megannyi em-
ber alkotta sz´vegtûl, miben k¡l´nb´zik a KIRçLYOK  K¹NYVE  egy t´rt¢nelemk´nyvtûl
vagy az °NEKEK °NEKE egy k´ltem¢nytûl? Azt kell felt¢telezn¡nk, hogy valamennyi-
nek v¢gtelen sok jelent¢se van. Scotus Erigena azt mondta, hogy a BIBLIA  jelent¢sei
olyan v¢gtelenek, mint egy pÀva tarka tollazatÀn a szÁnek.

Egy mÀsik elgondolÀs szerint n¢gy jelent¢se van az írÀsnak. így ismertethetû ez a
rendszer: kezdetben van egy L¢ny, amely ¢ppolyan, mint Spinoza Istene, azzal a k¡-
l´nbs¢ggel, hogy Spinoza Istene v¢gtelen¡l gazdag; az °n-szÂft ellenben majd v¢gte-
len¡l szeg¢nynek talÀljuk. Egyfajta kezdetleges L¢nyrûl van szÂ, amelyrûl nem ÀllÁt-
hatjuk, hogy l¢tezik, mert ha l¢tezûnek tekintj¡k, akkor a csillagok, az emberek, a
hangyÀk is l¢teznek. Azok pedig hogyan r¢szesedhetn¢nek ugyanabbÂl a kategÂriÀ-
bÂl? Nem, eme kezdetleges L¢ny nem l¢tezik. Azt sem ÀllÁthatjuk rÂla, hogy gondol-
kodik, mert a gondolkodÀs logikai folyamat, el kell jutni egy premisszÀtÂl a konklÃ-
ziÂig. Azt sem ÀllÁthatjuk rÂla, hogy akar valamit, mert az akarÀs nem mÀs, mint hi-
Àny¢rzet. °s azt sem, hogy cselekszik. Az °n-szÂf  nem cselekszik, hisz a cselekv¢shez
ki kell tüzni egy c¢lt, s meg kell valÂsÁtani. TovÀbbÀ, ha az °n-szÂf  egyszer v¢gtelen
(t´bb kabalista a tengerhez hasonlÁtja, ami a v¢gtelen jelk¢pe), hogy is akarhatna va-
lami mÀst? AmÃgy is, mi mÀst teremthetne, mint m¢g egy v¢gtelen L¢nyt, amelyet
aztÀn ´sszet¢veszthetn¢nek vele? Mivel szerencs¢tlens¢g¡nkre a vilÀgot az¢rt csak
meg kellett teremteni, van hozzÀ tÁz emanÀciÂ, SzefÁrÂt a nev¡k, melyek ýbelûle szÀr-
maznak, de nem k¢sûbbiek NÀla.

Neh¢z felfognunk egy ilyen ´r´k L¢nyt, mely mindig is rendelkezett ama tÁz ema-
nÀciÂval. A tÁz emanÀciÂ egymÀsbÂl sugÀrzik ki. Az ÁrÀs szerint egy-egy ujjnak felelnek
meg. Az elsû emanÀciÂ a Korona nevet viseli, egy f¢nysugÀrhoz hasonlÁthatÂ, mely az
°n-szÂfbÂl ered, de azt semmivel sem cs´kkenti, egy hatÀrtalan l¢nyt nem lehet cs´k-
kenteni. A KoronÀbÂl Ãjabb emanÀciÂ indul ki, abbÂl ism¢t egy Ãjabb, ¢s ez Ágy megy
eg¢szen tÁzig. Minden emanÀciÂ hÀrom r¢szbûl Àll. Az egyik r¢sz a Felsûbb L¢nnyel
¢rintkezik; a k´z¢psû a l¢nyegi elem; a harmadik az alsÂbbrendü emanÀciÂval ¢rint-
kezik.

A tÁz emanÀciÂ egy embert ad ki, çdÀm KÀdmon a neve, az Ember ArchetÁpusa. Az
¢gben lakozik, mi a t¡k´rk¢pei vagyunk. Ebbûl a tÁz emanÀciÂbÂl ÀllÂ emberbûl kisu-
gÀrzik egy vilÀg, aztÀn m¢g egy, ´sszesen n¢gy. A harmadik a mi anyagi vilÀgunk, a
negyedik a pokolb¢li vilÀg. Valamennyi benne talÀltatik çdÀm KÀdmonban, aki az
embert ¢s mikrokozmoszÀt egyarÀnt magÀba foglalja: mindent magÀba foglal.

A filozÂfiat´rt¢netnek nem aff¢le mÃzeumi darabjÀrÂl van itt szÂ; azt hiszem, m¢g
alkalmazhatÂ ez a rendszer: gondolkodÀsra serkenthet benn¡nket, arra, hogy igye-
kezz¡nk meg¢rteni a vilÀgegyetemet. A gnosztikusok sok szÀz ¢vvel megelûzt¢k a ka-
balistÀkat; hasonlÂ a gondolatrendszer¡k; egy meghatÀrozatlan Isten a kiindulÂpont-
juk. Ebbûl a Pl¢rÂmÀnak (Teljess¢gnek) nevezett Istenbûl egy Ãjabb Isten sugÀrzik ki
(Ireneusz fonÀk vÀltozatÀt k´vetem), abbÂl egy Ãjabb emanÀciÂ k´vetkezik, aztÀn
Ãjabb ¢s Ãjabb, ¢s mindegyik k¡l´n eget alkot (egymÀsra tornyozÂdnak az emanÀciÂk).
HÀromszÀzhatvan´tig jutunk el, tudniillik belekevert¢k az asztrolÂgiÀt. Amint el-
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¢r¡nk az utolsÂ emanÀciÂhoz, ahhoz, amelyben az Istens¢g r¢sze csaknem nulla, be-
lebotlunk egy Istenbe, akit JehovÀnak hÁvnak, s aki megalkotja ezt a vilÀgot.

Mi¢rt teremti az ilyennek ezt a vilÀgot, ennyi t¢ved¢ssel, ennyi sz´rnyüs¢ggel, eny-
nyi bünnel, ennyi testi kÁnnal, ennyi büntudattal, ennyi galÀdsÀggal? Az¢rt, mert ap-
rÀnk¢nt eg¢szen megfogyatkozott az Istens¢g, s JehovÀhoz ¢rve ilyen esendû vilÀgot
hoz l¢tre.

A tÁz SzefÁrÂtban ¢s a belûle keletkezû n¢gy vilÀgban ugyanezt a mechanizmust lÀt-
juk. Amilyen m¢rt¢kben tÀvolodnak ezek az emanÀciÂk az °n-szÂftÂl, azaz a hatÀrta-
lantÂl, a rejtett-tûl vagy (ahogy jelk¢pesen a kabalistÀk nevezik) az okkultoktÂl, Ãgy ve-
szÁtik el az erej¡ket, eg¢szen addig, mÁg el nem jutunk ahhoz az emanÀciÂhoz, amely
megteremti ezt a vilÀgot, a mi vilÀgunkat, amelyben annyi a fogyat¢kossÀgunk, annyi
balsors leselkedik rÀnk, s oly r´pke a boldogsÀg. Nem k¢ptelens¢g ez a gondolat; egy
´r´k k¢rd¢ssel Àllunk itt szemben, nevezetesen azzal, honnan a rossz, amit oly csodÀ-
san bont ki JñB K¹NYVE (Froude a vilÀgirodalom legnagyobb müv¢nek tartja).

BizonyÀra eml¢keznek JÂb t´rt¢net¢re. A kegyes embert, akit csapÀsok ¢rnek, az
embert, aki igyekszik menteni magÀt Isten elûtt, az embert, akit megvetnek a barÀtai,
az embert, aki megmentettnek hiszi magÀt, v¢g¡l megszÂlÁtja Isten a forgÂsz¢lbûl. °r-
t¢s¢re adja, hogy ý minden emberi m¢rt¢k felett Àll. K¢t k¡l´n´s p¢ldÀval az elefÀntra
¢s a cethalra hivatkozik, mondvÀn, hogy ý a teremtûj¡k. °szre kell venn¡nk, figyel-
meztet Max Brod, hogy oly hatalmas az elefÀnt, azaz BehemÂt (àa barmokÊ), hogy t´b-
bes szÀmban Àll a neve; LeviatÀn pedig k¢t sz´rny is lehet, cethal vagy krokodilus. Hoz-
zÀteszi, hogy ý ¢ppoly kif¡rk¢szhetetlen, mint az emlÁtett sz´rnyek, s hogy nem m¢r-
hetû ý emberi m¢rt¢kkel.

Ugyanide jut el Spinoza, amikor kijelenti: az, hogy Istent emberi attribÃtumokkal
ruhÀzzuk fel, ¢ppolyan, mintha egy hÀromsz´g azt mondanÀ, hogy Isten kifejezetten
hÀromsz´g alakÃ. °ppannyira antropomorf szeml¢let az, ha Istent igaznak, k´ny´-
r¡letesnek nevezz¡k, mint ha azt ÀllÁtjuk RÂla, hogy van arca, szeme vagy keze.

Van tehÀt egy felsûbbrendü Istens¢g, ¢s vannak alsÂbbrendü emanÀciÂk. ValÂszÁ-
nü, hogy az emanÀciÂ a legÀrtalmatlanabb szÂ, ha nem akarjuk Istent hibÀztatni; ha
az a c¢l, hogy ä Schopenhauer szavaival ¢lve ä ne a kirÀlyt, hanem a minisztereit hi-
bÀztassuk, ¢s hogy az emlÁtett emanÀciÂk teremts¢k meg ezt a vilÀgot.

T´bb kÁs¢rlet sz¡letett mÀr a rossz igazolÀsÀra. Elûsz´r is itt van a klasszikus teolÂ-
giai ¢rvel¢s, amely kijelenti, hogy a rossz negatÁv fogalom, s hogy àa rosszÊ egyszerüen
a jÂ hiÀnyÀt jelenti; ez minden jÂzan ember szÀmÀra nyilvÀnvalÂan t¢ves elk¢pzel¢s.
BÀrmely testi fÀjdalom ¢ppolyan elevenen vagy m¢g elevenebben hat rÀnk, mint bÀr-
minemü gy´ny´r. A boldogtalansÀg nem a boldogsÀg hiÀnya, hanem valaminek a
megl¢te; ha boldogtalanok vagyunk, azt boldogtalansÀgnak ¢rezz¡k.

L¢tezik egy roppant elegÀns, Àm hamis ¢rvel¢s, amellyel Leibniz igyekezett igazolni
a rossz l¢t¢t. K¢pzelj¡nk el k¢t k´nyvtÀrat. Az egyik az AENEIS ezer p¢ldÀnyÀbÂl Àll,
melyrûl azt felt¢telezik, hogy t´k¢letes mü, s talÀn az is. A mÀsikban ezer k¡l´nf¢le
k´tet van, k´z´tt¡k egy AENEIS is. Melyik a t´k¢letesebb? NyilvÀnvalÂan a mÀsodik.
Leibniz arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy a vilÀg vÀltozatossÀga miatt van sz¡ks¢g a
rosszra.

Egy mÀsik p¢ldak¢nt egy k¢pet szokÀs emlÁteni, mondjuk Rembrandtnak egy sz¢p
k¢p¢t. A vÀsznon lÀthatÂ s´t¢t pontok megfeleltethetûk a rossznak. A k¢pek, illetve a
k´nyvek p¢ldÀjÀnÀl Leibniz lÀthatÂlag megfeledkezik arrÂl, hogy mÀs az, hogy rossz
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k´nyvek vannak egy k´nyvtÀrban, mint az, hogy mi vagyunk azok a k´nyvek. Ha va-
lamelyik k´tet mi vagyunk, pokol vÀr rÀnk.

Nem mindenki osztja Kierkegaard elragadtatÀsÀt ä nem tudom, hogy û maga is
mindig ¢rezte-e amaz eksztÀzist ä, aki azt mondta, hogy ha a vilÀg vÀltozatossÀgÀt bi-
zonyÁtandÂ csupÀn egyetlen l¢lek volna a pokolban, s az az û lelke volna, a pokol m¢-
ly¢rûl is a MindenhatÂ dics¢ret¢t zengen¢.

Nem tudom, k´nnyü-e ilyen ¢rz¢seket tÀplÀlni; nem tudom, hogy n¢hÀny percnyi
pokol utÀn is ugyanÁgy gondolkodott volna-e Kierkegaard. Az elgondolÀs azonban,
lÀthatjÀk, egy alapprobl¢mÀhoz k´zelÁt, a rossz l¢t¢nek a k¢rd¢s¢hez, amelyre egyfor-
mÀn vÀlaszoltak a gnosztikusok ¢s a kabalistÀk.

Az û megoldÀsuk szerint a vilÀgegyetem egy fogyat¢kos Istens¢g müve, akinek is-
tens¢ge csaknem nullÀra tehetû. TehÀt a vilÀg egy Isten müve, aki nem az Isten. Egy
olyan Isten¢, aki isten tÀvoli leszÀrmazottja. Nem tudom, hogy ¢rtelm¡nk k¢pes-e oly
hatalmas ¢s homÀlyos szavakat hasznÀlni, mint Isten, Istens¢g, vagy hogy felfogja-e
Baszileid¢sz tanÀt a gnosztikusok hÀromszÀzhatvan´t emanÀciÂjÀrÂl. Egy fogyat¢kos
istens¢g fogalma ellenben elfogadhatÂ, akÀrcsak egy olyan istens¢g¢, aki ellenszeg¡lû
anyagbÂl k¢nytelen a vilÀgunkat ´sszegyÃrni. Ezzel Bernard Shaw-hoz jutunk el, aki
azt mondta, hogy àGod is in the makingÊ, àIsten alakulÂf¢lben vanÊ. Isten valami olyasmi,
ami nem tartozik a mÃlthoz, ami talÀn a jelenhez sem tartozik: Isten az ¹r´kk¢valÂsÀg.
Isten valami olyasmi, amibûl m¢g j´vû lehet: ha nagylelküek vagyunk, sût okosak, ha
¢rtelmesek vagyunk, hozzÀjÀrulhatunk Isten megalkotÀsÀhoz.

Wellsnek A HALHATATLAN TþZ cÁmü müv¢ben JñB K¹NYV°-t k´veti a cselekm¢ny,
s a hûs´k is hasonlÂk. AltatÀs alatt azt Àlmodja a fûhûs, hogy benyit egy laboratÂrium-
ba. SivÀr a berendez¢s, egy ´regember dolgozik odabent. Az ´regember Isten; el¢g
inger¡ltnek mutatkozik. àMegteszem a tûlem telhetût ä magyarÀzkodik ä, de igazÀban na-
gyon komisz anyaggal kell megk¡zdenem.Ê A rossz az az anyag lehet, mellyel Isten nem
tud megbirkÂzni, a jÂ pedig a jÂsÀg. çm hosszÃ tÀvon a jÂnak gyûzedelmeskednie
kell, s mÀr gyûzelemre is Àll. Nem tudom, hogy hihet¡nk-e a haladÀsban; ¢n Ãgy lÀ-
tom, hogy hihet¡nk, legalÀbbis a Goethe-f¢le spirÀlmozgÀsban: elûre, majd hÀtrafel¢
megy¡nk, de mindent ´sszevetve fejlûd¡nk. Hogy ÀllÁthatunk ilyet, mikor annyi a ke-
gyetlens¢g a mai vilÀgban? Most legalÀbb van fogolyszed¢s, s b´rt´nbe, valÂszÁnüleg
koncentrÀciÂs tÀborba vetik a legyûz´tteket; de csak elfogjÀk az ellens¢get. Nagy SÀn-
dor korÀban az volt a term¢szetes, hogy a gyûztes sereg az utolsÂ szÀlig le´lte a legyû-
z´tteket, ¢s hogy lerombolta a vesztes vÀrost. Meglehet, hogy szellemiekben is fejlû-
d¡nk. Erre bizonysÀg lehet az a csek¢lys¢g, hogy most ¢rdekel benn¡nket, hogyan
gondolkoztak a kabalistÀk. Nyitott az ¢rtelm¡nk, k¢szs¢ggel tanulmÀnyozzuk mÀsok
b´lcsess¢g¢t, nemk¡l´nben mÀsok ostobasÀgait ¢s a babonÀit is. A kabala nemcsak
hogy nem mÃzeumi darab, hanem a gondolkodÀsnak egyfajta metaforÀja.

Most pedig egy mÁtoszrÂl, a kabala egyik legk¡l´n´sebb legendÀjÀrÂl szeretn¢k
´n´knek besz¢lni. A gÂlem t´rt¢net¢rûl, mely Meyrinket egy hÁres reg¢nyre ihlette,
az meg engem egy versre. Isten fog egy f´ldr´g´t (çdÀm àv´r´s f´ldÊ-et jelent), ¢letet
lehel bel¢, ¢s megteremti çdÀmot: a kabalistÀk benne lÀtjÀk majd az elsû gÂlemet. Az
isteni szÂ, egy ¢ltetû lehelet a teremtûje; s minthogy a kabalÀban azt tartjÀk, hogy a
teljes PENTATEUKHOSZ  Isten nev¢nek tekinthetû ä ¢pp csak ´ssze vannak keverve a
betük ä, ha valaki birtokÀba jutna Isten nev¢nek, vagy ha eljutna a Tetragrammatonhoz
ä Isten n¢gybetüs nev¢hez ä, ¢s hibÀtlanul ki tudnÀ ejteni, akkor maga is teremthetne
egy vilÀgot, s teremthetne egy gÂlemet, egy embert is.
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Gershom Scholem nagyszerüen feldolgozta a gÂlemlegendÀkat A KABALA SZIMBO-
LIZMUSA cÁmü k´nyv¢ben, amit a minap olvastam el. ögy lÀtom, hogy ez a legvilÀgo-
sabb mü errûl a t¢mÀrÂl, hisz magam is tapasztaltam, hogy az eredeti forrÀsok felku-
tatÀsa szinte rem¢nytelen. Egy sz¢p ¢s, azt hiszem, pontos fordÁtÀsban (v¢gt¢re is nem
tudok h¢ber¡l) elolvastam a SZ°FER JECIRçH-t avagy AZ ALKOTçS K¹NYV°-t, amit Le-
Ân Dujovne adott ki. Elolvastam a ZñHçR-t avagy A RAGYOGçS K¹NYV°-t. Csakhogy
ezek a müvek nem azzal a c¢llal ÁrÂdtak, hogy tanÁtsÀk, hanem hogy elhitess¢k a ka-
balÀt; hogy a tanÁtvÀny el tudja olvasni ûket, ¢s megerûsÁt¢st talÀljon benn¡k. Nem
mondjÀk el a teljes igazsÀgot: amint Arisztotel¢sz kiadott ¢s kiadatlan müvei sem
mondjÀk el.

T¢rj¡nk vissza a gÂlemhez. Az a feltev¢s, hogyha egy rabbi megtanulja vagy kiderÁti
Isten rejtett nev¢t, s azt egy agyagbÂl k¢sz¡lt emberfigura f´l´tt kiejti, a test ¢letre kel,
s gÂlem a neve. A legenda egyik vÀltozata szerint az igazsÀgot jelentû EMET szÂt ÁrjÀk
a gÂlem homlokÀra. °s n´vekedik a gÂlem. El¢rkezik a pillanat, amikor mÀr olyan
magas, hogy nem ¢ri f´l a gazdÀja. Erre ez megk¢ri, hogy k´sse be a cipûj¢t. A gÂlem
lehajol, mire a rabbi rÀlehel, s elt¡nteti az Àlefet, vagyis az EMET elsû betüj¢t. MET,
halÀl lesz belûle. PorrÀ omlik a gÂlem. 

Egy mÀsik legendÀban a rabbi ä vagy n¢hÀny rabbi, n¢hÀny mÀgus ä teremt egy
gÂlemet, s elk¡ldi egy mÀsik mesternek, aki ugyan maga is tudna alkotni egyet, de
mÀr tÃl van az aff¢le hiÃsÀgokon. A rabbi besz¢l a gÂlemhez, de az nem felel, mert a
gondolkodÀs ¢s a besz¢d k¢pess¢g¢t megtagadtÀk tûle. A rabbi Ágy Át¢lkezik felette:
àMÀgusok csinÀlmÀnya vagy te; t¢rj vissza porodba.Ê A gÂlem sz¢tesik.

V¢g¡l lÀssunk m¢g egy legendÀt Scholem gyüjtem¢ny¢bûl. Sok-sok tanÁtvÀny (egy
ember magÀban nem tanulmÀnyozhatja ¢s nem is ¢rtheti meg AZ ALKOTçS K¹NYV°-t)
sikerrel megalkot egy gÂlemet. Amikor megsz¡letik, tûrt tart a kez¢ben, s arra k¢ri
teremtûit, ´lj¢k meg, àmert ha ¢letben maradok, esetleg bÀlvÀnyk¢nt fognak imÀdniÊ. Izrael
ä akÀrcsak a protestantizmus ä a bÀlvÀnyimÀdÀst tartja az egyik legnagyobb bünnek.
Meg´lik a gÂlemet.

N¢hÀny legendÀt ismertettem az im¢nt, de hadd t¢rek vissza az elsû t¢mÀnkra, ama
nagyon is figyelemre m¢ltÂ tanra. Mindannyiunkban megtalÀlhatÂ egy t´red¢knyi is-
tens¢g. Ez a vilÀg nyilvÀnvalÂan nem lehet egy mindenhatÂ, igazsÀgos Isten müve, de
mitûl¡nk f¡gg. Ezt a tanulsÀgot hagyta rÀnk a kabala, mely t´bb, mint valamif¢le ku-
riÂzum, amit t´rt¢n¢szek vagy grammatikusok tanulmÀnyoznak. Hugo nagy k´lte-
m¢ny¢hez hasonlÂan ä CE QUE DIT LA BOUCHE D'OMBRE ä a kabala azt az elvet hirdette,
amit a g´r´g´k apokatasztÀzisnak hÁvtak; eszerint hosszas vÀndorlÀs utÀn v¢g¡l minden
teremtm¢ny ä m¢g KÀin ¢s az ¹rd´g is ä ÃjbÂl egyes¡lni fog az istens¢ggel, amelybûl
egykor szÀrmazott.

(ElûadÀs: Buenos Aires, 1977.)
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FordÁtÂi jegyzetek

1. ARS POETICA, 358. (Murak´zy Gyula fordÁ-
tÀsa.)
2. ILIçSZ, I, 1. (Devecseri GÀbor fordÁtÀsa.)

3. 2 KOR 3, 6.
4. àEn un lugar de la Mancha...Ê ä àLa Mancha
egyik falujÀban...Ê



Halasi ZoltÀn

HTB.

A mosogatÂ alatt kuplerÀj van.
Elûtte f¡gg´ny. Mit is keresg¢ltem?
Hogy az a jÂ...! A t´bb mint f¢lhomÀlyban,
a szük helyen sajÀt kezemre l¢ptem.
A t¢rdem szemem nyomta majdhogynem ki.
Fejem feld´bbent. Borult le a tÀny¢r.
Tartani hÀtamat ä ilyenkor sehol senki ä
tarthattam mÀr a drÀga porcelÀn¢rt...

Nem el¢g. A sok vilÀgtalan ujjbegy
egy csomÂ ¡vegszilÀnkot szedett f´l.
HovÀ faroljak? Amikor balul megy
Ãgyis minden. A mÀrvÀnylap remeg, dûl.
VÀllamon rongyok, orromon cipûzsÁr,
cser¢p a linÂn, ¢n l¢lekben ´ssze...
A lomok k´z¡l, hallom, csecsemû sÁr.
Egy r¢gen halott. àK¢rlek, f¡gg´ny´zz le!Ê

Ez a c¢rnahang egyre ismerûsebb.
De hÀt û nincs is. Akkor meg mi bÀntja?
Nem ¢n vagyok csupa pÃp ¢s merû seb?
Az atya n¢gyk¢zlÀb? L¢t elefÀntja?
°n nem talÀlom, amit nem talÀlok!
Amit meg... annak neki, mint a dÂzer.
Vagy visszajÀr ez, jÀt¢kban a zÀlog?
Forduljak fel mÀr? Nincs t´bb ÀltatÂszer?

HOL VAN MçR A R°GI T°RISZONY?

A hÀtsÂ l¢pcsû torkÀbÂl kil¢pve
v¢gigm¢gy a holds¡t´tte gangon
nem mint egykor harmonikÀzÂ t¢rddel
a r¡csk´s falnak vetve hÀtad
hatemeletnyi szÁvÀs ellen¢ben
aggÂdÂ f¢rj ifjÃ f¢szekrakÂ
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Pedig a f¢ny ma is oly tÃlvilÀgi
Àrny a korlÀt ferd¢n elvetûdik
az elsû lift is ugyanÃgy bed´gl´tt
mint mikor kisvÀrtatva j´tt a hÁvÀs
¢s az istennek sem akart leesni
gratulÀlnak mert fiad sz¡letett

Ha akkor lassan azÂta tovÀbb tart
bÀrmifel¢ bÀrki bÀrmely¡nnen
de mÀr a fel-le vonszolÂ s´t¢tben
ahol a l¢ptek sz¢d¡letbe rÀntva
fogÂdzÂ n¢lk¡l zuhognak belûled
elvÀlt a talptÂl az a repes¢s

El innen ¢s tÃl el frivol hatÀruk
el mit elveszÁthetsz nem ti¢d mÀr
csak jÀrka lengûajtÂk Ãjra kulcslyuk
¢s mÀn a holnap ismert olvadÀsa
margarin¢ az ablakos keny¢ren
mint drÂt¡vegtetûn a hold ¡t Àt

NOVELLAPçLYçZAT

E´rsi IstvÀn

A TEREMýR SíRçSA

Klee kism¢retü k¢p¢n f¢rfi, k´rtefa alatt. Cs¡ggnek a k´rt¢k groteszk-pontosan a f¢rfi
felett, mind fel¢ irÀnyulnak, a k´rt¢k vagy inkÀbb a mellek, mert ahogy f´lfel¢ siklik
a szem, a büv´letesen n´vekvû formÀk egyre f¢lre¢rthetetlenebb¡l ÀruljÀk el rejtett-
valÂdi jelent¢s¡ket.

HÀtral¢pek ´sszehÃzott szemmel, fiatal f¢rfi oldalaz be k´z¢m ¢s a k¢p k´z¢, far-
mernadrÀg, k¢k ing, katonatarisznya, sodrottlÀnc-´v. Nem ismerhetem, ¢s m¢gis
mintha. Az utcÀkon sok ilyen figura manûverezik, de ez itt a Metropolitan Museum.
Noha arcÀt nem lÀtom, fesz¡lû testtartÀsÀbÂl ¢rzem ÀllapotÀt. Eg¢szen k´zel hajol a
k¢phez, de lÀba nem mozdul ki a hely¢bûl: der¢kbÂl dûl elûre, ¢s nyaka, mintha rejtett
rugÂra mozogna, valÂszÁnütlen¡l megnyÃlik. Ebben a testtartÀsban mozog a feje f´l-
le. Felny´g, a Klee-terem valamennyi lÀtogatÂja ä ´ten vagyunk ä rÀn¢z. Egy bÀcsi
elejti ez¡stfogantyÃs botjÀt. A teremûr ä k´v¢r n¢ger asszony ä ¡l a sz¢k¢n, szunyÂkÀl.
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A fiatalember egy flakont vesz elû a tarisznyÀjÀbÂl, karjÀt kinyÃjtja, megc¢lozza a
k¢pet. H¡ly¢skedik? °s ha csakugyan akciÂba l¢p? A zsebembe nyÃlok, felkattintom
a rugÂs k¢st, melyet Costa RicÀban vÀsÀroltam tizennyolc dollÀr¢rt. Nincs sok idûm.
Ha rÀkiÀltok, esetleg azonnal befr´csk´li a k´rt¢ket. VigyÀznom kell, amikor d´f´k,
mert ha elugrik, ¢ppen k´z¢j¡k csusszan a peng¢m.

Fel¡v´lt, mire nyakszirtj¢be vÀgom a k¢st. A flakon kicsÃszik a kez¢bûl, ´sszet´rik,
tintaszÁnü olajos l¢ ´mlik sz¢t a padlÂn. ý maga mozdulatlannÀ dermed, majd meg-
fordul a tengelye k´r¡l, ¢s hanyatt vÀgÂdik. A v¢rtÂcsa a fej¢n¢l meglepet¢semre ki-
sebb, mint az a mÀsik pocsolya. Nyitott szemmel fekszik, most egy pillanat t´rtr¢sze
alatt felismerem. ý az a taxis, aki tegnap, Ginsberghez menet megk¢rdezte, hogy fel
tudja-e m¢g ÀllÁtani. Akkor is nagyon izgatott volt, huszonhÀrom ¢vesnek mondta ma-
gÀt, ¢s megtudakolta koromat.

Rohanva kifel¢ a terembûl, visszan¢zek. Senki sem mozdul. K´rt¢k csÃfondÀros
diadala.

Ginsberg konyhÀjÀban, Bob Dylan-koncert utÀn. °jf¢l. Egy Jack nevezetü v¢zna, ala-
csony, Àlm¢lkodÂ k¢pü kÁnai kacsÀt kotyvaszt pekingi mÂdra. Az ¹r´k B¢ke Ter¢rûl
egyenesen ebbe a konyhÀba menek¡lt a diÀklÀzadÀs lever¢se utÀn. AzÂta a Mestern¢l
alszik egy kamraf¢les¢gben, fûz, bevÀsÀrol, takarÁt, nyelvÂrÀkat ad, tovÀbbÀ fordÁtja
szÀllÀsadÂja müveit, persze nem lakb¢rfizet¢s helyett, hanem lelkesed¢sbûl. Legfûbb
gondja, hogy az eredeti sz´vegekben fel-felbukkanÂ àcuntÊ szÂt, mely zengû magyar
nyelven pinÀt jelent, nem bÁrja leÁrni kÁnaiul, mert e szÂ kÁnai megfelelûje, noha foly-
ton-folyvÀst hallhatÂ a Birodalom teljes ter¡let¢n, a szem¢rmes kÁnai ÁrÀsbelis¢g ¢vez-
redei alatt egyetlenegyszer sem ´lt´tt lÀthatÂ formÀt. Jack mÀr felkereste tanÀcs¢rt a
kÁnai negyed ́ sszes valamirevalÂ tudorÀt, de ezek csak a fej¡ket rÀztÀk. így hÀt a kÁnai
irodalom, a àcuntÊ-os versek vonatkozÀsÀban, visszahÀtrÀl az ÁrÀsbelis¢gbûl a szÂbeli-
s¢gbe.

Jack k´rtekompÂtot oszt sz¢t kis tÀlkÀkba. Ginsberggel szemben egy igen ´ntuda-
tos, fekete s´r¢nyü tizenkilenc ¢ves k´ltû ¡l, velem szemben, kettûj¡k k´zt hasonkorÃ,
pattanÀsos k¢pü, lÀnyos mosolyÃ barÀtja. àIstvÀn szerint Bobot korrumpÀlta a kapi-
talizmus, ¢s amit ma hallottunk tûle, az nem zene volt mÀr, hanem entertainment-
business.Ê ä àMi¢rt nem a sajÀt szavaidat alkalmazod?Ê ä k¢rdem ¢n. ä àMi¢rt nem
mondod ÏkapitalizmusÎ helyett, hogy ÏMolochÎ?Ê Ginsberg mosolyra hÃzza ferde szÀ-
jÀt. Amikor û az ºv´lt¢sben a MolochrÂl ûrj´ng´tt, a P¢nz IszonyÃ SzimbÂlumÀrÂl,
Bob Dylan m¢g gitÀrt pengetve dalolÀszta verseit, ¢s nem türte volna, hogy egy iszo-
nyÃ Dob mindent egyforma p¢pp¢ kalapÀljon.

K¢sûbb Jack k¢tezer ¢ves kÁnai szexolÂgiai mübûl olvas fel egy fejteget¢st arrÂl,
hogy a szerelmi aktus sorÀn csak pancser f¢rfiak tekintik egyed¡l ¡dv´zÁtûnek az eja-
kulÀciÂt. Nagy vigasz neki ez a k´nyv, mert mÀr harmincegy ¢ves, ¢s egyre-mÀsra kell
tapasztalnia, hogy mennyis¢gileg nem Àll r¢gebbi teljesÁtûk¢pess¢ge magaslatÀn. A
k´nyvbûl megtudhatjuk, hogy az igazi ¢lvezet az ¢lvezet sorozatos elhalasztÀsa; elsû
alkalommal k´nnyü bizserg¢st ¢rz¡nk a hÀtgerinc tÀj¢kÀn, a mÀsodik ànot-comingÊ
utÀn lebeg¢st, a harmadik utÀn kitisztul az agy, ¢s Ágy tovÀbb, a kilencedikig, amikor
Àttetszûv¢ vÀlik a VilÀgegyetem, ¢s mi szabadon Ãszunk benne, ¡dv´z¡lt halak. Gins-
berg nagy ¢lvezettel hallgatja a r´gt´nz´tt fordÁtÀst. àHÀt igenÊ ä mondja ä, àa f¢rfiak
tizenhat ¢s hÃsz ¢v k´z´tt a legerûsebbek, aztÀn mind t´bb b´lcsess¢gre k¢ny-
szer¡lnek. A nûk ellenben harmincadik ¢v¡k utÀn jutnak a csÃcsra.Ê SzÀjÀba veszi az
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utolsÂ kis feh¢r k´rt¢t, felÀll. àJack a kamrÀjÀban alszikÊ ä mondja ä, àIstvÀn a ven-
d¢gszobÀban, teÊ (a dÃs s´r¢nyüre mutat) àa mellettem l¢vûben, te pedigÊ (¢s meg-
¢rinti a pattanÀsos k¢pü karjÀt), àte pedig velem.Ê MindnyÀjan nevet¡nk, csak a pat-
tanÀsos k¢pü pirul el.

A koncertrûl taxival siett¡nk haza, mert a fiatalok vÀrtak mÀr benn¡nket a konyhÀban.
A kapkodÂ besz¢dü, fej¢t ide-oda rÀngatÂ sofûr megk¢rdezte Ginsberget, hogy fog-
lalkozik-e m¢g nûkkel. àFiÃkkalÊ ä hangzott a vÀlasz ä, àmi az, csak nem ¢rdeklûdsz
a dolog irÀnt?Ê A sofûr hÀtrarÀntotta a fej¢t, majd vissza, az esûverte ablak¡vegre. à°s
fel tudod m¢g ÀllÁtani?Ê ä k¢rdezte. ä àMajd hÃsz ¢v mÃlva magadat k¢rdezdÊ ä hang-
zott a vÀlasz. ä àMi¢rt, hÀny ¢ves vagy?Ê ä àHatvann¢gy.Ê ä à°n huszonhÀrom. Hogy-
hogy hÃsz ¢v mÃlva? HÃsz ¢vet adsz csak nekem? Minek n¢zel engem?Ê ä àNyugodj
megÊ ä mondta Ginsberg. ä à°s elûren¢zz. Majdnem felszaladtÀl a jÀrdÀra.Ê

Ginsberg reggel a mosdÂnÀl ä nincs f¡rdûszobÀja, a hÀlÂja melletti szobÀbÂl van el-
kerÁtve a v¢c¢, ennek innensû oldalÀn mosdÂ, tÃlsÂ oldalÀn kis kÀd ä feh¢r alsÂnad-
rÀgjÀt mossa. A dÃs s´r¢nyü k´ltû hazament mÀr, a pattanÀsos k¢pü feltehetûen szu-
nyÂkÀl m¢g a hÀlÂszobÀban. àEgyre nehezebben szedem ki alsÂnadrÀgjaimbÂl a bar-
nÀtÊ ä magyarÀzza a k´ltû. ä àR¢gebben szarÀs utÀn minden alkalommal megmosa-
kodtam, de ma mÀr ezt is bonyolultabb megszervezni. Sokszor vagyok hÀzon kÁv¡l,
¢s Ãjabban mÀr nem is olyan kiszÀmÁthatÂ, hogy mikor, Ágy hÀt reggelenk¢nt prÂbÀ-
lom helyrehozni a dolgot, de bÀrhogy iparkodom, nem j´n ki teljesen... EgyszÂval
egyre nehezebb...Ê

El´nt a szeretet hullÀma. àígy vagyok ¢n isÊ ä mondom.

Futok kifel¢ a Klee-terembûl, le a l¢pcsûn, egy zsÃfolt, roppant csarnokon Àt, mely
t´bb kiÀllÁtÂhelyis¢gre tagolÂdik, k¢t jegyszedû k´zt kilÂdulok az elûcsarnokba, ezen
is Àt, ki a kapun, alattam l¢pcsûk´n ûszi naps¡t¢sben sz¢tszÂrtan fiatalok ¡lnek, sÀrga,
fekete, feh¢r diÀkok, tovÀbbÀ idûsebb emberek is, egyed¡l, pÀrosÀval. K´r¡lbel¡l har-
minc l¢pcsûn kell m¢g lecs´rtetnem, ¢s akkor elvegy¡lhetek az ¹t´dik SugÀrÃt for-
gatagÀban, vagy jobbra, a Central Parkba, ott beÀllok a kocogÂk k´z¢, ¢p ¢sszel nem
t¢telezhetû fel, hogy halÀlos k¢sel¢s utÀn a gyilkosnak kocoghatn¢kja tÀmad. M¢g har-
minc l¢pcsû tehÀt. D´bbenten ¢szlelem, hogy nincs kedvem menek¡lni. MegÀllok a
l¢pcsûsor tetej¢n, bevÀrom ¡ld´zûimet.

Sehol senki. °n rÀ¢rek. çllÂ testhelyzetben, hogy k´nnyen ¢szrevehessenek, olvasni
kezdek egy ¢letrajzot, amelyet elûzû nap kaptam. Hûse a beatnemzed¢k nagy reg¢ny-
ÁrÂja, William S. Burroughs, a Naked Lunch szerzûje, barÀti k´rben Bill. Ott ¡t´m fel
a k´nyvet, ahol azt mondja Bill 1951. szeptember 6-Àn d¢lutÀn a feles¢g¢nek, Joan
Vollmernek ä mert noha fûk¢nt a fiÃkat szerette, az asszonyok ÀgyÀban sem vallott
soha sz¢gyent, JoantÂl, akit imÀdott ¢s nagyra becs¡lt, gyereke is sz¡letett ä, egyszÂval
azt mondja neki, hogy ideje volna mÀr tÃlesni¡k a Tell Vilmos-aktuson. Joan a fej¢re
tesz egy whiskys- (mÀsok szerint vizes-) poharat, Burroughs vÀllÀhoz emeli puskÀjÀt
ä mely az¢rt van nÀla, mert k¢sik a vevû, akinek el akarja adni ä, c¢loz, hÁresen jÂ
l´v¢sz, durranÀs, egyik barÀtjuk, aki a szobÀban tartÂzkodik, arra lesz figyelmes, hogy
a pohÀr leesik, de nem t´rik ́ ssze, nem fr´ccsennek sz¢t szilÀnkjai, pedig ettûl tartott
a durranÀs elûtt, a pohÀr tehÀt ¢ps¢gben marad, Joan viszont Àtlûtt fejjel lecsusszan
a f´ldre. MexikÂban vagyunk, Bill tizenhÀrom teljes napot vizsgÀlati fogsÀgban t´lt
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àegy asszony miatt, micsoda sz¢gyenÊ, hogy egy jÂlelkü fegyûr szavait id¢zzem, majd
Âvad¢k ellen¢ben szabadlÀbra bocsÀtjÀk, pÀr h¢tig jelentkezget a rendûrs¢gen, aztÀn
visszautazik az Egyes¡lt çllamokba, ahol nem vonjÀk felelûss¢gre, ¢s ä mint û maga
Árja ä ennek az ¢lm¢nynek a hatÀsÀra ÁrÂ lesz, hadd tegyem hozzÀ, nagy ÁrÂ.

Csak nem az¢rt szÃrtam le a taxist, mert nagy ÁrÂ akarok lenni ¢n is?
çllok a l¢pcsûsor tetej¢n, hÀrom sorral lejjebb egy fiatal f¢rfi Klee-albumot tanul-

mÀnyoz. Teste elûrefesz¡l, feje f´l-le mozog. Egek! TisztÀn lÀtom fel¡lrûl, ¢ppen a
k´rt¢s k¢pet bÀmulja. RÀgyÃjt, megszÁvja a cigarettÀjÀt, majd a legnagyobb k´rte fel¢
k´zelÁt a parÀzzsal. Hirtelen hÀtrarÀntja a fej¢t, rÀm vigyorodik, ¢s ki¢geti a k´nyvbûl
a k´rt¢t.  Megfordulok, rohanok vissza az im¢nt megtett Ãton a Klee-terem fel¢. Ami-
kor az ajtajÀhoz ¢rek, k¢t f¢rfi ¢ppen egy asszonyt hoz kifel¢ hordÀgyon, a n¢ger te-
remûrt. Most is lÀtom magam elûtt ä hogy lehetett fekete bûre sÀpadt? ä, ¢s hallom a
hangjÀt: halkan ¢s gyorsan sÁrt.

NOVELLAPçLYçZAT

Gere IstvÀn

SZERETN°LEK LçTNI

TartozÀsom M. I.-nak.

Munka n¢lk¡l voltam; egy parkba vetettem magam, ahol Àlmosan figyeltem a z´ld
szÁn jÀt¢kÀt a gyepen ¢s a fÀkon. A folyÂ felûl napon szÀradÂ uszad¢k fa ¢s rothadÂ
moszat durva ¢s m¢gis kellemes szagÀt hajtotta fel¢m egy jÂindulatÃ, langyos szellû,
azt az erûs, aromÀs illatot, amelyet csak h´mp´lygû, sz¢les vizek partjÀn ¢rezhet az
ember. NemhiÀba hajtogatom ¢n, hogy nem is vÀros az, amelyet nem szel kett¢ dom-
borÃ nagy folyÂ, s ahol, ha elkap a szorongÀs, nem menek¡lhetsz a kik´tûi tarka so-
kadalomba a testi-lelki jobbÀgysÀgot feledni, vagy nem heverhetsz el egy lepusztult
parti l¢pcsûn, a t¡kr´zûdû f¢ny elûl szemedet behunyva, hogy szerelmesedre gondolj.
Itt megvolt mindez a k¢nyelem, pedig az utcÀk csak pÀr l¢p¢snyire aszalÂdtak a me-
legben: a templom ¢s a kÂrhÀz k´r¡l ¢rz¢ki lobbanÀsra gy¡lekezett a hûs¢g, amikor
elj´ttem elûtt¡k, ¢s gyereklid¢rcek vibrÀltak az aszfalt f´l´tt.

Ez megint egy d¢lutÀn volt, egy d¢lutÀn, a d¢lutÀnoknak azzal a markÀns ism¢tlû-
d¢s¢vel, ami mÀr nem is emberi, istenem, egy d¢lutÀn! mit lehet vÀrni tûle, nem igaz?
ahogy mondanÀ valaki. Volt tegnap, ¢s lesz holnap is. M¢gis, az sokat szÀmÁt, hogy
ilyenkor mÀr k´zelebbinek tünik az enyhÁtû este, ¢ltetûbbnek a rem¢ny, hogy megint
siker¡lt ¡gyesen ellavÁroznunk a guta¡t¢s zÀtonya mellett.

Eb¢dig m¢g csak elvagyok az ÃjsÀggal meg a mosatlannal, s szinte sajnÀlom, hogy
csupÀn k¢tnaponta j´n ´ssze egy v´d´r szem¢t, amit hanyag ´lt´zetben levihetn¢k,
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de a szem¢tcsinÀlÀshoz p¢nz kell, an¢lk¡l nem megyen; tejeszacskÂval ¢s krumplihajÀ-
val lassan telik meg a b´d´n. Egy nap, lehet, m¢g szemetet is k´lcs´nk¢rek majd, hogy
lÀssÀk, van mibûl: aranyos csokipapÁrt, szÁnes kÀv¢s¡veget, banÀntokot, egy diszkr¢t
likûr´sflaskÀt (tartalmuk r¢g nem hiÀnyzik nekem) meg jÂtÀllÀsi papÁrokat, valami
megfelelû, bed´gl´tt kis müszaki cikket ä ´sszecsomÂzom egy Macy's reklÀmszatyor-
ba, ¢s le-f´l utazom vele a liften.

Ez nem az a park, ahovÀ egy¢bk¢nt jÀrok, ez tÃl van az aluljÀrÂn, tÃl a sÁneken,
egyÀltalÀn tÃl van, tÃl t¢len ¢s tavaszon, most m¢g az augusztuson is tÃl van egy nap-
pal; de a rekkenû nyÀr nem mÃlik; k´zvetlen¡l eb¢d utÀn le se mern¢k j´nni. F¢nyes
d¢lben a napszÃrÀs Ãgy reszket a levegûben, mint valami hegyes, gonosz aranytü; Àt-
d´f a lehÃzott spalettÀkon is, ¢s arranzsÀl olyan f¢nyjÀt¢kokat, amilyenekrûl Vermeer
csak sok barna s´r utÀn Àlmodott: n¢ha csak leteszem a teÀscs¢sze mell¢ a k´nyvet, ¢s
eltünûd´m rajta, mi lenne, ha jÂl zÀrna a redûny, s ha megigazÁtanÀm a legfelsû polcon
azt a k´nyvet (egy spanyol reg¢ny: nagyon modernnek tartottÀk akkoriban ä valami-
kor ä, mert a fûhûs felkereste benne az ÁrÂt, hogy emberi bÀnÀsmÂdot k¢rjen tûle),
amely pÀr ¢ve azzal ijesztget, hogy lehull, ¢s est¢ben ́ sszet´ri a vÀzÀt, kosz lesz, szem¢t,
cserepek a f´ld´n: ä de ha hely¢re tolnÀm a k´nyvet (l¢tra k¢ne hozzÀ, arrÂl meg foly-
ton eszembe jutna a kolumbÀrium), ¢s megreparÀltatnÀm a spalettÀt, azt hiszem, nem
¢rne semmit az eg¢sz. Nem lÀtnÀm, p¢ldÀul, a szemk´zti tetûn kitartÂan csûr´zû ga-
lambokat, ahogy letolt gatyÀval egymÀs k´r¡l keringenek bÀjosan, s n¢ha, gyors meg-
k´nnyebb¡l¢sre, egymÀs hÀtÀra ugranak; s oda lenne ez a kis privÀt kapcsolatom Una-
munÂval.

SzÂval, a d¢li hûs¢gben nem szÀnom rÀ magam, hogy lemenjek; a szalmakalapot is
csak kegyeletbûl ûrz´m az elûszobafogason, s hogy AnnÀt, a hÃgomat bosszantsam
vele. N¢ha felj´n takarÁtani, s elsû pillantÀsa mindig àazt a r¢gi vacakotÊ keresi a fo-
gason, ami t¢len-nyÀron ott lÂg, nem engedem bÀntani, tudom, hogy ez neki is nagyon
jÂ fogÂdzkodÂ, m¢g ha Ãgy tesz is, mintha ingereln¢, amikor Ãjra meg Ãjra elmagya-
rÀzom neki, hogy ez term¢szetes szalma; az ÃjmÂdi müanyagban egybûl lefû az ember
feje: volt nekem olyan is, kidobtam egy h¢t utÀn, mert szorÁtotta a koponyÀm, mint
az abroncs. Kell a fen¢nek.

Mellesleg: ilyen hûs¢gben jobb helyeken az emberek nem rohangÀlnak az utcÀn,
hanem sziesztÀznak, pÀr narancs bû lev¢t kifacsarjÀk egy nagy j¢gszilÀnkra, olyan v¢-
letlen alakÃra, amit a j¢gcsÀkÀny let´r (j¢gcsÀkÀnyrÂl ma mÀr csak a krimikben olvas-
hatni, meg àA szÀmüz´tt TrockijÊ-ban, s a gyerekek elûbb-utÂbb ugyanÃgy megbÀ-
mulnak majd egy j¢gt´mb´t, mint a dzsungellakÂk MÀrquezn¢l; a j¢ggyÀrakbÂl csak
a reuma maradt meg a jegesemberek vÀllÀban), ¢s aztÀn ezek a boldog emberek azt
a jeges narancsl¢t aprÀnk¢nt bel´gyb´lik.

Egy ¢s kettû k´z´tt m¢g mindig nem mehetek le, mert v¢gig az utcÀn ilyenkor raj-
zanak ki az iskolÀsok; nagy vihÀncolÀssal, l´kd´sûdve lefoglaljÀk a jÀrdÀt teljesen.
NagylÀnyok, fiÃk, nem elemistÀk: errefel¢ csak gimnÀziumok vannak, ¢rdekes, s ha
n¢ha  kelletlen¡l  m¢gis  k´z¢j¡k  keveredem,  megmagyarÀzhatatlan  f¢lszeg  leszek,
m¢g ha egyben elfog is egy kis àkeusche SeeligkeitÊ (ahogy Te mondanÀd, kedves
FruskÀm, mert sz¢gyelln¢d magyarul); az¢rt ez nagyobbr¢szt m¢giscsak zavartsÀg,
nyugtalanÁtÂ ¢s haszontalan. Eg¢szs¢gesek ¢s sz¢pek mind, de csÃnyÀn besz¢lnek na-
gyon.

HÀromkor aztÀn, amikor a konyhaablakbÂl lÀtom, hogy a postÀs becs´nget a hÀz-
mesterhez ä fogok egy k´nyvet, lehetûleg r¢git, cirmos lapÃt, bordÀs gerincüt, hiszen
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Ãgyse olvasni lesz, csak tapogatni: nyilvÀn komolyabb fizimiskÀval ¡ld´g¢lhet az em-
ber egy parkban k´nyvvel a kez¢ben, mint an¢lk¡l, hiszen heny¢lû csavargÂnak n¢z-
hetn¢ bÀrki! s hogy a szem¡vegem k¢szakarva vagy v¢letlen¡l felejtem otthon, az mÀr
nem tartozik senkire, teljes joggal ¡l´k a folyÂra n¢zû padon, figyelem, hogy a kishajÂ
Àr ellen fordul, ¢s lassan, riszÀlva odahÁzelgi magÀt a st¢ghez (nem v¢letlen, hogy a
nagy hajÂsnemzetek nyelv¢n a hajÂ nûnemü, nem bizony), s a matrÂzfiÃ gyakorlott
k¢zzel veti ki a k´telet a bakra.

Egy ¢ve, hogy kiraktak a jÂ helyemrûl, s hÀt hiÀba is emlegetn¢m a dolgot, mint
esetlegest, nem hirtelen ´tlet ez mÀr r¢gen: elûsz´r a templom kertj¢be kezdtem le-
jÀrni, de pÀr hÂnapja Àtszoktam ide; bevett programom lett, ¢s mÀr ismerets¢gem is
van a parton, egy leÀnyanya vagy hogy' mondjÀk ezt most, ha mondjÀk egyÀltalÀn,
mindenesetre nagy csacsi a kicsike, de szereti a komoly t¢mÀkat. K´z´s padunk lett ä
foglalom a helyet ä, s ûk ´t fel¢ j´nnek, gurulva, hasznÀlt babakocsival (akkora benne
a f¢der, mint egy hintÂban, s csak az ¢g a tudÂja, hanyadik kis jÂszÀg g¡gy´g meg
b¡fizik benne boldogan), letelepszenek; nem egyszerü! illendûen panaszkodunk kicsit
a melegre; egy legyint¢ssel elint¢zz¡k a politikÀt, aztÀn a metaforÀk k¡l´n´s term¢-
szet¢rûl besz¢l¡nk (haha): meghallgatva szomorÃ, de ¢pp ez¢rt vagy ezzel egy¡tt ba-
nÀlis t´rt¢neteit a marakodÀsokrÂl gyermeke apjÀval, mit is mondhattam volna? àN¢-
mely embert a szerencse tenyer¢n hord, mÁg a mÀsik ember szÀmÀra csak az¢rt tart
tenyeret, hogy megpofozza veleÊ ä id¢zem valahonnan nagy b´lcsen, s û ä jÂ ¢rz¢kkel
ä nem is el¢gedett meg ezzel az elken¢ssel, azt mondta, r´hej, hogy mindig csak a sors
àkez¢Ê-rûl hablatyol mindenki, holott lÀba is van, nagy tÃrabakanccsal, hogy jÂl seggbe
rÃgja az embert; nem, mondtam erre ¢n kicsit szÀrazon ¢s tudÀl¢kosan; lÀba az Isten-
nek van, szÀja a vilÀgnak, nyaka az ¡vegnek, tokja az ¢sznek. HÀt persze. Akkor le-
gyintve (elûtte vagy utÀna?) Àtt¢rt¡nk a magyar irodalomra, mert az ´lemben tartott
k´nyvre b´kve megk¢rdezte, nagy h¡lyes¢g-e, s hogy kit szeretek olvasni ÀltalÀban,
meglepû k¢rd¢s, nemde, s ¢n ä r´vid habozÀs utÀn k´z´ltem, hogy majd' mindenkit,
akinek ...dy-ra v¢gzûdik a neve, Ãj megvilÀgÁtÀs merûben, megk´zelÁt¢snek furfangos
legalÀbbis, erre û rÀvÀgja ...dyt; hÀt persze, ût is, mondom ¢n enged¢kenyen, de van
m¢g mÀs is (a àG¢za ¢s DusÀnÊ-t tapenolom ¢ppen), mire û: hÀt k¢ne v¢gre egy olyan
lexikon is, ami a v¢gzûd¢sekkel kezdûdik!

VilÀgos.
AztÀn nekik menni kell; ¢n m¢g maradok, kinyitom a k´nyvet ¢s becsukom, elme-

gyek a partig, vissza¡l´k a padra. A komp egy csapat gyereket hoz a szigetrûl, csupa
kislÀny, piros arcÃak, fÀradtan vidÀmak, egyforma ruhÀban mind.

Csak sz¡rk¡let utÀn mondok le rÂla, hogy Ãjra lÀssalak, csak akkor, amikor kigyul-
lad az elsû lÀmpa, s a vÀrakozÀs, mint a viasz, lassan megdermed az arcomon, de addig
mindegyre rem¢lem, hogy egyszer csak megjelensz, s az a z´ld, mohaz´ld egybesza-
bott ruha lesz rajtad, amire talÀn mÀr nem is eml¢kszel (el´l, a nyaka alatt f¢mcipzÀr,
s a hÃzÂka t´r´tt), hasznÀlt babakocsiban tolod az unokÀdat ä ha rÀd merik bÁzni, vagy
ha van m¢g t¡relmed a gyerekekhez ä, ¢s amikor el¢m ¢rsz, ¢n Ãgy teszek, mintha
elm¢ly¡lten olvasn¢k, te Ãgy teszel, mintha meglepûdn¢l, ¢s azt mondod: hellÂ! mi
jÂt olvasunk?! °s akkor nevet¡nk.

De ilyenkor mÀr csak a kutyÀkat hozzÀk le, s mire az utolsÂ komp lÀmpÀja is Àtim-
bolyog a tÃlpartra a s´t¢t vÁzen, f´lkelek ¢n is; a sarki spÁben iszom egy pohÀr mus-
kotÀlyt (vagy amit annak hÁnak itten: lehet, lesz eg¢sz nemzed¢k, mely sose ¢rezte az
igazi muskotÀly Áz¢t/illatÀt, azt fogjÀk hinni, hÀt igen, ilyen a muskotÀly, mit is fecseg-

Gere IstvÀn: Szeretn¢lek lÀtni ã 383



nek rÂla annyit: ¢ppolyan pocs¢k, mint a t´bbi), ki¡rÁtem a postalÀdÀt. D¢lutÀn ä el-
menetkor ä szem¢rmesen elfordulok, oda se n¢zek, vilÀgÁt-e valami a s´t¢t dobozban:
adok egy kis laufot magamnak a csalÂdÀshoz, s neked, ¢des FruskÀm, hogy v¢gre rÀ-
szÀnd magad, holott tudom, hogy a postÀs csak egyszer jÀr.

Csak a reklÀmÃjsÀg, de nem dobom tovÀbb egy mÀsik postalÀdÀba, mint r¢gen:
Ãjabban f´lviszem.

A lift elûtt egy l¢tra vÀrakozik. ä FÀradjon elûre, ¢n Ãgyis elûbb szÀllok ki ä tess¢-
keln¢m; festenek az ´t´diken, n¢ha hallani, hogy surrog a pemzli, de Ãgy lÀtszik, a
l¢tra nem mer velem egy¡tt felj´nni. Annyi mindent hall az ember. °rthetû. TalÀn
legk´zelebb, ha mÀr megismer. FÀsult.

Sz´szm´t´l´k a kulccsal, s tudom, ha az ajtÂ kinyÁlik, ¡res lesz a fogas, a foncsorÀt
vesztett t¡kr´t nem takarja kabÀt, csak a straw-hat: George Kennedy jÀtszotta benne
a detektÁvet, ¢s csapnivalÂ volt az eg¢sz. TalÀn m¢g a perec. M¢g haza is hoztam belûle.
Egy nagyon magas, v¢kony, sovÀny arcÃ ember Àrulta, aki aztÀn Àtker¡lt a Puskin
moziba, ¢s hogy onnan hovÀ?...

LerÃgom a cipûm ä mÀr h¢tfûn ki kellett volna kef¢lni, de Ãgy hÃzÂdik minden ä,
s a konyhÀban egy pohÀr szÂda mellett elolvasom a horoszkÂpokat. CsacsisÀg, tudom!
de telik rÀ, n¢ha azt is mondhatja az ember: talÀn. Ha kedve ahhoz van. TalÀn a M¢r-
leg, talÀn a Halak. àA h¢t mÀsodik fel¢ben felbukkan egy r¢gi ismerûs.Ê Szeretn¢lek
lÀtni. TalÀn a halak nem hazudnak.

Szuly Gyula

çLCçZVA, BUDçN

Szememre sarkÀbÂl kifordult,
eb¡l veszett otthon lebeg,
fÀkat, bokrot zsandÀrnak n¢zek,
harct¢rnek utcar¢szletet,
akkoriban tatÀrdÃlÀs volt,
¢s mÀr j´ttek is a t´r´k´k,
v¢rig s¢rtett l¢gter¡nk´n
kalÂzg¢p lelke d¡b´r´g.
Zivataros szÀzadainkbÂl
maradt k´r´ttem aknazÀr,
egy r¢g megb¢k¢lt utca sarka
m¢g most is ¡tk´zetre vÀr,
t´rt¢nelmi mÃltam kutatjÀk
kivÀncsi, vizslatÂ szemek,
sz¡lûvÀrosom hontalanja,
kis¢rtû l¢lek, lehetek,
aki gyûzelem¢rt fohÀszt k¡ld

384 ã Szuly Gyula: Versek



s az napk´zelben ´ssze¢g,
pesti hÀztetûk k´zt utat lelt,
de sosem Isten k´zel¢t,
fegyvernyugvÀskor sebes¡lt meg,
Àtv¢szelt ¡tk´zet utÀn,
s bÀr eg¢sz Pest hozzÀ szegûd´tt,
ÀlcÀzva bÃjdosik BudÀn

Ký °S KENY°R

TÃl¢ltem a talÀlatodat,
itt fekszenek a k´veid.
KifogytÀl minden lûszeredbûl.
Majd a kenyerem leterÁt!

A k´veket ´sszeszeded m¢g
s ¢n f´l¢lem a kenyerem,
itt Àllok Ãjra ¡res k¢zzel,
most mÀr m¢gis k´r´mszakadtig
v¢dekezve, de nincstelen.
ä VigyÀzz, k¡l´nb k´vek rep¡ltek,
s tÃl¢ltem, ez mÀr t´rmel¢k,
ne rem¢ld, hogy mit sem tehet mÀr
kinek fegyvere sohse volt ¢s
megette java kenyer¢t,
pajzsa van, de csak papÁrbÂl,
m¢g szobadÁsznek se valÂ,
k¢sz¡lûdik huszÀrrohamra
s nyergetlen lova hintalÂ.

Megj´tt v¢gre olyan idû rÀnk,
Ãjra vannak mÀr k´veid
s arra valÂk hogy hÀzat ¢pÁts.
Jut-e nekem keny¢r hogy ¢ljek?
Fel¢d rep¡l ¢s leterÁt
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Ernst Bloch

KALñZ JENNY DALA A KOLDUSOPERçBAN
Zoltai D¢nes fordÁtÀsa

Kurt Weillnak ¢s Lotte LenjÀnak, ¡dv´zlettel.
àNoch leuchtet nicht des Mondes Silberfackel.Ê*

(FIGARO HçZASSçGA)

Igen, valami vidÀmat fogunk elûadni. Most ¹n´k a vend¢gek: ugyanÁgy ¡ltek, sz¢k¡-
k´n hÀtradûlve, a kik´tûi lebuj vend¢gei is. °s, Áme, elûrel¢p Jenny, a nyomorult mo-
sogatÂlÀny, ¢s ¢nekel arrÂl, hogyan mosta a poharakat. Mikor j´n mÀr a hajÂd, Jenny?
ä k¢rdezhetni tûle. °s a vend¢gek elûre r´h´gnek a vÀlaszon, ahogy nevetnek ¹n´k
is, ha tudnak majd nevetni.

Amit a n¢p munka k´zben ¢nekel, az mindig szÂrakoztatÂ. ögy Àm. Egyszerü, jÂ-
ravalÂ dallamok egy olyan korbÂl, amikor m¢g mindenki tette a dolgÀt. Ismert annak
a dalocskÀnak tartalma is, amelyet Jenny ¢nekel, a mosogatÂlÀny. így hÀt k¢tszeresen
is mondhatjuk: ergo bibamus, erre aztÀn iszunk.

àUrak, itt van Jenny, ¢s mossa a poharakat, ¢s k¢sz a csel¢dj¡k lenni. S minden pennyt alÀzatos
k´sz´nettel elfogadok, s ́ n´k lÀtnak engem rongyban meg a rongyos fogadÂt, s ́ n´k nem tudjÀk,
hogy mit tud Jenny. çm elj´n egy este, mikor majd zÃgnak a parton, s k¢rdik: Mi¢rt ez a lÀrma,
mondd? S aki d¢zsa mellett mosolyogni lÀt majd, mind Ágy szÂl: Mit nevet ez a rongy? S egy hajÂ,
nyolcvitorlÀs, ¢s rajta ´tven ÀgyÃ a part elûtt Àll. ä °s azt mondjÀk: LÀnyom, menj, mosogass,
¢s egy pennyt is kapsz, szeg¢ny. °s ¢n elteszem a pennyt, ¢s az Àgyat megvetem. (Aznap este Ãgysem
alszik ott senki sem.) De m¢g nem tudjÀk, hogy mire vÀrok ¢n. çm elj´n egy este, nagy lesz a
lÀrma a parton, s k¢rdik majd: Mi¢rt ez a sz´rnyü hang? S aki ablak mellett mosolyogni lÀt majd,
mind Ágy szÂl: Mit nevet ez a bitang? ä S egy hajÂ, nyolcvitorlÀs, ¢s rajta ́ tven ÀgyÃ t¡ze b´mb´lve
szÀll. ä Urak, akkor tudom, hogy majd nem mosolyognak, mert omlanak a hÀzaik, ¢s a vÀrosban
tombol majd a pusztÁtÀs, csak egy rongyos fogadÂ marad ¢pen, semmi mÀs. S k¢rdik majd: °s itt
ugyan ki lakhatik? ä °s a fogadÂ k´r¡l lesz lÀrma akkor ¢jjel, s k¢rdik majd: Hogyhogy ez ¢pen
maradt? °s ha lÀtjÀk, hogy az ajtÂn akkor reggel kil¢pek, mind Ágy szÂl: HÀt ¢ppen emiatt? ä S
egy hajÂ, nyolcvitorlÀs, ¢s rajta ´tven ÀgyÃ s felvont lobogÂk. ä °s majd szÀzan j´nnek d¢lben a
parton el¢m, ¢s szÀz kalÂz a Jennyt vÀrja. °s minden f¢rfit megfognak, ¢s lÀncba verik, ¢s elvonul
majd sorban elûttem mindegyik, s k¢rdik majd: Kit Át¢lsz halÀlra? S aznap d¢lben halÀlos nagy
cs´nd lesz a parton, ha majd vÀrjÀk, ki hal meg m¢g. S aztÀn meghalljÀk, hogy azt kiÀltom:
Mindet! S ha lehull egy fej, azt mondom: HopplÀ! S egy hajÂ, nyolcvitorlÀs, ¢s rajta ´tven ÀgyÃ
velem tengerre szÀll.Ê (Vas IstvÀn fordÁtÀsa.)

Ez a KalÂz Jenny kis dala, amelyet Polly ad elû esk¡vûje napjÀn, az Ãjdons¡lt nagy-
sÀgos asszony. çrtatlan tr¢fa, mindig hangulatossÀ teszi az ilyen ¡nnepi alkalmakat,
jÂ n¢ven veszik a hallgatÂk. KÀr, hogy nem mell¢kelhetem a sz´veghez a Weill kom-
ponÀlta csodÀs ritmust ¢s behÁzelgû dallamot. SzÁvet melengetû dallam, vidÀm alkal-
makra akÀr nemzeti himnusznak is ajÀnlhatom.
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Szabad felhÁvni figyelm¡ket n¢mely finomsÀgra, Ãgy mellesleg? Ezek egy¢bk¢nt
k´nnyen ¢szrevehetûk a n¢gynegyedes ¡tem ritmusÀban, amely oly k´nnyen vÀlik
gyÀszindulÂvÀ. JÂl hangzik a kihÁvÂ moll hangnem is, amely ´sszekapcsolja a sanzont
¢s a gyÀszindulÂt, a harmÂnia füszeres illatÃ vÀltakozÀsa, a szekund hangk´z ¡gyes
vÀgÀsa annÀl a k¢rd¢sn¢l: à´lni?Ê, az elmondhatatlanul sz¢p arpeggiÂk a àhajÂÊ ¢s a
àvitorlÀsÊ szavaknÀl, az orgona-hÀrmashangzat a àvelemÊ pontjÀn, amellyel a hajÂ el-
tünik. A hajÂ, amelyet Brecht testre szabottan Árt KalÂz Jennynek, szÂrakoztatÂ ¢s l¢-
legzetelÀllÁtÂ versekben, amelyek viszont soha nem tünnek el. Egy k´ltû adta a moso-
gatÂlÀnynak, hogy elmondja, mint szenved ¢s mint ´r¡l. Dzsesszzenekar ¡l egy szÁn-
padon, amely egyszerre bÀr ¢s katedrÀlis, katedrÀlis mint bÀr, meg nem k¡l´nb´ztet-
hetû mÂdon. VirÀgok bÃjnak elû a romlott operettvarÀzsbÂl, az 1900-as idûk k¢jes
sanzonÀbÂl, az amerikai dzsesszgyÀrak remekeibûl, k´nnyed k¢zzel utÀnozva, elûle-
gezve. öj holdsugÀr s¡t Àt a csel¢dlÀnyok ¢s a k¢peslapok szenvelgû hangulatot ÀrasztÂ
¢gboltjÀn. Ebben a szirupos masszÀban kimondatlan teolÂgia rejtezik; mily tanulsÀgos,
hogy e teolÂgiÀt aszpikkal k´rÁtik. °s vajon nem ¡dvhadseregdalokat hallunk-e a
Jennyt k´r¡lvevû KOLDUSOPERA-l¢gk´rben, J¢zust a verkli m¢ly¢rûl ¢s a MiatyÀnkot,
mint utcai dalt? Eg¢szen mÀs irÀnybÂl az ¡dvhadsereg egyszer mÀr teremtett bizonyos
kapcsolatot az utcÀval: azutÀn kik´pte a szÀjÀbÂl a r¢gi bün´s-büz´s nyÀlat, ¢s a k´-
vetkezû utcasarkon mÀr Àjtatosan az ¢g fel¢ fordÁtotta szem¢t. A Halleluja-lÀnyok ki-
ÀllÁtÀsa, egy nagy galopp tüz ¢s k¢nk´ves esû k´zben, az ´rd´g alÀszÀllÀsa pontban
tizenegy Ârakor, a nagy golgota-ÀgyÃk dÁszl´v¢sei ¢jf¢lkor: az ¡dvhadseregnek ezen
elsû programja mÀr Jenny-stÁlben ÀllÁttatott ´ssze, m¢g ha csak demagÂg mÂdon ¢s
cukros vÁzzel is a v¢g¢n. Weill ¢s Brecht orszÀgÀban azonban nemcsak a jÀmborsÀg
k´z´ns¢ges, hanem a blaszf¢mia is igazhitü. Az °gi Vûleg¢ny a Schubert-f¢le apÀca elûtt ä
aki itt KalÂz Jenny ä kalÂz k¢p¢ben jelenik meg, ¢s a àhopplÀÊ olyannyira apokaliptikus,
amennyire csak akarjuk. °s a kirÀly mentûfutÀrja, aki a KOLDUSOPERç-t mint àoperapa-
rÂdiÀtÊ zÀrja, a FIDELIO tÀjÀrÂl ¢rkezik, ¢rz¢kelhetûen; ¢s a ment¢s pÀtosza Ãgy ¡t Àt,
mint a vajas keny¢r papÁrjÀn a folt. Igen, szinte KalÂz Jenny t¢r vissza a kirÀly futÀra-
k¢nt megszelÁd¡lve, be¢rve azzal, hogy megmentse a banditafûn´k´t, a t´bbiekkel pe-
dig a gyûzelem ´r´m¢re el¢nekelhessen egy korÀlt; Àm a zÀrÂkorÀlban egybeolvad
egy szomorÃ cantus firmus ¢s egy kalÂzcredo: àMert hideg van. Gondoljatok a t¢lre ¢s
homÀlyra e v´lgyben, melynek jajszava kiÀlt.Ê ä °ppen a siralmaknak e v´lgy¢ben oly he-
ly¢nvalÂ a Jenny-f¢le hajÂlÀtomÀs. Ha a kirÀly mentûfutÀrai sürübben jÀrnÀnak mi-
fel¢nk: a megalÀzottak felemeltetn¢nek, a hatalmasok megalÀztatnÀnak, az ör ¢jf¢lkor
megjelenne hirtelen, lÂ helyett hajÂn, s inkÀbb a kirÀly ellen, mint a kirÀly futÀrak¢nt,
az ´tven ÀgyÃ pedig biztosabb lenne, a nyolc vitorla meg gyorsabb.

Ki ¢rti hÀt legjobban a kis dalt? A gyerekek nyÃjtjÀk az ujjukat, hogy ûk aztÀn igen,
tovÀbbÀ a lÀnyok a sz¡lûi hÀzban, aztÀn meg a srÀcok az iskolÀban. Nekik is rengeteg
t´rt¢net¡k van, amelyben ûk jÂ modorÃ gyÃjtogatÂk, ezt agyaljÀk ki Ãtban az iskola
fel¢, elalvÀs elûtt, lehet egy àArgÂÊ nevü hajÂ, ¢s az ÀlmodÂ a fû-fû hajÂskapitÀny. De
el¢gedett lehet a kis dallal a àgyÃjtsuk felÊ hÁve is, a nûben rejlû boszorkÀny. Vagy
nem kÁs¢rt¢k-e a forradalmat oly sokszor puskÀs asszonyok, benzinbombÀt k¢szÁtû
nûk, ¢s nem illik-e oly remek¡l a nûi testre a rablÂbûr minden jobb ponyvareg¢nyben
¢s abban az ¢letben, amely ponyvareg¢nyszerüen kem¢ny? A nûben rejlû àGonoszÊ,
f´ld alatti d¢mon, a nû egyet¢rt¢se az ¢let alÀaknÀzÀsÀval: àS aki d¢zsa mellett mosolyogni
lÀt majd, mind Ágy szÂl: Mit nevet ez a rongy?Ê àS aki ablak mellett mosolyogni lÀt majd, mind
Ágy szÂl: Mit nevet ez a bitang?Ê ä ez a mosoly gyakran kapcsolÂdott a v´r´s terrorhoz,
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vagy felhasznÀlta c¢ljaira a v´r´s terror. Nemcsak SentÀhoz vezet egyenes Ãt ettûl a
mosolytÂl, aki a K¢pet hÁvja, a Hollandit, avagy a szelÁd ElzÀhoz, aki hosszan k´ny´r´g,
mÁg v¢gre megjelenik Megmentûje, hanem a boszorkÀnyokhoz is, akiktûl rettegett a
t´rv¢nyesÁtett kereszt¢nys¢g, mi t´bb: a rebellis jelk¢pig, a paradicsomi kÁgyÂig, akivel
°va oly remek¡l egyet¢rt. Kev¢sb¢ Át¢lj¡k el majd KalÂz Jennyt, ha a luciferi vadÀllat
szerep¢re gondolunk a forradalmak ¢s n¢mely vallÀs t´rt¢net¢ben: a paradicsomi kÁ-
gyÂ bûr¢bûl egyszer csak elûbÃjik az °sz istennûje. °s ne feledkezz¡nk meg a àl¢lek-
rûlÊ, amely mindig, minden nyelven nûnemü, a Psych¢ nevü leÀnyzÂrÂl a vilÀg
visszataszÁtÂ atyai hÀzÀban. çm egy sz¢p napon megjelenik (Ágy magyarÀztÀk a keresz-
t¢ny eretnekek a BibliÀt) egy f¢rfiÃ, J¢zus, ¢ppens¢ggel a teljes ismeretlens¢gbûl, a
tengeren tÃlrÂl, aki magÀval hozza a Szentlelket, ujjÀn jegygyürüvel, apja, sz¡lei, a
vilÀg ¢s minden dolgok atyja ellen. Egy darabkÀja ennek az eljegyz¢snek a dalban is
megtalÀlhatÂ: a kolportÀzs a misztikus kalÂzzal Ãjra manicheus tÀjakat ¢rint; sok min-
den talÀlkozik itt, de semmi sem avÁtt r¢gis¢g. MÂkÀs, ahogyan mindezt egymÀsra rak-
ja a nagysÀgos asszony: az egykori bosszÃÀllÂt, a csÀbÁtÂt, a hajÂs messiÀst.

TehÀt: aki jÂl odaf¡lel, az ¢szleli a bajt, mert mindmÀig bajlÂdunk vele. A SZþZ IMç-
Jç-nak e Weill-f¢le vÀltozatÀban a menek¡l¢s motÁvumai nemcsak szentimentÀlisak,
¢s a àjÀmborsÀgÊ sem romantikus. °rezz¡k a kor ingatag hÀtter¢t. JÂ tÁz ¢vvel ezelûtt
Senta m¢g nem jelenhetett volna meg Ágy, mint egy v´r´s kalÂz menyasszonya, sût A
KATONA T¹T°NET°-ben sem, Sztravinszkij müv¢ben, amely a hullad¢kbÂl, ÀlombÂl ¢s
aljassÀgbÂl ´sszemontÁrozott jÂ zene eredeti modellje. à¹n´k m¢g mindig nem tudjÀk, ki
vagyokÊ ä ennek sem lenne ¢des ¢s veszedelmes hÀttere, ha nem volna forradalmi Àl-
lapot a vilÀgban, s az elnyomott ember nem k¢sz¡lûdne, hogy konkretizÀlja magÀt. A
vend¢gek nevetnek ugyan Jenny dalÀn, ¢s aranyosnak talÀljÀk, a polgÀrok àlereagÀl-
jÀkÊ ¢s olyan szÁnhÀzi sikerhez segÁtik a KOLDUSOPERç-t, amilyet egy s´r´zûi kom¢dia
¢rdemelne, nem ez a dinamittal teli passzus. KalÂz Jenny sajnos nem a v¢g hÁrn´ke-
k¢nt j´n, ¢s nem l´vi ripityÀra a vÀrost (ahogy a darab forradalmi logikÀjÀbÂl k´vet-
kezne): ¢s m¢gis gyanÃs zene ez, nyomasztÂ l¢gk´rü szÂrakozÀs; az ´nel¢g¡lt müv¢-
szetnek v¢ge, a szubsztancia hÀnyad¢knak bizonyul a felmosÂv´d´rben ¢s abban, amit
a v´d´r f´l¢ hajlÂ gondol. °gj, szent lÀng, lobogj ä a hitvÀnysÀg tÀplÀlja a lÀngot leg-
jobban. ºss´n hÀt a r¢g vÀrt Âra, ¡ss´n mÀr ä KalÂz Jenny is kantÀtÀkat ¢nekel,
amennyiben egyÀltalÀn vÀrni lehet valamit egy ilyen müveletlen ¢s agyonnyÃzott per-
szÂnÀtÂl. PietizmusÀban van valami fenyegetû, de dala a karÀcsonyt megelûzû hetek
vilÀgÀhoz illik. Igazi adventi hangulat, az Ãjkori Ázl¢s kÁvÀnalmai szerint.
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HANS SACHS K°RD°SE
AZ ORGONABOKORHOZ

Zoltai D¢nes fordÁtÀsa

V¢ge egy k¡l´n´s napnak. MÀs lett, mint gondoltÀk. Sachs Ãjra egyed¡l ´nmagÀval,
mint r¢g megszokhatta, asszony n¢lk¡l, gyerek n¢lk¡l. Nemr¢g m¢g Ãgy lÀtszott, hogy
holnap, a lÀnyk¢r¢s utÀn v¢get ¢r az egyed¡ll¢t. A szerelmes Waltherrûl persze m¢g
semmit sem tud, de eleget tud a madÀrrÂl, amely ma ¢nekelt, àund wie er musst, so konnt
er'sÊ, ¢s tudott is ¢nekelni Ãgy, ahogy kellett. Az feltünt r´gt´n Sachsnak, hogy a mÃzsa
a mÀsikhoz hÃzott, oly hangban vagy honban, amelyet Sachs jÂ szemmel felismert, s
amelybe û nem l¢phetett. Ehelyett a mühely el¢ hozatta a munkaasztalt; ott ¡l mellette
az ´regedû suszter, visszat¢r a kaptafÀjÀhoz, mogorvÀn rÀf´rmed DÀvidra, amikor az
inas azt tudakolja, hogy munkÀba fog-e m¢g ma ¢jszaka. °s akkor feltolult egy eml¢k,
az ¢rzelmek reggeli tÃlcsordulÀsa, hÀrom hosszÃ ¡temen Àt, nem àLenzes GebotÊ, nem
a kikelet parancsszava, nem is a às¡sse NotÊ, nem az ¢des sz¡ks¢g, hanem valami, ami
szinte fenyegetûen-fÀjdalmasan jut szÂhoz. àDe nem, hÀt m¢gse megyÊ, mÀrmint a mun-
ka, amibûl mÀra m¢g jÂcskÀn hÀtravan, ami az ¢j csendj¢be hajt, a bÃcsÃ az ifjÃsÀgtÂl
¢s a mütûl, Àm ami fel¢breszti a kifejez¢s ´szt´n¢t, most inkÀbb, mint valaha, s ez a
kifejez¢si ´szt´n persze nem enged. K´zben pedig ä ¢s ez fontos itt, ez Sachs maga,
teljesen, ez t´bb, mint a felnûtt¢ vÀlÂ Stolzing ä, k´zben pedig megszÂlal Sachs, habÀr
csak amÃgy mellesleg, valÂban frissÁtû eszt¢tikai Àtmenetet teremtve. A legk¡l´n´sebb
fordulat k´vetkezik, olyan objektÁv fordulat, amilyet aligha vÀrnÀnk egy m¢giscsak
szerf´l´tt szubjektÁv szituÀciÂban. Pontosan ily szavakkal: àWie duftet doch der FliederÊ
ä àmint ontja sz¢t jÂ illatÀt az orgonavirÀgÊ; àwill, dass ich was sagen soll. Was gilt's, was ich
dir sagen kann? Bin ein gar arm, einf¤ltig MannÊ ä àmint k¢sztet rÀ, hogy szÂljak. Mit is mond-
hatn¢k neked? Szeg¢ny, egy¡gyü ember vagyok ¢n.Ê Bizony, az orgonavirÀg (amely akkortÀjt
m¢g nem is volt N¢metorszÀgban honos) ¢s az orgonaillat olyan erotikon, amely sz¢t-
Àrad az emberben. àl´st weich die GliederÊ, àÀthatja az ember minden tagjÀtÊ; de szorosan
mellette Àll egy k¡l´n´s, tisztÀn kÁv¡lrûl n¢zv¢st az orgonabokorra vonatkozÂ kijelen-
t¢s: àwill, dass ich was sagen sollÊ, àakarja, hogy mondjak valamitÊ, majd ezutÀn, szinte tÃl
a sajÀt ¢rz¢sen ¢s annak lÁrai kimondÀsÀn a szinte objektumszerü rezignÀciÂ: àWas
gilt's, was ich dir sagen kannÊ, àmi az, mit n¢ked mondhatokÊ; mintha nem egy emberi
Àllapot kÁvÀnnÀ a kifejez¢st, hanem a k´rnyezet egy r¢sze, egy ä bÀr hasonlatszerü ä
tÀrgy. S mik´zben a rezignÀciÂ ezt kÁvÀnja: àG¤bst, Freund, lieber mich freiÊ, àbarÀtom,
hagyjÀl b¢k¢nÊ, az orgonavirÀg m¢gis felszÂlÁt: megbÁzatÀst ad a müv¢szetre. Kegyetlen
barÀt, kimondÀsra k¢sztet, de nem holmi mÃzsa, amely felt¡zel a kimondÀsra, ¢s hoz-
zÀsegÁt a kimondÀshoz, Â, nem; olyan, mint egy rÀnk meredû k¢rdû tekintet a k¡lvi-
lÀgbÂl, itt lÀtszÂlag nem is oly fontos tekintet, de ä k´vetel. VÀlaszra vÀr.

Semmi k¢ts¢g, ilyen ¢rz¢s a mÀsiknak, az ifjÃ lovagnak eddig m¢g nem adatott meg.
Ilyes fordulat azonban k¡l´n´sen illik Sachshoz, a segÁtûh´z, a tanÀcsot adÂhoz. így
n¢z szembe Sachs Walther reggeli ÀlmÀval is, Ágy l¢p el¢be f¢lÃton, ezÃttal (mint Scha-
dewaldt remek¡l megfigyelte) csaknem szÂkrat¢szi bÀbamesters¢get üzve. Ez tehÀt
nemcsak modor, bÀrmily k´zel Àll Wagnerhez a Novalis-f¢le àMinden dolog megkeresi
k´ltûj¢tÊ, vagy De la Motte-Fouqu¢nek, az UNDINE k´ltûj¢nek sejt¢se, hogy az erdû
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àteli van a rettenet elû¢rzet¢velÊ. Ennek a vÀrakozÀsnak inkÀbb arra kell irÀnyulnia, ami
magÀban az objektumban rejlik, arra, ami m¢g nem manifeszt benne, amivel terhes,
aminek vilÀgra hozÀsÀra ez¢rt ¢ppen a k´lt¢szet mint bÀbamesters¢g hivatott. Eszerint
a r´vid orgonamonolÂg pÀrhuzama nemcsak Walther reggeli ÀlmÀnak, a mÀr r¢gÂta,
°va megpillantÀsa Âta csÁrÀzÂ versenydalnak àleÁrÀsÀbanÊ rejlik. Az orgonaillat ingere
¢s term¢szetesen a hozzÀ tartozÂ vÀlasz m¢g homog¢nebb pÀrhuzamokra lel (az em-
beren kÁv¡li, mondhatni eg¢szen objektumszerü sz¡zs¢nek megfelelûen) Wagner
megannyi expresszÁv ä leÁrÂ vihar-, tüz-, pirkadat- vagy ¢jzen¢j¢ben (persze, ez is ro-
mantikus ´sszef¡gg¢sben Àll, gondoljunk a holdf¢nyre Mendelssohn SZENTIVçN°JI
çLOM-nyitÀnyÀban, vagy a sz¢lzÃgÀsra, a barlang falÀn visszaverûdû madÀrrikoltÀsok-
ra a HEBRIDçK -nyitÀnyban). A zeneszerzû, aki oly szÁvesen kÁs¢rletezik az orgonaillat-
tal, a Szent JÀnos-¢jjel, de m¢g az Át¢letidûvel is, amely Hunding hajl¢kÀba üzi Sieg-
mundot, minderre az û sejtelmes kulcsszavÀval felel: nem is annyira sajÀt, sok mindent
feltÀrÂ ¢rzelmeit illetûen, hanem a dologra vonatkozÂan, mely àszÂlani k¢nyszerÁtÊ, mely
azt akarja, hogy mondjak valamit. Hogy Wagner mennyire tudatosan lÀtta el a feltÀ-
rÀsnak e szolgÀlatÀt, messze tÃl az orgonaillatot emlÁtû kis helyen, azt nem utolsÂsor-
ban a PARSIFAL utolsÂ felvonÀsÀnak a mondhatni hangzat-botanikai jellegü r¢sze bi-
zonyÁtja, a tavaszi virÀgos r¢t, amely paradox mÂdon a nagyp¢nteket id¢zi. A virÀgok,
mint Parsifal ¢nekli, àbis zum Haupte s¡chtig mich umranktenÊ, àk´r¡lfontÀk eg¢sz testemÊ,
itt szellemi vÀgyat ¢bresztve, hogy àdie ents¡ndigte NaturÊ, àa büntûl megtisztult term¢szetÊ,
àheut ihren Unschuldstag erwirbtÊ, àmeg¢lje ma ÀrtatlansÀga napjÀtÊ. Ez a jÂcskÀn templomi
ÀhÁtatÃ (egy¢bk¢nt Schopenhauertûl ¢s Szent çgostontÂl csaknem szÂ szerint meg-
¢rintett) k¢rd¢s- ¢s felelet-zene, ez a mÀsf¢le, magasabb rendü virÀglÀny-zene kisaj-
tolja magÀbÂl az orgonaillatot, habÀr igen kev¢ss¢ dion¡szoszi mÂdon, an¢lk¡l hogy
müv¢szi ¡nnepre ¢s menyegzûre utalna. A nagyp¢nteki varÀzs el´mlik a term¢szeten,
amely rÀnk tekint, itt fel¢bred ¢s feltekint; az orgonaillatot illetû k¢rd¢s megkeresz-
telkedik. De hogy visszat¢rj¡nk Sachs szer¢ny, sût visszafogott, rezignÀlt kijelent¢s¢-
hez, Ágy az¢rt m¢gsem adhatÂ vÀlasz arra a k¢rd¢sre, hogy mi az, amit az orgonavirÀg
mondhat, s amit az ember a virÀgnak ́ nmagÀrÂl, hÀt errûl Sachs tovÀbb t´prenghetne
ezÃttal. Az orgonabokrot illetûen, amely allegorikus ¢rtelemben beborÁtja az eg¢sz mÀ-
sodik felvonÀst, v¢g¡l szinte csak egyetlen kifejez¢sbe sürüs´dik a vÀlasz: àWahnÊ, àkÀp-
rÀzat, t¢bolyÊ. Az orgonaillat mint kÀrokozÂ. àDer hat den Schaden angerichtÊ, àaz müvelte
a varÀzslatotÊ, ́ sszegzi Sachs a mÀsnapi napf¢nyes reggelen, az orgonaillat volt a bün´s,
a Szent JÀnos-¢j; de felvirrad ä micsoda k¢sleltet¢s ¢s micsoda C-dÃr! ä Szent JÀnos-
nap. Az orgonaillat ¢s Szent JÀnos-nap persze ¢pp ezen a helyen elmondhatatlanul
sz¢p, büv´letesen lÀgy-szelÁd zen¢t kap dÁszkÁs¢ret¡l, magas fekv¢sben, oly zen¢t,
amily m¢g a vÀlasz elûtt az Ág¢retet be nem vÀltva mÀszik a f¡lbe, m¢g annak tisztÀzÀsa
elûtt, hogy mik¢nt j´tt l¢tre a àSzent JÀnos-napÊ feh¢r mÀgiÀja. A bÂdÁtÂ orgonaillat-
hoz Sachs is hozzÀtette a magÀ¢t, a àvereked¢si fÃgÀvalÊ revÀnsot vett, s ennek Àldozata
v¢g¡l is Beckmesser lett. SzÂval van valami embertelen, nemcsak emberen kÁv¡li ¢s
objektumszerü k¢rd¢s is ebben a Szent JÀnos-¢jben, s Sachs talÀn vÀlaszolt is e cse-
k¢lys¢ggel kapcsolatban az orgonabokornak, amikor k¢sûbbi WahnmonologjÀt kieg¢-
szÁtette egy àApage male spiritusÊ-szal, egy àtÀvozz tûlem, gonosz l¢lekÊ szÂzattal. Biztos,
hogy ez a kieg¢szÁt¢s sem elegendû, nem jelent tisztÀzÀst, mert ¢ppens¢ggel a C-dÃr-
¡nnep: Szent JÀnos-nap, orgonabokor n¢lk¡l, nemcsak mint àhuldreichster TagÊ, mint
àkegyes s csodÀs napÊ, bizony ez taposta sz¢t v¢glegesen Beckmessert, a szeg¢ny flÂtÀst.
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NyilvÀnvalÂan vÀlaszolni kellene az orgonabokornak avagy az ûsr¢gi Wahnnak, a vÀ-
ros- ¢s vilÀgt´rt¢nelem d¢moni abszurditÀsÀnak m¢g valamit, vagy ki kellene hallani a
mübûl, a MESTERDALNOKOK -bÂl ilyesmit, t´bbet, mint a versenydalt. Az orgonabokor:
allegÂria. Nem mindig, nem felt¢tlen¡l a bÂdÁtÀs illatÀt implikÀlja, hanem olykor a
boldogsÀgot is; a Szent JÀnos-nap pedig nemcsak a gyûzelem C-dÃrjÀt, de a b¢k¢¢t is.

1964

Dolinszky MiklÂs

LEGYEN-E A ZENE MINDENKI°?
ReflexiÂk Dobszay LÀszlÂ cikk¢re*

A k´z ¢s az oktatÀs
A t´meg felemel¢s¢nek eszm¢je egyidûs magÀval a t´meg fogalmÀval, a t´meg fogal-
ma pedig a modern Àllam totÀlis ¢s szem¢lytelen hatalmÀval. KorÀbban a t´meg fo-
galma, legalÀbbis mint politikai vagy kulturÀlis entitÀs, nem l¢tezett. A rendek-r¢tegek
egyfelûl mint ´sszem¢rhetetlen kultÃrÀk let¢tem¢nyesei b¢k¢sen megf¢rtek egymÀs
mellett, mÀsfelûl e szimultÀn kultÃrÀkat a k´z´s vilÀgk¢p m¢gis term¢szetes egys¢gbe
foglalta. Ha valahol, ebben az ¢rtelmez¢sben valÂban lehetne l¢tjogosultsÀga a kifeje-
z¢snek itt is, csakhogy ezt az ¢rtelmez¢st a modern t´meg fogalmÀtÂl megk¡l´nb´zteti
egy l¢nyeges vonÀs, nevezetesen, hogy mik´zben a k´z´s vilÀgk¢pbe vetett hit a pre-
modern kultÃrÀkat ´nmagukban is ´sszem¢rhetetlenn¢ tette, addig a modern t´meg
mint puszta kvantum l¢nyege ¢ppen tagjainak egymÀshoz m¢rhetûs¢ge.

Az, ami a szimultÀn ¢s ́ sszem¢rhetetlen r¢tegeket sz¡rke ¢s arctalan t´megg¢ tette,
a modern, ¢spedig mindenekelûtt a XX. szÀzadi Àllamhatalom, amely a t´rt¢nelem
minden eddigi hatalmÀnÀl kizÀrÂlagosabban ¢s szervezettebben kÁvÀnja az egy¢nt bir-
tokba venni. Az archaikus hatalmak mindig nyÁltak voltak, vagyis c¢ljukbÂl, az ural-
kodÀsbÂl nem csinÀltak titkot. Az uralkodÀst kÁm¢letlen¡l, de legalÀbb ûszint¢n üzt¢k,
¢s ez a viszonyokat nyÁlttÀ tette: a tÀrsadalom egyik r¢sze uralkodott, a mÀsikon ural-
kodtak. A modern szem¢lytelen Àllamhatalom ezzel szemben humanista eszm¢k ¢s a
jÂzan ¢sz k´nt´s¢be burkolÂzik. Az ÀltalÀnos jÂl¢t, a b¢ke, az egys¢ges ¢s k´telezû ok-
tatÀs, egyszÂval a civilizÀciÂ eszm¢j¢nek kisajÀtÁtÀsa m´g´tt azonban vilÀgosan felis-
merhetû a homogenizÀlÀs vÀgya ¢ppen abbÂl a c¢lbÂl, hogy a r¢tegeken megk¡l´n-
b´ztet¢s n¢lk¡l lehessen uralkodni. Az adminisztratÁv Àllamhatalom tehÀt minden Ãt-
jÀba ker¡lû dolgot igyekszik kiegyenlÁteni, ́ sszem¢rhetûv¢, vagyis: ellenûrizhetûv¢ ¢s
ezzel leigÀzhatÂvÀ tenni, ez irÀnyÃ tev¢kenys¢g¢nek eszk´ztÀra pedig igen sz¢les skÀ-
lÀn mozog. A skÀla egyik v¢g¢n az eddigi legt´k¢letesebb homogenizÀciÂs eszk´z´k:
a t´megpusztÁtÂ fegyverek Àllnak, amelyekben az ¢sz ¢s a civilizÀciÂ immÀr let¢pik a
racionalitÀs maszkjÀt, ¢s a maguk pûre valÂsÀgÀban mutatkoznak. Nem egyszerüen
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az¢rt, mert az embert´meg v¢gleges homogenizÀlÀsÀnak lehetûs¢g¢t birtokoljÀk, ha-
nem mert ezÀltal magÀnak az ´sszem¢rhetetlens¢gnek: az ¢letnek kiirtÀsÀra t´rnek.

A skÀla mÀsik v¢gpontjÀn a t´megoktatÀs Àll, a humÀnum eszm¢j¢nek kÁv¡lrûl m¢g
s¢rtetlen maszkjÀban. Az Àllam hat¢ves korÀtÂl tudja az egyedet sajÀt c¢ljaira felhasz-
nÀlni. Ha hat¢ves korunktÂl is azt az utat folytatnÀnk, mint amelyet elkezdt¡nk, az
emberi t´rt¢nelem eg¢szen mÀsk¢pp festene (vagyis inkÀbb talÀn nem is l¢tezne). A
pÀlyamÂdosÁtÀst azonban nem lehet nem ¢szrevenni. Ez annak a szÁvÂs ¢s elszÀnt k¡z-
delemnek eredm¢nye, amelynek mint egyfajta fordÁtott beavatÀsi rÁtusnak sorÀn az
iskola az egyedet minden fontosabb ´sszem¢rhetetlens¢gtûl ¢s egyszeris¢gtûl meg
akarja tisztÁtani, s amelynek v¢g¢n mint immÀr kiszÀmÁthatÂ-´sszem¢rhetû, bizton-
sÀgosan domesztikÀlt alattvalÂt az Àllam szÀmÀra hasznÀlatra kÁvÀnja Àtadni, vagy ami
ugyanaz: beilleszteni a t´megbe. 

Az a k´z´s nevezû, amelyhez az iskola az egyedeket m¢ri, vagyis a homogenizÀlÀs
eszk´ze az adat. De errûl k¢sûbb. 

A hetvenes ¢vek ÀltalÀnos iskolÀja MagyarorszÀgon, amelyet szem¢lyesen tapasz-
taltam meg, nagyon sok vonÀsÀt ûrizte a homogenizÀlÂ rituÀl¢nak, olyannyira, hogy
az int¢zm¢ny inkÀbb tünt elûkatonasÀgi laktanyÀnak, mintsem a nevel¢s fellegvÀrÀ-
nak, ¢s csakis az¢rt volt elviselhetû, mert, mint a rendszer ÀltalÀban, ez is t´k¢letlen¡l
¢s kiszÀmÁthatatlanul mük´d´tt. A hat¢ves gyereket mindenekelûtt egyenruhÀba bÃj-
tattÀk, melynek visel¢se az iskola falai k´z´tt k´telezû volt. Ugyancsak egys¢ges tan-
szerek ker¡ltek kiosztÀsra. A bel¢pû tanÀr haptÀkban valÂ k´sz´nt¢se, az ÂrÀk elûtti
jelent¢s ¢s egyÀltalÀn az abszolÃt tekint¢lyuralom l¢nyeg¢ben a katonai viszonyokat
modellÀlta. Nem besz¢lve a kisdobos- ¢s Ãtt´rûmozgalomrÂl, amely voltak¢pp az is-
kola meghosszabbÁtÀsa volt, ¢s amely szervezeti fel¢pÁt¢se (csapat, raj, ûrs) ¢s rituÀlis
k¡lsûs¢gei r¢v¢n e hasonlÂsÀgot nem is titkolta. A tÀborok, az akadÀlyverseny, a l´v¢-
szet ¢s hasonlÂ megmozdulÀsok mind-mind a katonasÀgra, pontosabban a militarizÀ-
landÂ-uniformizÀlandÂ tÀrsadalomra valÂ t´bb¢-kev¢sb¢ nyÁlt felk¢szÁt¢st szolgÀltÀk.
(Megvolt ennek persze a maga k´zvetlen-reÀlis alapja: nem voltak m¢g tÃlsÀgosan
messze az ´tvenes ¢vek, amikor a mesters¢gesen szÁtott orszÀgos lelkesed¢s m´g´tt a
nagyon is valÂsÀgos hÀborÃs k¢sz¡lûd¢s baljÂs motivÀciÂja hÃzÂdott meg.)

Ak´z´tt, hogy a gyereket testnevel¢s ¡r¡gy¢n lûni ¢s masÁrozni tanÁtjÀk ¢s ak´z´tt,
hogy az ´nc¢lÃ hasznossÀg elve alapjÀn kivÀlasztott ¢s az egyetemes ´sszef¡gg¢sektûl
elzÀrt adatokat t´ltenek bel¢, l¢nyeges k¡l´nbs¢g nincs. Az adat korrumpÀlÀsa ugyan-
Ãgy az alattvalÂk¢pz¢s eszk´ze, mint a golyÂszÂrÂ, a haptÀk vagy a tisztelg¢s. Nem
tudunk ÀllÁtani valamit an¢lk¡l, hogy ezzel mindenekelûtt ne ´nmagunk l¢t¢t ÀllÁta-
nÀnk; ¢s nem tudunk Ãgy befogadni egy ÀllÁtÀst, hogy ne ́ nmagunk l¢t¢nek igazolÀsÀt
keresn¢nk benne elûsz´r, azt, aminek az informÀciÂ maga csupÀn burka. Az ismere-
tek, adatok eg¢szen addig, amÁg egy szerves ¢s ´sszem¢rhetetlen vilÀgk¢pnek rende-
lûdnek alÀ, valaminek, ami a maguk ´sszess¢g¢n¢l t´bb, teljesÁtik szerep¡ket. A baj
akkor kezdûdik, amikor alÂluk e vilÀgk¢p szilÀrd talaja kicsÃszik, ¢s immÀr nem egy
felett¡k ÀllÂ, l¢nyeg¢ben bizonyÁthatatlan valÂsÀgot igazolnak, hanem pusztÀn sajÀt
magukat. A levegûben lebegû àobjektÁvÊ ismeretek e k¢tes ¢s vesz¢lyes autonÂmiÀjÀt
hasznÀlja ki az Àllam, ¢s teszi ûket az ellenûrizhetûs¢g, a t´megk¢pz¢s eszk´z¢v¢: az
adattal valÂ korrupciÂ szerepe, hogy a m¢g nyÁlt eszü gyermek ́ nÀllÂ k¢rd¢sfeltev¢s¢t
megelûzze, lebombÀzza, ¢s maga tegye f´l az egyben meg is vÀlaszolt k¢rd¢st. Mi¢rt
kell egy nyolc- vagy tizenegy ¢ves gyereknek a kacsacsûrü emlûs szaglÂszerv¢rûl, a
XV. szÀzadi n¢metalf´ldi gazdasÀgpolitikai t´rekv¢sekrûl vagy K´z¢p-çzsia sztyepp-
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jeinek ¢ghajlatÀrÂl tanulnia, m¢gpedig egy idegen szavakkal zsÃfolt, szÀnd¢kosan
em¢szthetetlen nyelven ä ahelyett, hogy vilÀgos egyszerüs¢ggel, sajÀt k´zvetlen vilÀ-
gÀbÂl kiindulva tenn¢k a gyermeket k´zvetlen ismeretekre fog¢konnyÀ? A k¢rd¢s ko-
rÀntsem k´ltûi. A tudomÀny ä mert ennek nyelve lopÂdzott be a tank´nyvekbe ä c¢lja
itt, hogy a kisdiÀk a vilÀghoz ne szem¢lyes ¢lm¢nyei r¢v¢n k´zelÁtsen, vagyis hogy a
tanulÀs nehogy azzÀ vÀljon, amiv¢ mindig lennie kellene: a mÀr eleve benn¡nk
szunnyadÂ ´sszef¡gg¢sek katartikus felismer¢s¢nek, amelynek r¢v¢n voltak¢pp nem
az ismeretek, hanem ́ nmagunk valÂsÀgÀrÂl szerz¡nk tudomÀst, hanem hogy a vilÀgot
tûl¡nk f¡ggetlen àk¡l´nÊ valÂsÀgk¢nt, ne pedig sajÀt kivÁvott vilÀgunkk¢nt ¢lj¡k meg,
¢s hogy ´nmagunk hely¢n ¢pp az elk¡l´n¡l¢s miatt valami homÀlyos ¢s elmosÂdott
massza maradjon, valami, amit igazÀn mi magunk sem ¢rt¡nk, amit nem ¢rz¡nk sa-
jÀtunknak, ¢s amirûl ¢ppen ez¢rt nem is tudjuk, voltak¢pp mi k´z¡nk hozzÀ.

Az elmÃlt k¢t ¢vtizedben a KodÀly-mÂdszer k´r¡li vitÀk sorÀn szokÀsban volt ironi-
zÀlni azon, hogy ilyen mÂdszer nincs is, hiszen ki tud felmutatni e cÁm alatt egy Ko-
dÀly-k´nyvet? Nos, Dobszay LÀszlÂ legfontosabb ¡zenete ¢ppen az, hogy amirûl szÂ
van, az nem mÂdszer (el is ker¡li a szÂ hasznÀlatÀt), nem szakmai ismeretek ́ sszess¢ge,
nem olyasmi, ami ´sszefoglalhatÂ egy v¢kony ¢s praktikus brosÃrÀban ä nem zene,
hanem ¢letforma a zene Àltal k´zvetÁtve, vagyis elsûsorban nem szakmai, hanem mo-
rÀlis ¢rt¢ke ¢s jelentûs¢ge van. E megÀllapÁtÀsban benne rejlik a kodÀlyi pedagÂgia
rendesen elhallgatott l¢nyege, e l¢nyegben viszont benne foglaltatik ama paradoxon,
ami a KodÀly-pedagÂgia kudarcÀt ab ovo megpecs¢telte. Dobszayval ellent¢tben ¢n
ugyanis nem a kodÀlyi eszm¢k sorsÀban, nem a k¡l´nb´zû szerencs¢tlen v¢letlenek
´sszejÀtszÀsÀban vagy ¢ppens¢ggel az alkalmatlan m¢diÀban lÀtom e pedagÂgia ku-
darcÀt, hanem Ãgy gondolom, l¢nyeg¢n¢l fogva, eredendûen volt kudarcra Át¢lve,
pontosabban ama v¢letlen ¢s szerencs¢tlen k´r¡lm¢nyek nagyon is sz¡ks¢gszerüek
voltak.

A kodÀlyi kÁs¢rlet a XX. szÀzadi ÀltalÀnos ¢rt¢kvÀlsÀg egyik lehets¢ges megoldÀsa-
k¢pp sz¡letett. KodÀly ¢s harcostÀrsai szÀmÀra a n¢pzene k¢pviselte azt a hiteless¢get,
amely alternatÁvÀt kÁnÀlt a hanyatlÂ ¢s elidegen¡lt n¢met orientÀciÂjÃ magaskultÃrÀ-
val szemben. Eszm¢nyi komponistÀnak azt tartottÀk, aki morÀlis k´teless¢g¢nek ¢rez-
te, hogy a n¢pi tradÁciÂval szembes¡lj´n, ¢s aki a n¢pzen¢t megnemesÁtve, ennek va-
lÂdi mibenl¢t¢t m¢gis ¢pp Ágy beteljesÁtve hozza szint¢zisbe az eurÂpai müzene vÁv-
mÀnyaival: a gy´ker¢t a hagyomÀnyba eresztû ihlet r¢v¢n a n¢pzene szÀrnyakat kap,
a müzene pedig ism¢t a f´ldre ereszkedik, a kulturÀlis ¢rt¢k azonos lesz a tradicionÀlis
¢rt¢kkel, fent ¢s lent egybeolvad, ¢s az aranykori k´z´ss¢g, ha k¢pletesen is, de ÃjjÀ-
sz¡letik. KodÀlynak persze kellett, hogy legyen tudomÀsa mindennek illuzÂrikus vol-
tÀrÂl, arrÂl, hogy a katarzis szempontjÀbÂl k´z´mb´s a felhasznÀlt anyag szÀrmazÀsi
helye, arrÂl, hogy a n¢pzenei kiindulÀs m¢g nem garantÀlja a hiteles t´megkultÃra
megsz¡let¢s¢t, vagyis v¢gsû soron arrÂl, hogy fÀjdalmas d´nt¢st kell hozni hiteles t´-
megkultÃra ¢s hiteles magaskultÃra k´z´tt ä egyszÂval, hogy a n¢pzene apotetikus
rekreÀciÂja a XIX. szÀzadi romantikus utÂpiÀk sorÀba illeszkedik.

Az eszme megvalÂsÁtÀsa azonban v¢gsû soron a k´z´ss¢g fogalmÀn bukott meg. Ko-
dÀly nem vett tudomÀst arrÂl, hogy a modern tÀrsadalom alapvetûen t´megszerke-
zetü, ¢s arrÂl, hogy ebbûl az ÀllapotbÂl az aranykori k´z´ss¢g fel¢ nincs visszaÃt. V¢g¡l
is a n¢p ¢s a t´meg felcser¢lhetûs¢g¢nek t¢vk¢pzet¢ben, ellent¢t¡k kib¢kÁthetetlens¢-
g¢nek ignorÀlÀsÀban rejlik a kodÀlyi gondolat utÂpisztikus volta. A k´z´ss¢gg¢ for-
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mÀlÂdÀst ugyanis ugyanannak a t´megoktatÀsnak keretei k´z´tt k¢pzelte el, amely-
nek l¢lekrombolÂ hatÀsa, az Àltala terjesztett hivatalos kultÃra ellen kezdetben ¢ppen
a n¢pzenekultÃra szolgÀlt fegyver¡l. MÀrpedig KodÀly nemhogy nem tÀmadta az Àl-
lami k´zoktatÀs struktÃrÀjÀt, hanem mint eleve adottat kezelte, ¢s ¢pÁtett rÀ.

Ez¢rt utÂpia a kodÀlyi gondolat. AlternatÁv ¢letformÀt, humanisztikus ellenkultÃrÀt
kÁnÀl ama m¢dium r¢v¢n, amelynek feladata ¢ppen annak az ¢letformÀnak ¢s kultÃ-
rÀnak k¢pviselete, melyek ellen az alternatÁvÀk irÀnyulnak. Nem nagyon b´lcs dolog
a szuver¢n szem¢lyis¢gnek ¢s szerves vilÀgk¢p¢nek kibontakoztatÀsÀt arra az int¢z-
m¢nyre bÁzni, melynek hivatali k´teless¢ge pontosan a szem¢lyis¢g dehumanizÀlÀsa
¢s ´sszem¢rhetûv¢ t¢tele: ha az int¢zm¢ny megfelelne az ilyen elvÀrÀsoknak, azon
nyomban meg is szünne. MÀrmost a k´z¢pkori iskola meggyûzûd¢sem szerint sem-
mif¢le modellel nem szolgÀlhat ma, a rÀ valÂ hivatkozÀst anakronisztikusnak ¢s mint
ilyet egyszerüen f´l´slegesnek ¢rzem. CsupÀn annyit kÁnÀlok m¢gis megfontolÀsra,
hogy ez az iskola az egyetemess¢gnek legalÀbb a lehetûs¢g¢t magÀban hordozta, m¢g-
pedig egyszerüen az¢rt, mert nem volt k´telezû. Azt hiszem, minden korban vÀlasztani
kell, hogy mindenrûl vagy mindenkihez szÂlunk, pontosabban: hogy valamely egys¢-
ges vilÀgszeml¢letet oktatunk-e, avagy ezt az egys¢get az oktatÀs k´telezûv¢ t¢tel¢vel
kompenzÀljuk. Mert egyetemess¢g ¢s kizÀrÂlagossÀg sosem talÀlkozhatnak.

Nem akarom a KodÀly-pedagÂgia nyakÀba varrni a zeneoktatÀs vilÀgszerte jelen
l¢vû torzulÀsait, Ágy a zene k´zeg¢ben valÂ mozgÀs otthonossÀgÀnak megh´kkentû hi-
ÀnyÀt, amelyet nemcsak a laikusok, hanem a muzsikusnak k¢sz¡lûk k´z´tt is legalÀbb
Ãgy tapasztalni; nem akarom nyakÀba varrni a katasztrofÀlis magyar kÂruskultÃrÀt,
a kÂrusok¢t, amelyeknek kem¢ny, zsÁros, sz¡rke, ÀrnyalÀsra, hajl¢konysÀgra ¢s
k´nnyeds¢gre k¢ptelen cementhangzÀsa logikus k´vetkezm¢nye nemcsak az ´tvenes
¢vek k´z´ss¢get hazudÂ Àlnaturalista kifejez¢smÂdjÀnak, hanem a mai iparszerü kÂ-
ruspraxisnak is. Mindezeket nem lehet r´videbb Ãton levezetni, mint k´zvetlen¡l az
Eg¢sz ¢rzet¢nek megszünt¢bûl; abbÂl, amely k¡l´n tanÁtja a technikÀt ¢s k¡l´n a ki-
fejez¢st, amely az Eg¢szet pÂlusokkal megragadhatÂnak v¢lve mereven elvÀlasztott
elm¢leti ¢s gyakorlati r¢giÂt kreÀl, nem v¢ve tudomÀsul, hogy ugyanannak k¢t aspek-
tusÀrÂl van szÂ csupÀn, s amelynek k¢ptelens¢g¢t mindk¢t oldal tÃlliheg¢se prÂbÀlja
ellensÃlyozni ´nc¢lÃ ¢s t´k¢letesen absztrakt teoretikus gyakorlatokkal az egyik olda-
lon, ¢s nyolcÂrÀs eszeveszett hangszeres gyakorlÀsokkal a mÀsikon ä mik´zben a zon-
gorista vagy a hegedüs virtuozitÀsÀnak nincs meg a reÀlis fedezete a zene nyelvk¢nt
valÂ otthonos hasznÀlatÀban: az improvizÀciÂban vagy a laprÂl olvasÀsban, ahol is a
virtuÂzok rendesen csûd´t mondanak. A KodÀly-pedagÂgia rovÀsÀra mindebbûl azt
lehet Árni, hogy mindezen annak ellen¢re sem tudott vÀltoztatni, hogy c¢lja ¢ppen az
oktatÀs humanizÀlÀsa volt. A KodÀly nev¢ben fell¢pû pedagÂgus utÂkor mindenesetre
maga is kivette r¢sz¢t a zene ¢s a gyermek k´z´tti falak fel¢pÁt¢s¢ben a maga agyon-
bonyolÁtott àk¢s-villaÊ-gyakorlataival: a kifejez¢s Dobszay egy korÀbbi cikk¢bûl szÀr-
mazik, ¢s talÀlÂan szeml¢lteti az Eg¢sz polarizÀlÀsÀnak mÂdszer¢t, amellyel a zenei
viselked¢sformÀkat nem az adott helyen, hanem l¢g¡res t¢rben tanÁtja meg, vagyis a
k¢s-villa hasznÀlatÀt ¡res tÀny¢ron mutatja be. Az utÀnpÂtlÀs szempontjÀbÂl orszÀgos
kulcshelynek szÀmÁtÂ zeneakad¢miai karvezetû szakon mai napig hasznÀlatos egy ott
tanÁtÂ KodÀly-utÂd alÀbbi opusza: àStÁlusismeret KodÀly pedagÂgiai müvei alapjÀnÊ, elsû
k´tet¢ben barokk, a mÀsodikban klasszikus stÁlusjegyeket tÀrgyalva. így gondolta
KodÀly?

A KodÀly-pedagÂgia sorsa, amikor megteremtûj¢nek karizmatikus szem¢lye t´bb¢
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mÀr nem hitelesÁtette, pontosan az lett, ami a minûs¢g ¢s a szellem sorsa, ha a meny-
nyis¢g ¢s a mat¢ria m¢rc¢je alÀ ker¡l: a tudÀst az ¢letformÀbÂl fakasztÂ teljes vilÀgk¢p
szakmai sziszt¢mÀvÀ, zenei bel¡ggy¢ vÀlt, ¢s, mivel csakis szakmak¢nt kezelt¢k, a dolog
term¢szet¢bûl adÂdik, hogy szakmai eredm¢nyt sem volt k¢pes el¢rni: a teljes ¢let k´z-
vetÁt¢se n¢lk¡l teljes ¢rt¢kü szakzen¢szek sem j´hetnek l¢tre (mÀr ha egyÀltalÀn l¢tez-
hetnek ilyenek). KodÀly pedagÂgiÀjÀnak praxisÀt egyfelûl zen¢n kÁv¡li ideolÂgiÀk,
mÀsfelûl a technicizmus ¢s a dogmatizmus zeneideolÂgiÀja sajÀtÁtotta ki. MegvalÂsÁtÀ-
sÀnak elkezd¢se pillanatÀban a kodÀlyi eszmerendszer, hasonlÂan a XIX. szÀzad t´bb
gondolkodÂi ¢letmüv¢hez, a materializÀlÂdÀssal jÀrÂ Âhatatlan vulgarizÀlÀsnak ¢s le-
szükÁt¢snek lett kit¢ve. Egy utÂpiÀnak mint szellemi term¢knek semmivel sincs keve-
sebb l¢tjogosultsÀga, mint a megvalÂsÁthatÂ müveknek. A megvalÂsÁtÀst persze nem
szabad feladni; Àm a KodÀly-pedagÂgia realista aspektusÀt csakis akkor hasznosÁthat-
juk, ha belÀtjuk, hogy a t´meg nem felszabadÁtÂ, hanem elszigetelû fogalom. A tÀrsa-
dalmi r¢teg csupÀn kifel¢, mÀs r¢tegekkel szemben, ́ nazonossÀga ¢rdek¢ben k¡l´nÁti
el magÀt, a t´meg viszont befel¢, ´nmaga fel¢, ´nazonossÀga elûl zÀrja el az utat. çm
a r¢teg ¢ppen sajÀtos kultÃrÀjÀt v¢delmezi Ágy, a t´meg viszont kulturÀlis ¢rt¢kcent-
rum hÁjÀn ¢s ellen¢re cselekszik. AmÁg a kultÃra ¢l, addig csakis valaki¢ lehet ä amikor
mindenki¢v¢ akar vÀlni, sz¡ks¢gk¢pp gazdÀtlannÀ lesz.

°rt¢kûrz¢s vagy konzervativizmus?
Mindeddig csupÀn igazsÀga reprodukciÂra ingerlû hatÀsÀnak engedtem, amikor
Dobszay LÀszlÂ cikk¢nek margÂjÀra glosszÀkat rÂttam, ¢s ek´zben m¢g az ellent¢tes
k´vetkeztet¢s is majdnemhogy ornamentÀlisnak bizonyult. A kodÀlyi ´r´ks¢g prob-
lematikÀjÀt azonban Àtfedi a cikk egy mÀsik, ÀltalÀnosabb r¢tege, amely a kultÃra erû-
sen normatÁv ¢rtelmez¢s¢vel nagyr¢szt semlegesÁti az elûzû r¢teg eredm¢nyeit. 

A probl¢mafeltÀrÀs itt is vilÀgos ¢s cÀfolhatatlan: àSz¢t kell-e esnie a pedagÂgiÀnak pe-
dagÂgiÀkkÀ, melyek sajÀt ¢rt¢krendszer¡ket k¢pviselik, sût Ï¢rt¢ksemlegesÎ, pusztÀn informatÁv
feladatban mer¡l-e ki a szÀzadv¢g pedagÂgiÀja?Ê Dobszay vilÀgosan lÀtja, hogy a k´zponti
¢rt¢km¢rce ¢s a tekint¢lyelvü pedagÂgia megingÀsa egyazon ¢rem k¢t oldala csupÀn:
àA pedagÂgia vÀlsÀga v¢gsû soron ennek a szelÁd k¢nyszerre alapÁtott tÀrsadalomszervez¢snek a
vÀlsÀga.Ê

íme, a kulcsszÂ: valÂban vÀlsÀg van. E vÀlsÀgot azonban Dobszay a kultÃra elleni
k¡lsû fenyeget¢sk¢nt ¢rtelmezi. ögy gondolom, az a kultÃrafogalom, amelynek Dob-
szay v¢delm¢re kel, mindenekelûtt nem v¢delemre, hanem radikÀlis Àt¢rtelmez¢sre
szorul, mivel a korÀbbi jelent¢s¢t biztosÁtÂ k´zeg ¢s konstellÀciÂ feloszlÂban van. A vÀl-
sÀg nem csupÀn negatÁv jelens¢g, mivel van egy pozitÁv hozad¢ka is: morÀlis kihÁvÀ-
sÀval es¢lyt kÁnÀl eddigi ¢rt¢kfogalmunk ÃjragondolÀsÀra. ögy tünik, a szerzû ezzel
az es¢llyel nem kÁvÀn ¢lni: nem a kultÃrafogalmat mutatja f´l a XX. szÀzad v¢g¢nek
t¡kr¢ben, hanem ezt a merûben Ãj k´zeget igyekszik az eleve adottnak tekintett kul-
tÃra¢rtelmez¢shez idomÁtani.

A magaskultÃra, melynek humanisztikus ¢rt¢kei vesz¢lyben forognak, ebben az el-
nevez¢sben ama szÀmos ellent¢tpÀr egyik¢nek tagja, mely ellent¢tpÀrok a sematikus
t´meggondolkodÀsnak egyszerre term¢kei ¢s tÀplÀl¢kai. Ma a munka: csak munka,
vagyis ¢pÁt¢s-¢p¡l¢s helyett l¢lekrombolÂ robot; Àm Ágy a pihen¢s sem lehet mÀs, mint
tehetetlens¢g, anyagi javak libidinuÂzus ¢lvezete, ¢s a k¢t v¢glet ¢ppen a merev pola-
rizÀlÀs miatt az ellenkezû oldalon ´sszeolvad, mik´zben a teljes ¢let kettej¡k k´zt el-
illan. A magaskultÃra ¢rtelmez¢se ugyanilyen f¢loldalas: a k´zponti ¢rt¢kek ¢rv¢ny-
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telen¡l¢sekor a teljess¢gûrzû müvekbûl megsz¡letett a àjÂÊ kultÃra, mÁg az alacso-
nyabb rendü szf¢rÀk mint immÀr morÀlis ¢rtelemben alacsonyabbak e jÂbÂl automa-
tikusan ki lettek rekesztve. Josquin, Bach, Mozart müvei az¢rt maradandÂk, mert ko-
ruk teljes zenei univerzumÀt szintetizÀlni tudtÀk an¢lk¡l, hogy szint¢zisk¢ptelenebb
zen¢k l¢tjogosultsÀgÀt, amelyek n¢lk¡l a szint¢zis l¢tre sem j´hetne, megk¢rdûjelezt¢k
volna ä ahogyan PapagenÂnak, a pillanat ¢s az ¢rz¢ki ´r´m´k ember¢nek is jut hely
a mozarti szint¢zis univerzumÀban. Ma a szÂrakoztatÂ zene csak bel¡l, a komolyzene
csak kÁv¡l helyezkedik el ´nmaga hagyomÀnyos k´zeg¢n: a k´z¢p ¡resen Àll. Elsûj¡k-
bûl a j´vûorientÀlt ́ r´k-emberi ¡zenet, a historikus zen¢k recepciÂjÀbÂl a jelenorien-
tÀlt ¢rv¢nyess¢g hiÀnyzik. A baj persze nem is maga a zene¢let kett¢hasadtsÀga, ha-
nem, hogy nincs k´zponti erû, mely, erûter¢be rÀntva, szint¢zisbe hozhatnÀ ûket: a
soha nem tapasztalt m¢rt¢kü zenefogyasztÀs mellett a kornak nincs zenei aspektusa.

A felelûss¢g azonban, ¢s ez¢rt mondtam el mindezt, nem hÀrÁthatÂ egyik f¢lre sem
a k¢ptelen helyzet¢rt, hiszen az csupÀn t¡neti kezel¢s volna. A hÀrÁtÀsban a pÀlmÀt a
zenetudomÀny viszi el, amely jogot formÀl arra, hogy tÀrgyÀt sajÀt maga hatÀrozza
meg: szÀzmilliÂk egyetlen, azonossÀgtudatot is ¢bresztû zenei ¢lm¢ny¢t nem minûsÁti
olyasminek, àami meg¢rdemli a zene nevetÊ (Dobszay KodÀly-id¢zete), ¢s a tÀrsmüv¢sze-
tekkel foglalkozÂ tudomÀnyokban ismeretlen cinizmussal utalja Àt, mint valami k¢p-
telen tÀrsadalmi kÂrt, a szociolÂgia hatÀsk´r¢be.

A magaskultÃra misszionÀriusai nem akarjÀk elismerni, hogy amÁg a felelûss¢g
egyed¡l a ànyegle zen¢reÊ hÀrÁttatik Àt, addig a kett¢hasadt zenekultÃra jelenlegi status
quÂja erûs´dik. K¢szs¢ggel el fogom ismerni a àzene n¢vre m¢ltÂÊ dolgok morÀlis fel-
sûbbrendüs¢g¢t, mihelyt a historikus zenekultÃra mai torzulÀsai is feltÀrulnak. Ha a
historikus-humanisztikus magaskultÃrÀt olyasminek tekintik, amelyet egyszer meg-
csinÀltak, s ezzel a dolog el lett int¢zve, nek¡nk pedig mÀr csak gy´ny´rk´dni kell
benne, akkor a kialakult helyzet¢rt valÂ felelûss¢get is vÀllalni kell. Az ¢rt¢kek csakis akkor
k´zvetÁthetûk, vagyis ûrizhetûk, ha ek´zben folyamatosan megÃjulnak. A historikus zenekul-
tÃra mai elûadÀs- ¢s befogadÀsmÂdjÀnak eg¢sz int¢zm¢nyrendszere, Àllami eredete
¢s rendeltet¢se folytÀn szemben Àll ezzel a k´vetelm¢nnyel, hiszen az Àllam ¢rdeke a
hivatalosan elfogadott ¢rt¢kek konzervÀlÀsa. Az int¢zm¢nyrendszer megmereved¢se
miatt m¢g arra is hajlok, hogy a morÀlis elûnyt az egy¢bk¢nt ugyanilyen torz helyzetü
szÂrakoztatÂszf¢ra oldalÀn lÀssam: ez legalÀbb, ha tÀrgyÀtÂl megfosztva is, de k¢pes
ûrizni a tradicionÀlis zenei viselked¢s spontaneitÀsÀt, a zen¢ben valÂ otthonossÀgot.

Ha az int¢zm¢nyes k´zoktatÀs ilyen lÀtvÀnyosan mond csûd´t az Àltala jÂnak, hite-
lesnek ¢s magasabb rendünek tartott ¢rt¢kek v¢delmez¢s¢vel, akkor ott sz¡ks¢gk¢pp
nem a àk´zÊ-zel, hanem az oktatÀssal van baj, tekintettel arra, hogy az oktatÀs eszm¢je
sz¡letett a t´meg¢rt, nem pedig a t´meg arra, hogy lehessen kit oktatni. A magaskul-
tÃrÀt a k´ztudat ma oly m¢rt¢kben ignorÀlja, hogy megfordÁthatÂsÀgrÂl, fûk¢ppen
pedig v¢letlenrûl szÂ sem lehet. V¢letlen ¢s t¢ved¢s: ezek a moralista szavai, aki szerint
az emberek maguktÂl nem tudjÀk, mely k´zegben ¢rzik otthon magukat, hiszen àa
szellemi d´nt¢sek ter¢n a magÀra hagyott ember szinte csalhatatlanul a rosszabb irÀnyba hajlikÊ,
¢s aki, mintegy az Àrral szemben, a kultÃra àIstentûl rendelt [...] szellemi ¢rt¢kÊ-k¢nt valÂ
felfogÀsa mellett Àll ki heroikusan. A t´rt¢n¢sz, a folyamat irreverzibilitÀsÀt belÀtva,
nem ÀtalakÁtani szeretn¢ a vilÀgot, hanem definiÀlni. Azonban ¢pp a t´rt¢n¢sz lÀtszÂ-
lagos l¢lektelen rezignÀltsÀga ad es¢lyt a cselekv¢sre, mik´zben a moralista elkesere-
dett makacssÀga m¢gis valamif¢le optimizmust Àraszt, amely szerint csupÀn a r¢szle-
tekkel van a baj, Ágy az elt¢velyedûk visszaterel¢s¢vel m¢g minden jÂra fordÁthatÂ: àa
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kodÀlyi pedagÂgia az¢rt nem ¢rt el t´bb eredm¢nyt, s fûk¢pp az¢rt ker¡lhet vesz¢lybe fennmara-
dÀsa, mert izolÀlt, mert nem sz´vûdik ́ ssze szervesen [...] a rokon t´rekv¢sekkel, mozgalmakkalÊ.
Ezen mÀris segÁthet¡nk, ha àa magyartanÀr a tanulmÀnyi kirÀndulÀson k´rnyezetv¢delemre
is nevel; a templom nem gyalÀzza meg sajÀt szents¢g¢t nyegle zen¢velÊ, vagy ha a k´nyvnapi
sÀtrak tetej¢rûl eltünik a ànyegle zen¢tÊ okÀdÂ hangszÂrÂ...

Sajnos a t´rt¢nelem nem t¢vedhet, a kultÃra pedig nem valamif¢le idegen test a
t´rt¢nelmen bel¡l, hanem maga a t´rt¢nelem. Az a kor, melynek ¢rt¢krendszer¢t mint
a kultÃrÀt ¢lt¡k meg, v¢g¢rv¢nyesen lezÀrÂdÂban van. Nem egyszerüen a kulturÀlis
¢rt¢kek rendezûdnek Àt, hanem a kultÃra fogalmÀt alkotÂ konstellÀciÂ maga inog.
Mivel tehÀt ¢ppen a kultÃrÀrÂl valÂ gondolkodÀs koordinÀta-rendszere kezdi ¢rv¢-
ny¢t veszÁteni, ez¢rt mindenfajta jÂslÀs Âhatatlanul eddigi pÀlyÀjÀra tereln¢ vissza ezt
a gondolkodÀst. A j´vûbe vetett pillantÀs helyett ma a jelen tisztÀzÀsÀra kedvezûbb az
alkalom. çlljunk ki tovÀbbra is a historikus magaskultÃra ¢rt¢kei mellett, de elûbb szembes¡lj¡nk
marad¢ktalanul a mai helyzettel. Ha van ereje a magaskultÃrÀnak a tovÀbb¢l¢sre, akkor
e szembes¡l¢st ki fogja bÁrni, ¢s nem fog rÀszorulni a àmindig is gyeng¢bbÊ f¢nyesre kop-
tatott epithetonjÀra. Ha azonban a szembes¡l¢s ¢s az ¢rt¢ktisztelet sorrendje megfor-
dul, ¢rt¢kûrz¢sbûl konzervativizmus vÀlik, ¢s az utÂbbi ¢ppen a j´vû feletti indokolat-
lan magabiztossÀgot jelenti itt. 

M¢g egyszer: a legfûbb tudÀs ma a nem tudÀs kell, hogy legyen. çm ha valÂban
mer¡nk nem tudni, akkor nem tudÀsunk m´g´tt felsejlik annak csontig hatolÂ bizo-
nyossÀgk¢nt valÂ tudÀsa, hogy a kultÃra mint olyan soha nem szünhet meg. Amit le
kell nyelni, sût meg kell em¢szteni, az az, hogy ha v¢g¢rv¢nyesen kiveszûben a huma-
nisztikus-individualisztikus normÀk, ha a k´zszeml¢letben a kultÃra legjobb esetben
is csupÀn egy szektor a t´bbi k´z¡l, ha jelentûs t´megek ¢lnek kulturÀlis hullad¢kon
korÀntsem anyagi okok miatt: ez is kultÃra, m¢gpedig a mi kultÃrÀnk, sajnos.

M¢gsem kellene f¢lni attÂl, hogy kultÃrÀnkbÂl kies¡nk, mert a kultÃrÀbÂl nem le-
het kiesni. Ha kimondjuk: àemberÊ, mÀr azt is kimondtuk: àkultÃraÊ; ¢s ha az a k¢p,
amelyet a kultÃra ecsetj¢vel megfestett¡nk, l¢t¡nk vÀsznÀrÂl let´rlûdne, s a hely¢n
megpillantanÀnk azt, amilyen a vilÀg àvalÂjÀbanÊ, akkor ez a vilÀg, GorgÂ-fejk¢nt rÀnk
meredve, nemcsak a kultÃrÀnkat, hanem vele egy¡tt mi magunkat semmisÁtene meg.
AmÁg materiÀlis megszün¢s¡nkrûl meg tudunk feledkezni, ¢s amÁg nem materiÀlis
eredet¡nk eml¢k¢nek legalÀbb marad¢kÀt magunkban hordozzuk, vagyis amÁg em-
berek maradunk: addig lesz kultÃra. Ennek a tapasztalatnak felszabadÁtÂ f¢ny¢ben
kellene ma a kultÃrafogalmat ¢rtelmezni. Ha viszont ¢rt¢krend¡nket makacs normÀ-
vÀ merevÁtj¡k, nemcsak az Ãj elûl zÀrjuk el az utat, de a r¢git sem ûrizhetj¡k tovÀbb.

1991. jÃlius
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KÀlnay Ad¢l

GYEREKKOROM LEGSZEBB TELE

1

Amikor harminc ¢v mÃltÀn befordultam abba a v´lgybe, amelyben gyerekkoromat
t´lt´ttem, azonnal tudtam, hogy nem kellett volna elj´nn´m. Hirtelen nem tudtam
mit kezdeni eml¢keimmel. Csak ennyi lenne, hasÁtott bel¢m, ¢s sÁrni szerettem volna. 

Eg¢sz ¢jjel nyitott szemmel fek¡dtem, szidtam magam, ami¢rt fejembe vettem, nem
utazom el innen an¢lk¡l, hogy nem lÀtom a helyet, ahol sz¡lettem. A valÂsÀg ¢s az
eml¢keim v¢gtelen¡l messze voltak egymÀstÂl, s ¢n nem a valÂsÀgot fogadtam el igaz-
nak. Ez nem az a v´lgy volt ¢s nem azok a dombok, nem az az Ãt ¢s nem az a hÀz, azt
¢reztem, becsaptak, Ãgy lett minden mÀs, hogy nem vÀltozott. 

N¢hÀny napig igyekeztem nem gondolni rÀ, takarÁtottam, bevÀsÀroltam, elv¢gre
ez¢rt vagyok itt legalÀbb, ami anyÀmnak nehezen megy, abban kell segÁteni.

AztÀn az utolsÂ napon m¢gis elindultam a v´lgy fel¢, vagy az¢rt, mert reggelre le-
esett a hÂ, vagy mert este besz¢lget¢s k´zben anya megk¢rdezte, eml¢kszel m¢g sze-
g¢ny Szentirmay n¢nire, s ¢n d´bbenten n¢ztem rÀ, hogy k¢rdezhet ilyet. Mindenki-
n¢l jobban rÀ eml¢kezem, meghalt, mondtam, ¢s anya bÂlintott, tudod, h¢be-hÂba
j´tt tûle lev¢l, ez¢rt feltünt, hogy mÀr jÂ ideje nem jelentkezett. írtam hÀt a szere-
tethÀzba, mÃlt h¢ten j´tt rÀ vÀlasz. Kilencvenk¢t ¢ves volt. Ott Àlltam hÀt megint a
v´lgy bejÀratÀnÀl, a hÂ ugyanolyan ¢rintetlen¡l fogadott, mint gyerekkoromban
nemegyszer, szinte f¢ltem belel¢pni. Nagy volt a felelûss¢g, nem rontom-e el, ugyan-
akkor mindig izgatott is lettem, olyan mintÀt jÀrhatok ki benne, amilyen m¢g nem
volt. Most nem volt kedvem mintÀt jÀrni, m¢g valaki meglÀtna, fÀzÂsan n¢ztem sz¢jjel,
m¢g a gondolat is eretneknek tünt. A v´lgy keskeny volt ¢s r´vid, a dombok alacso-
nyak, a hÀzak kicsik. Hirtelen rÀj´ttem, hogy nem is ez a baj, s m¢g csak nem is az,
hogy a k¢t csupasz dombot fenyûkkel ¡ltett¢k tele, egyszerüen csak annyi, hogy ¢n
hiÀnyzom a v´lgybûl, s hiÀnyoznak mindazok, akik benne ¢ltek, hiÀnyoznak azok a
hangok ¢s szagok, amik akkor meg¡lt¢k a v´lgyet. Oda¢rtem r¢gi hÀzunkhoz, az or-
gonabokrokat kivÀgtÀk, s amennyire a hÀz m´g¢ lÀttam, a t´bbi fÀt is. BizonyÀra ´re-
gek voltak mÀr, m¢gis sajnÀltam ûket. Nekem jÂ gy¡m´lcs´ket teremtek, s a diÂfa
kiv¢tel¢vel mindre fel lehetett mÀszni. így visszatekintve tudom, akkor csak ¢reztem,
mi¢rt szeretem ûket, mindegyik egy¢nis¢g volt, szerett¡k egymÀst, a fÀk meg ¢n, vi-
gyÀztak rÀm, felnevelûim voltak csakÃgy, mint anya ¢s nagyanyÀm. N¢ztem az ¡res
kertet, m¢g egyszer elbÃcsÃztam a fÀktÂl, s ez mÀr nem volt olyan keserves bÃcsÃ,
mint annak idej¢n. AnyÀnak Ãgy kellett elvonszolnia a kertbûl, nem hagytak menni
a fÀk, t¢l volt akkor is, ¢s biztos voltam benne, hogy fÀzni fognak n¢lk¡lem. °jszakÀkon
kereszt¡l sok ¢ven Àt Àlmaimban sÁrtak nekem, nyÃjtogattÀk Àgaikat, vagy elindultak
fel¢m. N¢ha kimentem hozzÀjuk, de nem tudtam mit kezdeni vel¡k, megs¢rtûdtek,
vagy szomorÃak voltak, nem ¢rtett¢k meg, hogy gyerek voltam, s gyerek nem d´nthet.
Nem mentem hÀt t´bbet, aztÀn a vÀrosbÂl is elk´lt´ztem, azÂta nincsenek fÀim, ez a
kapcsolat is megszünt, mint sok mÀs, ami¢rt ¢rdemes igazÀn ¢lni. Hajdani hÀzunkat
egykedvüen n¢ztem, annyira Àt¢pÁtett¢k, hogy semmit nem id¢zett abbÂl az idûbûl,
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amikor mi ¢lt¡nk benne. Tulajdonk¢ppen mÀr fordultam volna vissza, de a lÀbam
tovÀbb vitt. Nagy meglepet¢semre Szentirmay n¢ni¢k aprÂ hÀza ugyanolyan megha-
tÂan bÃjt meg r¢gi hÀzunk t´v¢ben, mint annak idej¢n. Az idû semmit sem igazÁtott
rajta, Ãgy lÀtszik, mÀr gyerekkoromban olyan rozzant Àllapotban volt, ami mÀr nem
romlik tovÀbb. °n legalÀbb pont ilyennek lÀttam eml¢keimben, s ez melegs¢ggel t´l-
t´tt el. Vajon ki¢ lehet, gondoltam, az biztos, hogy mÀr r¢gÂta lakatlan, amiÂta a b¢rlûk
is meghaltak, nem k´lt´z´tt ide senki. A kertkapu f¢lig nyitva volt, soha nem is lehetett
bezÀrni, mert ott a jÀrda mindig felpÃposodott. Most a hÂtÂl alig tudtam betolni, vi-
gyÀznom kellett, hogy a korhadÂ fa sz¢t ne t´rj´n az ¢rint¢sem alatt. Ott Àlltam a pici
ablaknÀl, amelyen ¢letemben elûsz´r annyi ¢vvel ezelûtt lÀbujjhegyre Àllva ¢ppen
hogy belÀttam, most le kellett hajolnom, hogy ben¢zhessek. A szoba teljesen ¡res volt,
¢n m¢gis lÀttam mindent, lÀttam azt a kislÀnyt is, aki meglepûdve sajÀt mer¢szs¢g¢tûl,
vacogva Àgaskodott a s´t¢tben, ¢s l¢legzet¢t visszafojtva prÂbÀlta meglesni, milyen tit-
kos dolgok t´rt¢nnek az ablakon tÃl. 

LÀttam, ahogy csalÂdottan sz´kik aztÀn vissza sajÀt udvarukra, arra nem is gondolt,
hogy a friss hÂban ott maradtak aprÂ lÀbnyomai, ott maradt t¢blÀbolÀsa, toporgÀsa
az ablaknÀl, ott maradt kÁvÀncsisÀgÀnak, f¢lelm¢nek lenyomata. LÀttam, amikor este
Àgyba bÃjt, ¢s a s´t¢tben sorra vette, mit is lÀtott. Egy furcsa karossz¢ket, ami leginkÀbb
egy fogorvosi sz¢kre hasonlÁtott, egy kis zongorÀt, k¢sûbb megtudta, pianÁnÂ a neve,
egy hatalmas asztalt f´ldig ¢rû csipketerÁtûvel, rajta rengeteg porcelÀnfigurÀval. A f´l-
d´n k¡l´n´s mintÀjÃ szûnyeg, a sarokban nyitott szÀjÃ, aprÂ kÀlyha. A bÀcsi a fogor-
vosi sz¢kben ¡lt, ¢s valamit hangosan olvasott, a n¢ni egy ÀllvÀny elûtt Àllt, a szÀjÀban
hÀrom ecsettel egy k¢pet n¢zegetett, az ablakbÂl nem lehetett lÀtni, mit ÀbrÀzol, ¢s
bÂlogatott arra, amit a bÀcsi mondott. Rengeteg k¢p hevert a f´ld´n vagy a falhoz
tÀmasztva, keretben vagy keret n¢lk¡l. Az eg¢szben nem volt semmi titokzatos, hacsak
a k¢p nem, amit nem lÀthatott, ´r¡lt, hogy ilyen simÀn megÃszta a tiltott lÀtogatÀst,
Ãgy aludt el, hogy megfogadta, soha senkinek nem mondja el, hogy ott jÀrt. Elmoso-
lyodtam ettûl az eml¢ktûl, anya mÀr mÀsnap reggelin¢l nevetve fenyegetett meg, mi¢rt
mÀszkÀlok Àt a kerÁt¢sen, s nagyanyÀm m¢g aznap bedrÂtozta a lyukat. °n valamit
hebegtem, hogy a macska utÀn mentem, vagy ilyesmi, aztÀn az ¡gy el lett felejtve, csak
¢n nem ¢rtettem, mi¢rt tilos ¢rintkezni ezekkel az emberekkel a k´telezû k´sz´n¢sen
kÁv¡l. Annyi ¢v tÀvlatÀbÂl mÀr jÂl lÀttam ¢s ¢rtettem azt az idegenked¢st, amit a v´lgy
lakÂi ¢rezhettek. Mind nagyjÀbÂl hasonlÂ emberek hasonlÂ gondokkal, ´r´m´kkel,
aztÀn egyszer csak, ki tudja, honnan ¢s mi¢rt, meg¢rkeznek ûk, a furcsa szokÀsaikkal.
Hogy hÁvjÀk, kedves, k¢rdezte nagyanyÀm, aki m¢g a leginkÀbb befogadÂ volt, Ara-
thea, mondta a n¢ni, ¢s lÀtva nagyanyÀm szent d´bbenet¢t, m¢g egyszer kimondta,
¢s hozzÀtette, hÀval. Eml¢kszem, nagyanyÀm m¢g aznap este kijelentette, ilyen n¢v
pedig nincs, s m¢g akkor sem volt hajlandÂ ebbûl engedni, amikor merev felsûtesttel
modellt ¡lt, mindv¢gig Szentirmayn¢ asszonynak szÂlÁtotta, s anya sem hÁvta mÀsk¢nt.

Lassan az¢rt kikerekedett a t´rt¢net¡k, s bÀr voltak benne ugyancsak ellentmondÂ
r¢szek, a k´rny¢k nagyvonalÃ volt, inkÀbb aprÂ simÁtÀsokat v¢gzett a t´rt¢neten, de
alÀbb nem adta. °n akkor m¢g semmit nem tudtam ezekrûl a mes¢krûl, nekem csak
nem volt szabad szÂba Àllnom vel¡k. Egy eg¢sz est¢n Àt oktattak, mit mondjak, ha ezt
vagy amazt k¢rdezik, hogyan hÀrÁtsam el udvariasan a k´zeled¢st. °rdekes, hogy ¢n,
akit a legaprÂbb dologgal halÀlra lehetett ijeszteni, most nem f¢ltem igazÀn, sût kÁvÀn-
csi lettem. K¢sûbb aprÀnk¢nt megtudtam a vÀdakat, meg a valÂsÀgot is, nevethettem
volna rajtuk, de ¢reztem, bizony k´nnyen az ¢let¡kbe is ker¡lhetett volna n¢mely t¢-
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ved¢s. F¢lelmes ¢veket ¢lt¡nk akkoriban, ¢n ugyan csak annyit tudtam, hogy bÀrmi-
kor j´het az ÀvÂs, de azt nem tudtam, ki az, ¢s mi¢rt j´nne. Meg valamibûl mindig
sokat vett¡nk, cukorbÂl, lisztbûl, hogy legyen, felelte mindig nagyanyÀm, ¢n mÀr v¢-
gig¢ltem k¢t hÀborÃt, tudom, hogy van. F¢lt ott mindenki, s ezt suttogva besz¢lt¢k
meg, de a titokzatos szomsz¢dok ebbûl is kilÂgtak, ezek egyszerüen nem f¢ltek, nem
vÀsÀroltak f´l, est¢nk¢nt sokÀig, n¢ha reggelig is, sÃgta nagyanyÀm, reggelig!, s az ¢gre
emelte a szem¢t, ¢gett¢k a villanyt. ZongorÀztak, ¢s olyan dalok sz´ktek ki agyonciga-
rettÀzott torkukon, amiket m¢g hallgatni se lehetett mÀr b¡ntetlen¡l. Olyan hÀborÃ
elûtti szomorkÀs vagy vidÀm dalocskÀk, r¢gi kabar¢k vilÀgÀt id¢zûk. Figyelj¢tek csak
meg, Ágy nagyanyÀm, nem lesz ennek jÂ v¢ge, itt ha valami lesz, hÀt ûket elsûnek, ¢s
jelentûs¢gteljes mozdulatot tett, ¢n meg csak vÀrtam, hogy fejezn¢ mÀr be a mondatot,
hogy mi lesz elsûnek vel¡k, mert t¢nyleg nem tudtam.

2

Nagyon lassan, ahogy hosszÃ t¢l utÀn olvad a j¢g, Ãgy szakadt fel az elutasÁtÀs, hogy
aztÀn v¢gtelen szeretetbe, elfogadÀsba csapjon Àt. Az elsû ilyen szakadÀs akkor kelet-
kezett, amikor egy¢bk¢nt is minden recsegett-ropogott, 56 ûsz¢n. °n egyÀltalÀn nem
eml¢keztem semmire, arra sem, hogy a v´lgyet k´r¡l´lelû dombokon egymÀsra lûttek
az emberek, arra sem, hogyan tudtam ¢szrev¢tlen¡l elmenni otthonrÂl, a l´v¢sre az-
tÀn v¢gk¢pp nem, csak az a k¢p van elûttem, hogy ott ¡l´k egy f¡stszagÃ, meleg szo-
bÀban, s Ãgy ¢rzem magam, mintha mindig itt ¡ltem volna, aztÀn anya sÁrÀsÀra em-
l¢kszem, meg hogy szalad velem hazafel¢. K¢sûbb elmondta, szinte egyformÀn f¢ltett
azoktÂl, akik fel¢m lûttek, s megmentûimtûl, mintha nem tudta volna, mi a nagyobb
veszedelem. A k´vetkezû teljesen az ¢n magÀnakciÂm volt, ott leskelûdtem megint a
f¢lig nyitott ablaknÀl, biztos voltam magamban, nyÀr volt, a sürü orgonabokrok jÂl
eltakartak, elm¢ly¡lten n¢ztem a n¢nit, aki f¢lelmetes gyorsasÀggal vÀltogatta az ecse-
teket, hÀtra-hÀtral¢pett, majd ism¢t nekifek¡dt a vÀszonnak. ñrÀkig el tudtam volna
n¢zni, mai napig sem tudom, mi vonzott hozzÀjuk a titokzatossÀgon tÃl, de mÀr ami-
kor mindennapos vend¢g voltam itt, akkor is ugyanazt ¢reztem, beszippantott ez a
l¢gk´r, furcsa sejt¢sek lebegtek Àt rajta, minden annyira mÀs volt, mint nÀlunk, m¢gis
ismerûs, annyira az, hogy harminc esztendû mÃltÀn is megrÀzkÂdtam az eml¢k¢tûl.
Let¢rdeltem a hÂba, ahogy azon a nyÀri est¢n is, hogy Ãjabb erûre kapjon a lÀbam az
ÀgaskodÀshoz, de most nem szÂlt ki senki rekedt hangon az ablakon, gyere mÀr be,
biztosan elfÀradtÀl. FelÀlltam hÀt, leporoltam magamrÂl a havat, ¢s hÀtramentem a
kertbe. Az idû itt az¢rt elv¢gezte a maga munkÀjÀt, a hajdani csodakert olyan volt,
mint egy ûsbozÂt, a sziklakertnek csak n¢hÀny sz¢tszÂrt k´v¢t talÀltam, pedig itt a k´-
vek k´z´tt m¢g kis patakocska is csordogÀlt legnagyobb Àmulatomra. A legszomorÃbb
azonban a büv´s fa Àllapota volt, t´rzse fel¡l sz¢tnyÁlt, mintha ÂriÀsi fejsz¢vel rÀsÃjtot-
tak volna, egyik Àga f´ldig leszakadt, rÀtelepedett a hÂ sÃlyos szemfedûnek, mÀsik k¢t
Àga seg¢lyk¢rûn meredezett az ¢g fel¢. Ez a fa, gyerekkorom büv´s fÀja volt a legcso-
dÀlatosabb azok k´z¡l a csodÀk k´z¡l, amiket enn¢l a hÀznÀl tapasztaltam. SzÀmomra
megmagyarÀzhatatlanul egyik Àga ûszibarackot, mÀsik Àga kajszit termett, a harmadik
pedig szilvÀt. Mese is volt hozzÀ, azt Thea n¢nitûl ä ¢n Ágy hÁvtam nagy mer¢szen ä
hallottam, s azt is û Àrulta el jÂval k¢sûbb, hogy nem csoda ez, hanem Dezsû bÀcsi
müv¢szete, de ¢n inkÀbb varÀzslÀsnak tartottam, mint ahogy ût magÀt varÀzslÂnak,
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amolyan jÂsÀgos, ide-oda t¢nfergû ́ reg varÀzslÂnak, aki folyton k´h´g´tt. T¡dûbeteg,
mondta borzadÀllyal nagyanyÀm, de ÀllÁtÂlag mÀr el van meszesÁtve, ¢s hatÀrozott
mozdulattal a szem¢tbe dobta a tÀl s¡tem¢nyt, amit Thea n¢ni hozott Àt, mint ahogy
minden tûl¡k szÀrmazÂ finomsÀg erre a sorsra jutott. NagyanyÀmnak volt oka f¢lni,
annak idej¢n ¢desanyja ¢s n¢gy testv¢re is t¡dûv¢szben halt meg, mint legidûsebb nû-
v¢r Àpolta ûket utolsÂ perc¡kig. F¢ltett nagyon, ez volt az utolsÂ ¢rv, ami m¢g tartotta
magÀt, mi¢rt nem szeretik, ha odajÀrok, ¢n azonban nem f¢ltem, nekem ott egysze-
rüen nem lehet bajom, Ágy ¢reztem.

A teljes elfogadÀs akkor k´vetkezett be, amikor Thea n¢ni egyik karÀcsonykor min-
denkinek adott egy festm¢nyt, s elmondta, szabadkozva ugyan, hogy nem igaziak a
k¢pek, ezt azonban senki sem ¢rtette, mit jelent, ¢n legkev¢sb¢. LÀtod, mutatott egy
nagy k´nyvet, itt van, hogy ezt D¡rer festette, ¢n csak lemÀsoltam, ¢rted? Nem ¢rtet-
tem, nekem sokkal jobban tetszett az olajosan csillogÂ vÀszon, mint az a fakÂ k¢p a
k´nyvben. Thea n¢nit müv¢sznek tartottam, ezt a D¡rert meg egyszerüen nem is-
mertem. Majd ha nagy leszel, simogatott meg, ¢s ism¢t festeni kezdett. Mindenki ́ r¡lt
a k¢peknek, nagyon ¢rt¢kesnek tartottÀk, s hirtelen minden el nem k´vetett bün¡ket
megbocsÀtottÀk. Ez a karÀcsony Ãgy maradt meg az eml¢kezetemben, mint ¢letem
legszebb karÀcsonya, pedig mÀsnapra olyan beteg lettem, mint m¢g soha, egyszerre
t´rt ki rajtam a bÀrÀnyhimlû ¢s a mumpsz, ilyen nincs, mondta a doktor bÀcsi, amikor
megvizsgÀlt. De karÀcsony est¢je gy´ny´rü volt, Thea n¢ni a kert v¢g¢ben feldÁszÁtette
az Àllatok karÀcsonyfÀjÀt, hordtuk a r¢pÀt, kÀposztÀt, magokat, hÂbÂl falat emelt¡nk,
hogy a gyertyÀk sz¢lÀrny¢kban legyenek, aztÀn behÁvott mindenkit a hÀzba, kiosztotta
a k¢peket, ¢s forralt bort t´lt´tt a sz¢p metsz¢sü poharakba. JÂkedvü volt, elmes¢lte
az eg¢sz ¢let¢t, besz¢lt a csillogÀsrÂl, ami hajdan k´r¡lvette ûket, aztÀn a kitelepÁt¢srûl,
a b´rt´nrûl, mert valaki feljelentette, hogy nyilas ¢s belga k¢m, nevetve n¢zett a f¢r-
j¢re, aki mosolyogva bÂlogatott. Akkor term¢szetesnek tünt, ami nem volt az, hogyan
tudta mindezt ¢p ¢sszel, szÁvvel s ekkora m¢ltÂsÀggal elviselni. A belgak¢m-vÀdra m¢g
csak rÀj´ttem, mondta, egyetlen hÃgom oda ment f¢rjhez, az is igaz, hogy a hÀborÃ
idej¢n mÀr meghalt, de a mÀsik eredet¢re sehogy nem tudtam rÀbukkanni. TalÀn
mÀr ¢ppen a halÀlos Át¢letem k¢sz¡lt, amikor az egyik jÂindulatÃ vizsgÀlÂtiszt az orrom
alÀ nyomott egy papÁrt. Ezekre a szavakra netÀn eml¢kszik, fr´csk´lte az arcomba a
nyÀlÀt. T¢rd¢t csapkodva nevetett jÂ ideig, hogy a k´nnye is kicsordult. így kellett
nevetnem akkor is, magyarÀzta, a papÁron ugyanis ez Àllt, à¢n nagyon nehezen bÁrom
a bezÀrtsÀgot, mert egy nyilasnak l¢teleme a mozgÀs, ¢s ¢n ilyen szempontbÂl egy igazi
nyilas vagyokÊ, hÀt mit szÂlnak, n¢zett sz¢t, de senki sem kacagott, a v´lgy lakÂi nem
tudtÀk, mi az asztrolÂgia, Ágy az sem tünt nevets¢gesnek, hogy szeg¢ny Thea n¢ni
majdnem Àldozata lett sajÀt sz¡let¢si hÂnapjÀnak. °n is csak ¢vekkel k¢sûbb ¢rtettem
meg, amikor mÀr ki tudja, hÀnyadszor elmes¢ltettem a t´rt¢netet. Ezt m¢g a kitele-
pÁt¢skor mondhattam, s valaki feljelentett, sz¢p, ugye, ¢s mÀr egy¡tt nevett¡nk. Akkor
azonban senki nem nevetett, ¢s lÀttam, hogy Thea n¢ninek nem volt kedve tovÀbb
magyarÀzkodni. Le¡lt a pianÁnÂhoz, ¢s karÀcsonyi dalokat kezdett ¢nekelni, a t´bbiek
lassan kapcsolÂdtak be, f¢lszegen ¢s sutÀn, nem szoktak ûk ilyesmihez, ¢n anya ́ l¢ben
fek¡dtem egyre Àlmosabban, melegs¢g ¢s nyugalom Àrasztott el, utolsÂ pillantÀsom
nagyanyÀmra esett, egyenes der¢kkal ¡lt, arca szokatlanul kipirult, szeme csillogott,
pedig ¢n jÂl lÀttam, hogy csak imitÀlta az ivÀst, aztÀn elaludtam.

SokÀig Àlltam m¢g a hÀz v¢g¢ben, arra riadtam, hogy s´t¢t van, csak a hÂ vilÀgÁt,
haza kellett mennem. M¢g egyszer ben¢ztem az ablakon, milyen jÂ lett volna csak egy
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kicsit le¡lni bent, szeg¢ny Thea n¢ni is arrÂl ÀbrÀndozott, tudod, nek¡nk nem lehetett
gyerek¡nk, sÃgta, s titkon Dezsû bÀcsi fel¢ intett, jelezve, hogy talÀn û a felelûs, de te
pont olyan vagy, amilyet elk¢pzeltem. Majd felnûsz, f¢rjhez m¢gy, ¢s hozod az uno-
kÀkat... Sajnos nem Ágy lett, Dezsû bÀcsi m¢g a k´vetkezû t¢len meghalt, s vele meghalt
Thea n¢ni jÂkedvü nikotinos nevet¢se, aztÀn lassan olyan beteg lett, hogy nem tudta
magÀt ellÀtni. A kÂrhÀzbÂl, ahol azt mondtÀk, hogy le kell vÀgni mindk¢t lÀbÀt, mÀr
Ãgy j´tt haza, hogy csak n¢hÀny napig marad. Szereztem b¢rlût a hÀzba, mondta, csak
annyit kell fizetnie, ami el¢g egy Àgyra valamelyik otthonban. Amikor bÃcsÃzott, nem
hagyta, hogy sÁrjunk, minek az, m¢rgelûd´tt, hisz minden csak Àtmenet, nem valÂsÀ-
gos itt a f´ld´n. Ezt sem ¢rtettem, mint annyi mÀst abbÂl, amit mondott, csak ¢vek
mÃlva nyertek ¢rtelmet szavai. Amikor megÁrta, hogy amputÀltÀk a lÀbÀt, azt hitt¡k,
nem  sokÀig  ¢l,  Àm  valami¢rt  m¢g  hosszÃ  ideig  kellett  szenvednie.  Elsiratni  most
se tudtam, megk´nnyebb¡l¢st ¢reztem inkÀbb, hogy megszabadult v¢gre szenved¢-
seitûl.

Lassan mentem lefel¢ a sürüs´dû s´t¢tben, a v´lgy mÀr ugyanaz volt, mint r¢gen,
gyerekkorom v¢dett b´lcsûje, amelyrûl azt hittem, hogy ennyi a vilÀg, s nagyon el¢-
gedett voltam vele. çrulkodÂ lÀbnyomaimat ism¢t otthagytam egy ablak elûtt, ame-
lyen azonban mÀr soha nem fogok ben¢zni, s Thea n¢ni is csupÀn lelkem ablakÀbÂl
szÂlÁthat mÀr. Ez maradt, a t´bbit belepte a hÂ.

MesterhÀzi MÂnika

HOL NEM VOLT

A rÀ¢rûsen nyÃjtÂzÂ eget
alÀducolta mostanra a felhûk
koszos, alkalmi r¢tege. T´rik
a tÀvolsÀgban otthonos tekintet,
a r´vidlÀtÂ viszonyok k´z´tt
v¢gess¢g¢t tanulja. Elt¡nûdsz,
mi f¢r egy napba. Mint egy utazÀs
v¢g¢n, ha mindent vissza kell pakolni
a bûr´ndbe (ha egyszer benne volt)
ä csak ki ne nyÁljon ä erûszakosan
zÀrÂdik rÀnk az este. Csak a vÀgy
Àlmodja Àt magÀt felhûn, fed¢len,
s a HattyÃ szÀrnyÀn d¢l fel¢ fesz¡l.
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VADGESZTENYE

A zsebemben van egy vadgesztenye.
Szorongatom. Tanul szorongani.
Meg kell tanulnom, mennyit bÁr a k¢rge:
mindent nem rakhatok a geszteny¢mre.

Witold Gombrowicz

LENGYELORSZçGI EML°KEIM
R¢szletek

PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

Az elsû vilÀghÀborÃ olthatatlan vÀgyakat keltett bennem Nyugat-EurÂpa utÀn.
Az¢rt besz¢lek errûl, mert szerintem ez nagyon lengyel, ¢s ma is ¢ppolyan eleven, mint
akkor... °desanyÀm egyik jÂ barÀtnûj¢nek f¢rje Miku−owski-Pomorski professzor volt,
aki a k´zponti hatalmak hÁvek¢nt miniszteri posztot t´lt´tt be a R¢gens TanÀcs kor-
mÀnyÀban. HatÀsukra anyÀm is mutatott bizonyos n¢metbarÀt hajlandÂsÀgot, ez per-
sze ¢pp el¢g volt ahhoz, hogy mi meg ä a bÀtyÀim ¢s ¢n ä a sz´vets¢gesek lelkes hÁvei
legy¡nk. 

Fesz¡lt figyelemmel k´vettem a front mozgÀsÀt, ceruzÀval jel´ltem a t¢rk¢pen min-
den elfoglalt falut, valahol ott Reims vagy Amiens k´rny¢k¢n. ºnnep¢lyes pofÀt vÀg-
tam, mintha ezen mÃln¢k, ki nyeri meg a hÀborÃt. SzÀmomra azon a fronton tÃl kez-
dûd´tt EurÂpa, az oroszok ¢s a n¢metek valami mÀsodrangÃ, nevets¢ges, barbÀr l¢-
nyek voltak, ûk vÀlasztottak el attÂl a vilÀgtÂl ä a civilizÀciÂtÂl. Tudtam, ¢reztem, hogy
az az ¢n vilÀgom, az a hazÀm, a v¢gzetem. Amikor 1918-ban Àtszakadt a gÀt, ¢s kezdett
beszivÀrogni a Nyugat, eleinte m¢g cseppenk¢nt, ez ¢ppoly fontos volt nekem, mint
az Ãjra kivÁvott f¡ggetlens¢g. Ott voltam a Paderewskit ¡dv´zlû t´megben, ànyugatiÊ
csokolÀd¢t ettem, Janek BaliÄski amerikai barÀtai hoztÀk, Haller tÀbornok katonÀinak
egyenruhÀjÀt n¢zegettem, lÀttam messzirûl a francia k´vets¢g autÂjÀt...

AkkortÀjt besz¢lgethettem errûl a bÀtyÀmmal, lenn a faluban, Ma−oszyc¢ben:
ä JÂ lenne csinÀlni valami jÀrdÀt, hogy ne legyen nyakig sÀros az ember, ha kimegy

a pajtÀba vagy az istÀllÂba.
ä Ne sz¢dÁts!
ä Mi¢rt?
ä Mert a sÀr az sÀr! Ha csinÀlok jÀrdÀt, hÀrom nap alatt sz¢tmegy. A sÀr ellen nincs

mit tenni. A sÀr az sÀr!
ä A sÀr csak nÀlunk sÀr! MÀshol nem az! Ott bÁrnak vele. A sÀr csak nÀlunk olyan

sÀr, hogy ebbûl a sÀrbÂl mÀr...
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ä H¡lye vagy! çlmodozol! ReÀlisan kell gondolkodni. NÀlunk nem olyanok a k´-
r¡lm¢nyek.

Nem olyanok a k´r¡lm¢nyek! SzÀmomra EurÂpa mindenekelûtt olyan vilÀg volt,
ahol mÀsok a k´r¡lm¢nyek. Ott nem k´telezû ez az ¢ktelen, az eg¢sz Keletre jellemzû
realizmus, amelyet ¢pp eleget hallhattam k¡l´nf¢le bÀcsikÀimtÂl ¢s nem bÀcsikÀimtÂl;
ez a realizmus megadÂ engedelmess¢ggel viseltetik a term¢szet irÀnt, Àthatja az a meg-
gyûzûd¢s, hogy ez a disznÂÂl t¢nyleg sz¡ks¢gszerü, ¢s nincs mit tenned, bele kell
s¡llyedned. °n FranciaorszÀgot ¢s AngliÀt pontosan Ãgy k¢pzeltem el, hogy ott mÀr
kimÀsztak ebbûl a sÀrbÂl, ¢s szilÀrd talaj van a lÀbuk alatt, s ettûl olyan magabiztosak
¢s fesztelenek a mozdulataik.

K¢sûbb AmerikÀban is talÀlkoztam ugyanezzel az EurÂpa utÀni kÁnzÂ vÀggyal ä az
emberek, akik tudtÀk, hogy soha nem telik nekik arra, hogy Àtkeljenek az Atlanti-Âce-
Ànon, vettek maguknak valami eurÂpait... porcelÀnt, PÀrizs vagy RÂma t¢rk¢p¢t... ¢s
ereklyek¢nt ûrizt¢k ezeket. Ismertem olyanokat is, akik e t¢rk¢pek alapjÀn jobban is-
mert¢k PÀrizs topogrÀfiÀjÀt, mint a sz¡letett pÀrizsiak.

Milyen nagyszerü volt az 1918-as ¢v! M¢g tÃl fiatal voltam ahhoz, hogy teljes sz¢p-
s¢g¢ben felfoghassam az elsû vilÀghÀborÃ finÀl¢jÀt ä mennyivel t´bb k´lt¢szet volt eb-
ben, mint a mÀsodik vilÀghÀborÃ v¢g¢ben. MeghatÂ volt, Ãj ¢letre ¢bredt¡nk, tele
volt Ág¢retekkel, monarchÀk trÂnusait d´nt´tt¢k meg, ¢s avÁttÀ vÀltak egyszerre a ke-
m¢ny gall¢rok, bajuszok ¢s a àbecs¡letbeliÊ ¡gyek, a test szabadsÀga a l¢lek szabad-
sÀgÀval jÀrt egy¡tt, pusztultak a hÀzikabÀtok, j´tt a lakkcipû, nagy megk´nnyebb¡l¢s-
sel fogadta az ifjÃsÀg, hogy elj´tt az û ideje, a szabadsÀg szel¢t ¢rezt¡k, amikor a nûk
t¢rde kivillant a szoknyÀk alÂl... Nem mÀmorosodtam meg, mint a Picador csoport,
a k¢sûbbi Skamander k´ltûi, ûk n¢hÀny ¢vvel idûsebbek voltak nÀlam, ¢s mÀr k¢sz¡ltek
a startra, de hÀt ¢n is ¢reztem a villamossÀgot a levegûben. EurÂpa! Ez a szÂ ¢ppolyan
lelkesed¢ssel t´lt´tt el, mint egy mÀsik szÂ ä LengyelorszÀg. V¢rzû EurÂpa, de mÀr,
mint a kelû hold, ott ragyogott a nemr¢g m¢g àVisztula mentiÊ vid¢knek nevezett
kormÀnyzÂsÀgunk eg¢n.

Nem fogalmaztam meg vilÀgosan, de ¢reztem, hogy a tÀvolban kirajzolÂdik valami
lehetûs¢g, megszabadulhatok attÂl a csÃfsÀgtÂl, amitûl LengyelorszÀgban annyit szen-
vedtem.

BaliÄski¢knÀl t´lt´ttem akkoriban a d¢lutÀnt ä az û hÀzuk, mint mondtÀk, ànagy-
vilÀgiÊ volt, àkulturÀltÊ, szÀmos pÀrizsi ¢s londoni kapcsolattal b¡szk¢lkedhettek, az
irodalom ¢s a müv¢szet sem Àllt tÀvol tûl¡k. Term¢szetesen nem voltam hivatalos a
f¢nyüzû reggelikre, melyeken Ignacy eln´k Ãr a pÀpai nunciust ¢s a diplomÀciai tes-
t¡letek mÀs szem¢lyis¢geit fogadta, de Staµ BaliÄski volt szÁves idûnk¢nt beavatni min-
ket, taknyosokat, KaziÂt, ZazÀt ¢s engem a Picador ¢s a Skamander k´ltûinek viselt dol-
gaiba, akik akkor kezdt¢k k´ltûi offenzÁvÀjukat. Ez volt az elsû talÀlkozÀsom az iroda-
lommal. çhÁtattal hallgattam e fennk´lt pletykÀkat Tuwim, LechoÄ ¢s S−onimski ûr¡lt-
s¢geirûl, excentrikus magatartÀsukrÂl, provokÀciÂikrÂl, hallottam elsû verseiket, de
ezekbûl szinte semmit nem ¢rtettem. Mindamellett Ázig-v¢rig vid¢ki maradtam, f¢l-
szeg, vad falusi, anyÀmasszony katonÀja. BÀr l¢lekben nagyon intenzÁven ¢ltem Àt az
ÃjjÀ¢ledû lengyel ¢letet, gyakorlatilag nem tudtam kapcsolatba l¢pni vele.

Azt hiszem, Staµnak nem f¢rt volna a fej¢be, hogy az a f¢l¢nk siheder, Ita (ezt a
becenevemet keresztapÀm, DowbÂr-Muµnicki tÀbornok hozta JapÀnbÂl, Ágy hÁvtak ak-
koriban) egyszer majd legfûbb ellens¢ge lesz a Skamandernek ¢s sok mÀs dolognak,
amit û, Staµ, becs¡lt ä nem tudta, hogy kÁgyÂt melenget a kebl¢n. Azt hiszem, ma is
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nehezen tudja elhinni, hogy a FERDYDURKE  ¢s a NAPLñ Gombrowicza ugyanaz a sze-
m¢ly, mint az a kis szer¢ny Ita, ¢vekkel ezelûtt, aki jÀmboran fogadta a k´lt¢szetrûl
tett kinyilatkoztatÀsait.

De hÀt akkoriban ¢n sem tudtam szÂt ¢rteni szinte senkivel! Az idûsebbek, a sz¡le-
im, a csalÀd ¢s az idegenek elûtt mintha megb¢nultam volna, csak a legk´zelebbi ba-
rÀtaim elûtt nyertem vissza ä egyÀltalÀn nem rossz ä besz¢dk¢szs¢gemet. °s ¢rlelûd´tt
bennem a lÀzadÀs, amelyet k¢ptelen voltam meg¢rteni vagy megf¢kezni. Eml¢kszem
egy temet¢sre, amelyen r¢szt vettem, egy rokon temet¢se volt ä a gyÀszmenettel vo-
nultak BaliÄski¢k ¢s sokan mÀsok, igen illedelmesen ä ¢s akkor megszÀllt az ´rd´g,
provokatÁvan kezdtem viselkedni, zsebre dugtam a kezem, rugdostam mindent, ami
az utamba akadt, megfordultam a nûk utÀn, v¢g¡l sz¡leim r¢m¡let¢re fennhangon
tÀrsalogni kezdtem a temet¢s mÀs, nem kev¢sb¢ megr´k´ny´d´tt r¢sztvevûivel ä v¢-
g¡l, mÀr a temetûben voltunk, visszafojthatatlan r´h´g¢s j´tt rÀm, eszelûs vihogÀstÂl
fuldokoltam a koporsÂ elûtt...

Megint mÀskor meg odamentem a rajztanÀrunkhoz, aki festû volt... mÀr nem em-
l¢kszem a nev¢re.

ä Megn¢ztem a tanÀr Ãr kiÀllÁtÀsÀt ä mondtam vÀratlanul ä, de nekem egyÀltalÀn
nem tetszettek a k¢pei. Semmit ¢rû k¢pek! Micsoda sz¢gyen! Nem is ¢rtem a tanÀr
urat!

Ez a festû olyan f´l¢nyben volt velem szemben, amilyennel a mai festûk mÀr nem
rendelkeznek. F¡l´n fogott, ¢s falhoz ÀllÁtott az irodÀban, ahol egy ÀllÂ ÂrÀn Àt nyeltem
a felhÀborodÀs ¢s megalÀztatÀs k´nnyeit.

Az idû mÃltÀval egyre vesz¢lyesebb lettem. Az ¢n lengyeldolgozataim voltak a leg-
jobbak, ¢s ez mentett meg, mert mÀs tÀrgyakbÂl tudatlan ¢s hanyag voltam. Egyszer
a tanÀrunk, CiepliÄski S−owackirÂl Áratott dolgozatot. Untam mÀr a vÀtesz ́ r´k´s t´m-
j¢nez¢s¢t, elhatÀroztam, hogy a vÀltozatossÀg kedv¢¢rt megfricskÀzom egy kicsit. Ha
jÂl eml¢kszem, a bevezetû Ágy hangzott: àJuliusz S−owacki tolvaj, meglopta Byront ¢s
Shakespeare-t, mert magÀtÂl nem tudott kitalÀlni semmit.Ê A folytatÀs sem maradt el a kez-
dettûl. CiepliÄski tanÀr Ãr botot ragadott, ¢s megfenyegetett, hogy elk¡ldi a dolgo-
zatomat a miniszt¢riumba, erre megk¢rdeztem, mi¢rt k¢nyszerÁti hazugsÀgra a tanÁt-
vÀnyait. °s hogy megsemmisÁtsem, az eg¢sz osztÀly elûtt rÀzendÁtettem, elszavaltam
egy szakaszt CiepliÄski versesk´tet¢bûl: HOLDF°NYBEN öSZNAK A KARCSö FENYýK.

*
MÀsod¢ves voltam a jogi karon, amikor Ãj reg¢nybe kezdtem. De ez koncepciÂjÀt te-
kintve eg¢szen mÀs volt, mint az a k´nyvelûrûl szÂlÂ mü, amelyet a potoczeki erdû
magÀnyÀban kezdtem Árni. öjabb kalandom az irodalommal, azt hiszem, ¢ppÃgy jel-
lemzû volt sajÀt ¢lm¢nyeimre, mint ÀltalÀban a lengyel kultÃra vÀlsÀgÀra, ez¢rt r¢sz-
letesebben besz¢lek rÂla.

ögy kezdûd´tt a dolog, hogy Tadeusz K¨piÄskivel, volt iskolatÀrsammal elhatÀroz-
tuk, n¢gykezes kalandreg¢nyt Árunk, ¢s nagy p¢nzt keres¡nk vele. Abban nem k¢tel-
kedt¡nk, hogy a magunkfajta magasabb intellektusnak nem lesz neh¢z effajta k´ny-
nyed, Àm lenyüg´zû baromsÀgot produkÀlni. De nemsokÀra kidobtuk az eg¢szet,
megr¢m¡lt¡nk iromÀnyunk esetlens¢g¢tûl.

ä Rossz reg¢nyt sem k´nnyebb Árni, mint jÂt ä mondtam utÀna K¨piÄskinek.
Ez a probl¢ma kezdett foglalkoztatni. JÂ reg¢nyt alkotni a felsû tÁzezernek vagy akÀr

szÀzezernek ä hÀt, mindig ezt csinÀljÀk, elcs¢pelt, unalmas dolog. De jÂ reg¢nyt Árni
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az alsÂbbrendü, alÀrendelt olvasÂnak, akinek nem az Ázlik, amit àjÂ irodalomnakÊ ne-
vez¡nk ä az mÀr valami.

ä De mit jelent az, hogy àa t´megeknek valÂ jÂ reg¢nyÊ? ä magyarÀztam a dolgot
BaliÄski¢knak, KaziÂnak ¢s ZazÀnak. ä EgyÀltalÀn nem jelenti azt, hogy k´z¢rthetûnek
¢s ¢rdekesnek, emelkedettnek ¢s kulturÀltnak kell lennie, mint Sienkiewicz vagy leg-
alÀbbis RodziewiczÂwna müveinek. A t´megeknek Árt reg¢nynek ä ha t¢nyleg az àûÊ
reg¢ny¡k ä abbÂl kell k¢sz¡lnie, ami t¢nyleg tetszik a t´megeknek, amivel ûk ¢lnek.
A legalacsonyabb ́ szt´n´ket kell c¢lba vennie. TobzÂdnia kell a mocskos, zavaros, al-
sÂbbrendü fantÀziÀban... °rzelgûss¢gbûl, epeked¢sbûl, ostobasÀgbÂl kell k¢sz¡lnie...
Legyen s´t¢t ¢s alsÂbbrendü.

Ne tess¢k megbotrÀnkozni... Nem annyira a gûg, mint inkÀbb a f¢lelem szÂlt belû-
lem. Fenyegetve ¢reztem magam, mint az eg¢sz lengyel ¢rtelmis¢g, f¢ltem a t´megek
primitÁvs¢g¢tûl; ezek a t´megek nÀlunk jÂval s´t¢tebbek ¢s vesz¢lyesebbek, mint a ma-
gasabb s mindenekelûtt egys¢gesebb kultÃrÀjÃ orszÀgokban. Mint most mÀr tudjuk,
ez a f¢lelem nem volt alaptalan. De ma hajlamos vagyok felt¢telezni, hogy a àrossz
reg¢nyÊ ́ tlete eg¢sz ÁrÂi pÀlyÀm csÃcspontja volt ä soha, sem azelûtt, sem azutÀn nem
tÀmadt enn¢l kreatÁvabb ́ tletem. Mit is jelentett hÀt az a program, amelyet akkor m¢g
nem tudtam pontosan megfogalmazni? Az ÁrÂ, bÀrmennyire elvonul is a vilÀgtÂl, min-
dig valakinek, legalÀbb egy elk¢pzelt olvasÂnak Ár. Term¢szetesen mÀsk¢pp Árnak a
müvelt olvasÂnak, sût a kritikusnak, ¢s mÀsk¢pp a nyomtatott szÂ k´z´ns¢ges fogyasz-
tÂinak. De, ez idÀig legalÀbbis, m¢g az egy¡gyüeknek ÁrvÀn is àfel¡lrûlÊ szÂltak hoz-
zÀjuk ä az ÁrÂ leereszkedett ugyan a t´meg szintj¢re, de csak annyira, amennyire ezt
müvelts¢ge, irodalmi jÂlnevelts¢ge lehetûv¢ tette.

Ilyen ¢rtelemben az ¢n tervem hallatlanul radikÀlis volt: Àtadni magam a t´meg-
nek, rosszabbÀ, alacsonyabb rendüv¢ vÀlni ä nemcsak leÁrni ezt az ¢retlens¢get, hanem
¢pp Àltala Árni ä, ez volt hÀt az az eszme, amelyet k¢sûbb abban a t¢telben hatÀroztam
meg, mely szerint a kultÃrÀban nemcsak az alacsonyabb rendünek kell formÀltatnia
a felsûbbrendü Àltal, hanem fordÁtva is.

Akik a FERDYDURK° -bûl s k¡l´n´sen a NAPLñ-bÂl ismerik ä nevezz¡k Ágy ä a for-
mÀrÂl alkotott elm¢letemet, amely egy¢bk¢nt nem korlÀtozÂdik a müv¢szet proble-
matikÀjÀra, hanem fel´leli emberi l¢t¡nk minden jelens¢g¢t, jobban meg¢rtik akkori
szÀnd¢kaim mer¢szs¢g¢t ¢s v¢gletess¢g¢t. Ha siker¡l, az a k´nyv, egy diÀk müve al-
kalmasint Ãj, forradalmi irodalom kiindulÂpontja lehetett volna, ¢s, ki tudja, talÀn
m¢g ismeretlen ter¡leteket is nyithatott volna a szellem expanziÂja elûtt, megvalÂsÁt-
vÀn valami olyasmit, mint k¢t k¡l´nb´zû fejlûd¢si szakasz interakciÂja... De minek Àb-
rÀndozunk, amint azt Rzecki mondogatta A BçBU-ban... Nem siker¡lt, mert a feladat
szÀzszorosan meghaladta erûimet, ¢s egy¢bk¢nt sem voltam akkor m¢g tisztÀban e
feladat nagysÀgÀval. 

°s a vesz¢lyeivel sem... M¢g csak annyit, zÀrÂjelben, hogy tÁz ¢vvel k¢sûbb ¢rtettem
meg, hogy a tüzzel jÀtszottam. Ez nagyon beteges dolog volt... Egy lÀtogatÀs d´bben-
tett rÀ... na jÂ, elmondom, hogyan t´rt¢nt.

MÀr tÃl voltam az elsû k´nyvemen, a SERDºLýKORI  EML°KIRATOK-on, bizonyos
k´r´kben bÀtor ¢s hipermodern szerzûnek szÀmÁtottam. Egy reggel csengetnek. Be-
l¢p egy fiatalember, nem sokkal t´bb hÃsznÀl, szûke, Ãjoncra vagy gondnokra eml¢-
keztet egy kicsit, hÂna alatt k¢zirat. ä Eln¢z¢st, hogy Ágy betolakodom ä mondja ä, de
Ártam egy reg¢nyt, egy barÀtom, aki ¢rt hozzÀ, azt ajÀnlotta, hogy mutassam meg ma-
gÀnak. Azt mondta, maga vevû az ilyesmire.
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ä Mi¢rt? ä k¢rdeztem bizalmatlanul, mert a j´vev¢ny k¡lleme nem jogosÁtott fel
v¢rmes rem¢nyekre.

ä HÀt az¢rt ä mondja egyre idegesebben ä, mert ez olyan reg¢ny... van n¢mi ero-
tikus svungja, ¢rti? Egy az egyben! RÀszÀntam magam, hogy ilyet Árjak... hogy izgatÂ
legyen... hogy olvassÀk az emberek... Rosszul Àllok p¢nzzel, harmadszor hirdettek ki,
¢rti? N¢zzen csak bele ä tette hozzÀ biztatÂan. ä Erotikus!

Elvettem. Elolvastam. Kelletlen¡l, egyre nyugtalanabbul olvastam, szinte fÀjt,
mert... igen... erotikus volt ¢s mocskos, rettenetesen mocskos, tobzÂdott a mocsokban,
azokon az oldalakon nem volt semmi megtisztÁtÂ, nemcsak mocskos volt, hanem rossz
is, olcsÂ munka, mocskos bÂvli. Elûfordul n¢ha az irodalomban a mocsok leÁrÀsa, de
az olyan kivÀlÂ, mesteri, hogy a forma nemesÁti a tartalmat. De itt maga a leÁrÀs volt
mocsoktÂl ¢s ¡gyetlens¢gtûl fertûz´tt... vÀrjunk csak, eml¢keztetett valamire... hÀt
persze, arra a r¢g elfelejtett reg¢nyemre! Elv´r´s´dtem, hogy is mondjam... halÀlo-
san... forgott velem a vilÀg, attÂl az eml¢ktûl!

Meghagyta a telefonszÀmÀt. FelhÁvtam. ä Besz¢lhetn¢k X. Ãrral? ä SuttogÀsok a
telefonban. V¢g¡l a vÀlasz: ä Nincs itt. ä AztÀn megtudtam, hogy ́ ngyilkos lett. Agyon-
lûtte magÀt. Pisztollyal. Egy h¢ttel azelûtt.

Term¢szetesen nem ÀllÁtom azt, hogy a reg¢ny miatt. M¢gis, a mü kifejezte lelkiÀl-
lapotÀt, amely a katasztrÂfÀba sodorta ä ¢s akkor ¢reztem, hogy ¢n is, tÁz ¢vvel azelûtt,
a lÀtszat, a szinte gondtalan ¢let ellen¢re, nem Àlltam olyan tÀvol ettûl az elhatÀrozÀstÂl,
¢n, az ÁrÂtÀrsa... ögy van, nyilvÀn nagyon k¢ts¢gbeestem... De n¢zz¡k csak, mi lett
ama remekmüvem sorsa. N¢hÀny hÂnap munka utÀn a v¢g¢re ¢rtem. Mindenf¢le
projekciÂk ocsmÀny kever¢ke volt ä ¢rz¢kis¢g, durvasÀg, olcsÂ sikerek, alacsonyrendü
mitolÂgia ä, nem kev¢sb¢ hitvÀny ¢s àizgatÂÊ t´rt¢net, mint amaz Iksz reg¢nysz´r-
nyedv¢nye... Mit csinÀljak vele? Majd belehaltam a sz¢gyenbe, ha arra gondoltam,
hogy meg kell mutatnom valakinek ä de nem volt ments¢g, hiszen àolvasÂnakÊ Ártam,
k´vetkezetesnek kellett lennem. Zakopan¢ban idûztem akkor, ¢s ´sszebarÀtkoztam
Szuchowa kisasszonnyal, egy intelligens ¢s olvasott nûvel, aki becs¡lt ¢s hitt a tehets¢-
gemben.

Visszaadta a k¢ziratot, rÀm se n¢zett, csak annyit mondott: ä °gesse el.
R´gt´n felmentem a szobÀmba, elûszedtem a bûr´nd´mbûl a mÀsolatokat, kidob-

tam az eg¢szet a hÂba, a panziÂ m´g¢, ¢s meggyÃjtottam.
Mi¢rt mes¢ltem ezt el? Mi¢rt emlegettem a k¢ts¢gbees¢st ¢s azt, hogy ez nagyon

lengyel? Az Ãgynevezett müvelt embert nÀlunk nem v¢dik a t´meg nyomÀsa ellen ko-
moly int¢zm¢nyek ¢s hagyomÀnyok, a hierarchiÀk ¢s a tÀrsadalmi rend, mint Nyuga-
ton ä nÀlunk az intelligencia, a finomsÀg, az ¢rtelem, a tehets¢g v¢dtelen minden ala-
csonyabb rendü dologgal szemben, ami a tÀrsadalom aljÀn, a nyomorbÂl, a k¡l´nc-
k´d¢sbûl, a vadsÀgbÂl, az elfajult indulatokbÂl, az ostobasÀgbÂl ¢s a durvasÀgbÂl sz¡-
letik ä, ez¢rt nÀlunk az Ãn. ¢rtelmis¢gi egy kicsit megf¢lemlÁtett volt ¢s maradt... Eset-
leg annyit vÀltozott a helyzet, hogy ma mÀr szervezettebb az alulrÂl j´vû erûszak...

Ilyen kaland nem eshet meg egyk´nnyen egy kezdû nyugati ÁrÂval.

*
Figyelembe kell vennem azt a t¢nyt, hogy e lengyelorszÀgi eml¢keim nemcsak az iro-
dalomban jÀrtas emberekhez, hanem a nagyk´z´ns¢ghez is szÂlnak, ez¢rt neh¢z bi-
zonyos dolgokat tÀrgyalnom, amelyek engem akkoriban igen ¢rz¢kenyen ¢rintettek,
bonyolultsÀguk miatt azonban a kÁv¡lÀllÂk szÀmÀra nem mindig ¢rthetûk. E kÁv¡lÀllÂk
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tÀn nem is hallottak Stanis−aw Ignacy Witkiewiczrûl, Bruno SchulzrÂl vagy rÂlam, hisz
csoportunk nagyon neh¢z, nem k´zismert, a lengyel irodalmi ¢lettel szemben ÀllÂ
ÁrÂkbÂl Àllt. M¢gis, k¢t ¢vtized elmÃltÀval legfûbb ideje mÀr, hogy a kÁv¡lÀllÂk is meg-
tudjÀk: ez a csoport jelent¢keny hatÀssal volt a lengyel müv¢szetre, s ma az eg¢sz len-
gyel prÂzÀbÂl ennek van a legnagyobb es¢lye arra, hogy megismerj¢k ¢s megbecs¡lj¢k
EurÂpÀban ¢s az eg¢sz vilÀgon. Ez mÀr a mÃlt, a t´rt¢nelem, engedtess¢k hÀt meg
nekem, hogy tÀrgyilagosan, Àlszer¢nys¢g n¢lk¡l besz¢ljek rÂla.

De csoport volt-e ez egyÀltalÀn? Sokkal inkÀbb a k´zv¢lem¢ny k´t´tt ´ssze minket,
mi nem k´tûdt¡nk ennyire egymÀshoz. Bruno ¢s ¢n nem Àlltunk k´zelebbi kapcso-
latban Witkacyval, ¢s alapjÀban v¢ve, eltekintve a rajongÀstÂl, amellyel a nagylelkü
Bruno megajÀnd¢kozott engem, hüv´s szkepszis uralkodott k´zt¡nk. °n nem hittem
Witkiewicz müv¢szet¢ben, û pedig tÃlsÀgosan f¢lszegnek talÀlt engem, ¢s nem is vÀrt
tûlem semmi k¡l´n´set. Ami BrunÂt illeti, Witkacyval mindketten bizonyos fenntar-
tÀsokkal fogadtuk müveit, a varsÂi müv¢szvilÀgban sokkal lelkesebb rajongÂi voltak.

Mint mÀr mondtam, Bruno vitt el Witkacyhoz. A Bracka utcÀban befordultunk egy
udvarba, felmÀsztunk az emeletre, becsengett¡nk ä ¢n kiss¢ izgatott voltam azoktÂl a
kÂsza hÁrektûl, amelyek e kivÀlÂ intelligenciÀval megÀldott ember k¡l´nck´d¢seirûl,
ûr¡lts¢geirûl keringtek ä, s a nyÁlÂ ajtÂban egyszerre megjelenik egy ÂriÀs t´rpe, majd
a szem¡nk lÀttÀra nûni kezd... Witkacy guggolva nyitott ajtÂt, ¢s lassan felemelkedett.
Szerette az ilyen vicceket! De engem ez nem mulattatott. Witkacy az elsû pillanattÂl
fÀrasztott ¢s untatott ä soha nem pihent, mindig fesz¡lt volt, ÀllandÂ szÁnjÀt¢kkal kÁ-
nozta magÀt ¢s k´rnyezet¢t, mindig magÀra akarta vonni a figyelmet, hogy megh´k-
kentsen valamivel, kegyetlen, kÁnos jÀt¢kot folytatott az emberekkel... Mindezeket a
hibÀkat, amelyek az ¢n hibÀim is voltak, most mintha g´rbe t¡k´rben, gyalÀzatossÀ,
apokaliptikus m¢retüv¢ nagyÁtva lÀttam volna.

Megmutatta nek¡nk àa sz´rnyüs¢gek mÃzeumÀtÊ, melynek legfûbb ¢kess¢ge vala-
mi olyasmi volt, amit egy Ãjsz¡l´tt kiszÀrÁtott nyelv¢nek nevezett, amott egy erotomÀn
nû levele, t¢nyleg f´rtelmes ¢s disznÂ. Azt mondtam neki:

ä De k¢rem, ne mutogasson nek¡nk ilyesmiket! Hiszen ez illetlens¢g!
Figyelmesen rÀm n¢zett.
ä Illetlens¢g? ä k¢rdezte.
Mintha elvesztette volna a fonalat. Engem pedig megint hatalmÀba kerÁtett az a

mÀniÀm, hogy müv¢sz ¢s boh¢m legyek az istenf¢lû nemesi udvarhÀzakban, de f´ld-
birtokos, sût nemesember legyek a boh¢mek, ¢rtelmis¢giek ¢s müv¢szek k´z´tt. Illet-
lens¢g! Ez a mindenf¢le hasisokat ¢lvezû morfinista, megalomÀn, skizofr¢n, paranoid,
cinikus, perverz gÃnyolÂdÂ ¢s dadaista ¢s f¢lûr¡lt tÀn ¢vek Âta nem hallott ilyen nai-
vitÀst... Illetlens¢g! R¢szemrûl ez ́ nv¢delmi ́ szt´n volt, tudtam, ha azonnal nem sze-
g¡l´k szembe Witkacyval, f´lfal, ÃrrÀ lesz felettem, bealÀz a sleppj¢be. Nem tudott
mint egyenlû az egyenlûkkel ¢rintkezni az emberekkel. A fû helyen kellett parÀd¢znia,
belepusztult, ha csak egy pillanatra is kiker¡lt a tÀrsasÀg ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppont-
jÀbÂl. Nem voltak hÀt illÃziÂim. Ha k¢ptelen vagyok jÀtszani ezzel az emberrel, û fog
jÀtszani velem ä de mit mondhatn¢k neki, amivel t¢nyleg zavarba hozom? °s akkor
f¢ny gyÃlt burzsuj-f´ldesÃri agyamban, Áme a jÀmbor szÂ: àilletlens¢gÊ.

Maradt is ez a szereposztÀs: Witkacy elûtt mindig a jÂ modor ¢s a falusi jÂzan ¢sz
k¢pviselûje voltam ä be kell vallanom, ez el¢g ¡gyefogyottra sikeredett. Arra is fel vol-
tam k¢sz¡lve, hogy bÀrmelyik pillanatban megszakÁtom a kapcsolatot ä tudtam, hogy
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megs¢rtûdik ¢s s¢rteget, elhatÀroztam, hogy ezt nem tür´m, ¢s ha Ãgy hozza a sors,
abban a pillanatban felszÀmolom az ismerets¢get. IgazÀn furcsa, hogy ezzel egy¡tt ¢ve-
kig kapcsolatban Àlltunk egymÀssal ä lehet, hogy az¢rt, mert k´nyveinkkel jobban szÂt
¢rtett¡nk, mint e talÀlkozÀsok alatt, ¢s tÀn m¢giscsak volt benn¡nk n¢mi tisztelet a
mÀsik irÀnt.

RitkÀn volt alkalmam egy¡tt figyelni Witkacyt ¢s Schulzot, nem tudom pontosan,
hogy voltak egymÀssal; de a mindig elm¢ly¡lt ¢s kiss¢ merev BrunÂnak tÀn m¢g ke-
vesebb mondanivalÂja volt neki, mint nekem. °s pontosan ez volt a legrosszabb ä mert
ez a despotÀkhoz hasonlÂ egocentrikus l¢ny nem tudott elviselni senkit, aki valaki lett
volna mellette, k´z¢pszerü emberekkel, rabszolgÀkkal, rajongÂkkal, felt¢tlen hÁveivel,
sût baljÂs grafomÀn elemekkel vette k´r¡l magÀt; mindegy, ki az, csak a lÀba elûtt
heverjen. Eml¢kszem egy zakopanei ¡d¡l¢sre, amikor Witkacy egy ilyen csapat gya-
lÀzatosan hitvÀny n¢ps¢g ¢l¢n figurÀzott ä ez a lÀtvÀny ¢ppolyan sz¢gyenletes volt,
mint amilyen idegesÁtû.

De prÂbÀljuk v¢giggondolni, minden ellent¢t ¢s szem¢lyes ellenszenv mellett mi
volt a k´z´s benn¡nk, ami meghatÀrozta ¢rt¢k¡nket. V¢lem¢nyem szerint az, hogy
le akartuk gyûzni a lengyel provincializmust, ki akartunk jutni a szabad vizekre.
EurÂpÀt ¢s a vilÀgot szÁvtuk magunkba, ellent¢tben az olyan helyi nagykutyÀkkal, mint
Kaden, Goetel, Boy, Tuwim, akik szÀzszor lengyelebbek voltak nÀlunk, jobban alkal-
mazkodtak a helyi olvasÂhoz, ¢s hÁresebbek is voltak. Mi viszont ismert¡k az eredetis¢g
¢rt¢k¢t, m¢ghozzÀ nem helyi, hanem egyetemes m¢rt¢k szerint. Az embert mint olyat
kerest¡k, nem a lokÀlis embert, a lengyelt. ElszÀntan l¢pt¡nk a müv¢szetbe, felv¢rtez-
ve a legmer¢szebb k¡lf´ldi technikÀkkal ¢s koncepciÂkkal, mindenre k¢szen, hogy
szarvÀnÀl ragadjuk meg a bikÀt. Kem¢nyebbek, hüv´sebbek, ridegebbek ¢s drÀmaib-
bak, ´sszehasonlÁthatatlanul szabadabbak voltunk nÀluk, mert lemondtunk sok fesz¢-
lyezû kivÀltsÀgrÂl.

Ebben rejlett az erûnk ä de a gyenges¢g¡nk is ä, mert a nagy feladatok miatt, ame-
lyeket magunk el¢ tüzt¡nk, csak m¢g jobban ki¡tk´ztek hiÀnyossÀgaink. Lehet, hogy
nem olyan neh¢z ¢rt¢kk¢ vÀlni a nemzeten bel¡l, ahhoz viszont nem akÀrmilyen erû-
feszÁt¢s kell, hogy az emberbûl a nagyvilÀgban is legyen valaki. Nemegyszer a leg-
aprÂbb hiba is lehetetlenn¢ teszi a legjobb g¢p hat¢kony mük´d¢s¢t, annÀl inkÀbb Ágy
van ez, min¢l bonyolultabb az a g¢p. így hÀt Witkiewicz intelligenciÀja is kivÀlÂ volt,
bÀtorsÀga, kitartÀsa, k´vetkezetess¢ge ä nagyszerü, de azt hiszem, hiÀnyzott belûle a
k´zvetlen hatÀs irÀnti ¢rz¢k, tÃl gyakran volt teoretikus, s olyankor nem volt tisztÀban
azzal, hogy unalmas, idegesÁtû, k¢ptelen volt absztrakciÂ, elm¢let, forma helyett ¢lû
emberrel ¢rintkezni... ¢s ettûl szÀraz lett, modoros, kiss¢ m¢g a ripacskodÀsra is hajlott.
Schulz pedig tÃlsÀgosan is bezÀrkÂzott perverziÂiba ¢s müv¢szet¢be, mint az elefÀnt-
csonttoronyba; valÂszÁnü, hogy tÃlzott tisztelettel viseltetett a müv¢szet irÀnt, nem tud-
ta hasznÀlni, nem tudott fel¡lrûl n¢zni rÀ, a forma, amelyet kidolgozott, oly m¢rt¢kben
korlÀtozta, hogy az orrÀt se merte kidugni belûle. SajÀt hibÀimat nem ¢rdemes emle-
getnem, erre m¢g lesz alkalmam bûven, el¢g, ha annyit mondok, hogy eg¢sz szellemi
tev¢kenys¢gem c¢lja az volt, hogy szabaduljak ezektûl ä ezek ellen¢ben Ártam, legyürve
sajÀt hanyagsÀgomat.

Witkacy, a d¢mon, d¢monikusan v¢gezte. Az utolsÂ hÀborÃ idej¢n, a bolsevikok
elûl menek¡lve megm¢rgezte magÀt valahol az erdûben. Schulzot sem ÂvtÀk meg a
szenved¢ssel ¢s a fÀjdalommal valÂ bensûs¢ges, mazochisztikus kapcsolatai: a hÀborÃ
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alatt mint zsidÂ, koncentrÀciÂs tÀborba ker¡lt, de ott pÀrtfogÀsÀba vette egy magasabb
rangÃ n¢met, aki el volt ragadtatva Bruno gy´ny´rü rajzaitÂl. De hiÀba, mert egy mÀ-
sik n¢met ´sszeveszett Bruno gondviselûj¢vel, ¢s d¡h¢ben...*

* 61. II. 27.

°n f¢ltem LengyelorszÀgban. BÀr konkr¢tan nem fenyegette semmi, az Àllam hatÀrai
stabilak voltak, k¡lpolitikÀja nyugodt, belsû konfliktusait Ãgy-ahogy rendezt¢k, Pi−-
sudski kormÀnyai sz¢les tÀrsadalmi bÀzissal rendelkeztek, hosszÃ ideig hatalmon ma-
radtak ä m¢gis, mintha lûporos hordÂn ¡lt volna az ember. MagamrÂl besz¢lek. Nyug-
talansÀgom egyetlen oka az volt, hogy Ãgy ¢reztem, Kelethez tartozunk, Kelet-EurÂ-
pÀban vagyunk, nem pedig Nyugaton ä igen, sem a katolicizmus, sem az Oroszor-
szÀgtÂl valÂ idegenked¢s¡nk, sem rÂmai, pÀrizsi kulturÀlis kapcsolataink nem feled-
tett¢k azt az Àzsiai nyomort, amely bel¡l em¢szt minket... az eg¢sz kultÃrÀnk csak bok-
r¢ta volt a kalapon. °s mit tehettek volna a felsûbb r¢tegek, m¢g ha a legnemesebb
szÀnd¢ktÂl Àthatva egyszer s mindenkorra szakÁtottak volna is mindennemü egoiz-
mussal? F´ldbirtokosaink, iparunk, ¢rtelmis¢g¡nk tÀn kimozdÁthattÀk volna hely¢bûl
a parasztot vagy a sÀrba fulladÂ vid¢ki kisvÀrosokat? Az alapvetû reformok p¢nz¡gyi
fedezete szÀzszorosan meghaladta erûinket. Senki sem tehetett semmit. °rtelmetlen
lenne az akkori vezetûket szidni, ami¢rt nem mutattak elegendû kezdem¢nyezûk¢sz-
s¢get. LengyelorszÀg fiatal Àllam volt, az elsû l¢p¢seket tette, EurÂpa pedig rendezet-
len, ha nem akart az ember forradalmat, toldozgatni kellett, ahogy lehetett, idût nyer-
ni, vÀrni, amÁg a civilizÀciÂs haladÀs jobb konjunktÃrÀt teremt a vilÀgban. Ami a for-
radalmat illeti, aligha lehettek illÃziÂink: ez azt jelentette volna, hogy ́ sszeomlik min-
den, amit el¢rt¡nk, elv¢sz a f¡ggetlens¢g, ellenûrizhetetlen, kegyetlen erûk martal¢-
kÀvÀ lesz¡nk, amelyek nem tisztelik az embert. M¢gis volt rem¢ny, hogy az orszÀg
majdcsak kikeveredik ebbûl valahogy, ¢s bekapcsolÂdik a nyugati jÂl¢t rendszer¢be.

De ism¢tlem, amit mÀr mondtam: az az elsû vilÀghÀborÃbÂl sz¡letett LengyelorszÀg
cselekv¢sk¢ptelen emberek orszÀga volt. A leg¢leterûsebb elemek is ideiglenes, vege-
tatÁv l¢tre voltak kÀrhoztatva ä csak halogattak mindent, egyik naprÂl a mÀsikra, egyet-
len nagy halogatÂ jÀtszma volt az eg¢sz, vÀrni, amÁg a vilÀg megnyugszik, konszolidÀ-
lÂdik az Àllam, ¢s kialakul valami mozgÀst¢r. Az irodalomra is a kivÀrÀs l¢gk´re volt
a jellemzû, Ãgy n¢zett ki, mintha a lengyel ÁrÂk ker¡ln¢k a hatÀrozott ÀllÀsfoglalÀst,
amÁg nem lehetnek biztosak abban, hogyan alakul a nemzet sorsa.

LÀzadtam... semmik¢pp nem akartam elfogadni a kivÀrÀs szerep¢t, ¢s lÀtvÀn, hogy
ezt a k´z´ss¢g erûlteti az emberre, semmik¢ppen nem akartam sorsomat a k´z´ss¢g
sorsÀhoz k´tni. NyilvÀn sokan elÁt¢lik ezt az ÀllÀspontot, de fogadjuk el, hogy idûvel
ä most nem magamrÂl besz¢lek ä tÀn nagyobb hasznÀt veheti a haza az ilyen teljes
szabadsÀgra t´rû lÀzadÂnak, mint azoknak, akik szer¢nyen megadjÀk magukat a sors-
nak. ä Adjatok nekem egy szilÀrd pontot, ¢s kimozdÁtom sarkaibÂl a vilÀgot ä ¢n Ar-
khim¢d¢sz szavait a lengyel viszonyokra alkalmaztam, ¢s arra gondoltam, ahhoz, hogy
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LengyelorszÀgban mozdÁthassak valamit, LengyelorszÀgon kÁv¡l kell szilÀrd pontot
talÀlnom.

LengyelorszÀgon kÁv¡l? De hol? Mire tÀmaszkodhattam?
Nem bÁztam a hitekben, doktrÁnÀkban, ideolÂgiÀkban, int¢zm¢nyekben. TehÀt

csak ´nmagamra hagyatkozhattam. De hiszen lengyel voltam, a lengyels¢g alakÁtott,
LengyelorszÀgban ¢ltem. M¢lyebben kellett hÀt keresnem az à¢nemetÊ, ott, ahol az
mÀr nem lengyel, hanem egyszerüen emberi volt.

MiutÀn befejeztem YVONNE, BURGUNDI HERCEGNý cÁmü kom¢diÀmat, amely
megjelent ugyan a Skamanderben, de àkorszerüs¢geÊ miatt es¢lye nem volt arra, hogy
szÁnre vigy¢k, belekezdtem egy reg¢nybe, amelyrûl m¢g Àlmomban sem gondoltam
volna, hogy FERDYDURKE  lesz a cÁme. K¡l´n´s lelkiÀllapotban, kett¢hasadt tudattal
kezdtem Árni. Em¢sztett a becsvÀgy, fÀjÂ s¢relmek kÁnoztak, inger¡lt voltam ¢s bosszÃ-
vÀgyÂ, meg akartam mutatni nekik, ugyanakkor a jÂzan ¢sz ä amely szerencs¢re soha
nem hagyott cserben ä azt diktÀlta, hogy nem erûimet kell a c¢lokhoz m¢rnem, hanem
inkÀbb a c¢ljaimat az erûimhez. Egyszerü szatÁrÀt kezdtem hÀt vÀzolni, nem volt ez
semmi t´bb, de lehetûv¢ tenn¢ szÀmomra, hogy humoromat csillogtassam, ¢s Ágy tÀn
ä errûl ÀbrÀndoztam ä Antoni S−onimskival is fel¢rek, akit csodÀltam szellemess¢g¢¢rt.

Ezek voltak a tÀvlataim, amÁg az elsû harminc-negyven oldalt Ártam. De n¢hÀny je-
lenet erûteljesebbre... vagy k¡l´n´sebbre sikeredett... a szatÁra itt az eszm¢letlens¢gig
kitombolta magÀt, ûr¡letes ¢s elk¢pesztû groteszkbe vÀltott, ez eg¢szen mÀs minûs¢g
volt, mint S−onimski humora. ElhatÀroztam, hogy az eg¢szet ebben a szellemben Árom,
visszafordultam, el´lrûl kezdtem, ¢s Ágy lassank¢nt kialakult egyfajta stÁlus, amelynek
magÀba kellett szÁvnia mindent, amitûl szenvedtem ¢s ami ellen lÀzadtam. Ezt az¢rt
emlÁtettem, mert rendszerint Ágy, a sz´veget ÀllandÂan àfelemelveÊ bizonyos helyek
szintj¢re, amelyek jobban siker¡ltek, Ágy teremtûdik a forma az irodalomban.

Kem¢nyen dolgoztam, hat ÂrÀt naponta.
Akkoriban ismerhettem meg Jerzy Andrzejewskit, akinek nemr¢g jelent meg az el-

sû k´nyve ä valamelyik kÀv¢hÀzban t´rt¢nt, az Ipsben vagy a ZiemiaÄskÀban. De
Andrzejewski nem ¢rezte jÂl magÀt kÀv¢hÀzi asztalomnÀl, tÃl nagy volt k´zt¡nk a k¡-
l´nbs¢g v¢rm¢rs¢klet, ¢lettapasztalat ¢s neveltet¢s dolgÀban. Amikor elûsz´r oda¡lt
hozzÀnk, odafordultam Otwinowskihoz:

ä Na, Stefan Ãr, mondja csak, milyen benyomÀst tesz ´nre Jerzy Ãr.
Ez a mÂdszer, amellyel az emberekhez k´zeledtem, hogy megt´rj´n k´zt¡nk a j¢g,

nem volt mindig szerencs¢s. Otwinowski zavarba j´tt, v¢g¡l kiny´g´tt n¢hÀny bÂkot:
hogy Andrzejewski milyen intelligens, rokonszenves, ûszinte... F¢lbeszakÁtottam, ¢s
megk¢rtem, hagyja az er¢nyeket, ¢s koncentrÀljon a hibÀkra, mert azok sokkal
¢rdekesebbek... Tudtam, hogy ez a jÀt¢k idegesÁtû, de Andrzejewski reakciÂja minden
vÀrakozÀst fel¡lmÃlt: ahelyett hogy tr¢fÀval ¡t´tte volna el a dolgot, elkomorult, ki-
m¢rt lett, ¢reztem, megfagy a levegû, distancia lesz k´zt¡nk. A humor¢rz¢k biztosan
nem volt a legerûsebb oldala. De ez esetben, Ãgy lehet, inkÀbb azt nem tudta elviselni,
hogy a besz¢lget¢s tÀrgyÀvÀ tett¡k ä ¢ppolyan becsvÀgyÂ volt, mint amilyen kifino-
mult, szem¢lyis¢ge az ÀllandÂ fenyegetetts¢g ÀllapotÀban volt, minden¡tt mer¢nyletet
szimatolt.

Amikor elment, elkezdt¡nk komolyan besz¢lni jÂ ¢s rossz oldalairÂl; valaki azt
mondta, hogy Andrzejewski àsoha nem k¢pes drÀmai lenni, mert soha nem szünik
meg drÀmai lenniÊ. °vek mÃlva Andrzejewskit olvasva nemegyszer megcsodÀltam
emez elsû rÀn¢z¢sre rejt¢lyes kijelent¢s ¢leselm¢jüs¢g¢t. Igen! Az ¢let valÂdi borzalma
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nem tÀrul fel az elûtt, aki keresi azt, fut utÀna, inkÀbb azok elûtt mutatkozik meg, akik
v¢dekeznek ellene, ¢s akaratlanul is elszenvedik azt... A fekete megszünik feket¢nek
lenni, ha csak a s´t¢t szem¡veg hozza l¢tre. Andrzejewski ¢rz¢ketlen volt az ¢let sok-
szÁnüs¢ge irÀnt, egyetlen szÁnre, egyetlen hangnemre, a mollra volt beÀllÁtva, ¢s ez el-
vette vÁziÂja hiteless¢g¢t.

MÀs hibÀja is volt, mÀr akkor ¢reztem minden reakciÂjÀban: olyan volt, mint akik
nem tudnak bot n¢lk¡l jÀrni. Egy l¢p¢st sem tehetett an¢lk¡l, hogy ne tÀmaszkodn¢k
eszm¢kre, ideolÂgiÀkra, alapelvekre s ezekbûl levezetett viselked¢si normÀkra; mora-
lista volt, de nem szabad, hogy Ãgy mondjam, term¢szetes, hanem àelvhüÊ moralista.
ötmutatÂ n¢lk¡l egy l¢p¢st sem tett. Ennek az embernek valÂban sz¡ks¢ge volt Isten-
re, mert nem arra sz¡letett, hogy rendezetlen vilÀgban ¢ljen. De a k´zvetlens¢g hiÀnya
megbosszulta magÀt, müv¢szet¢t tÃl merevv¢, sût kiss¢ k´nyvÁzüv¢ tette, megfosztotta
az eredetis¢gtûl.

Ki tudja, nem lett volna-e sokkal nagyszerübb ÁrÂ, ha akkor nem megy el az aszta-
lomtÂl. Megint hangsÃlyoznom kell, hogy nem az ́ nhitts¢g besz¢l belûlem; csak any-
nyit akarok mondani, hogy az ¢n vilÀgom sz¡ks¢gszerüen kieg¢szÁtette az û vilÀgÀt,
term¢szetes sz´vets¢gese voltam e hibÀk elleni harcÀban. De û a tapsnak hitt, amely-
lyel mint àkomolyÊ müv¢szt k´sz´nt´tt¢k.

* 61. V. 29.

Egy filozÂfus ä mÀr nem eml¢kszem, kicsoda ä k¢t csoportra osztotta a nemzeteket,
az egyikbe a nûies kultÃrÀjÃak tartoznak, a mÀsikban a f¢rfias kultÃra dominÀl. Ez az
utazÂ ä most jut eszembe, egy n¢met gondolkodÂ, Keyserling, aki sok orszÀgot bejÀrt,
¢s a n¢pl¢lektan kivÀlÂ szak¢rtûje lett ä azt mondta, mi sem k´nnyebb annÀl, mint
eld´nteni, melyik csoportba, a f¢rfias vagy a nûies kultÃrÀk k´z¢ sorolandÂ az adott
nemzet. Egyszerüen meg kell n¢zni, kinek az ¢rdekeit v¢dik jobban az erk´lcs´k, a
t´rv¢nyek ¢s az int¢zm¢nyek ä a f¢rfi vagy a nû ¢rdekeit.

Ha az erk´lcs´k szigorÃak, ha a leÀny a sz¡lûk fel¡gyelete alatt Àll, ha udvarlÂnak
kell nyilvÀnÁtanod magad ahhoz, hogy s¢tÀlni vihesd a szeretett h´lgyet, de m¢g akkor
is ott lohol a sarkadban a mama ¢s a papa, ha a leg¢nyes hev¡let nem talÀl semmif¢le
kiutat, ¢s mindent olyan ¡gyesen elrendeztek, kiagyaltak, hogy Ãgy ¢rzed, mintha egy
lÀthatatlan k¢z nyakon ragadna ¢s vonszolna az oltÀr fel¢, s ha rÀadÀsul j´vedelmedet
¢s bev¢teleid ÀllandÂsÀgÀt a tÀrsadalom, mint a csalÀdi tüzhely biztosÁt¢kÀt, illû figye-
lemmel kÁs¢ri, akkor nincs mese, olyan orszÀgba ker¡lt¢l, amelyet a nû ural, amelyet
a hÀzassÀg c¢ljÀnak rendeltek alÀ.

Ha pedig, ¢pp ellenkezûleg, a fiatal leg¢nyembernek k´nnyü ¢lete van, ha a k´z-
v¢lem¢ny meg¢rtû, a t´rv¢nyek enyh¢k, a nûk hozzÀf¢rhetûk, ¢s csak az nûs¡l meg,
aki valÂban arra hivatottnak ¢rzi magÀt ä akkor ott a f¢rfias erotikus kultÃra dominÀl.

Nos, a k¢t vilÀghÀborÃ k´zti LengyelorszÀg szÀmomra olyan hely volt, amelynek
lassan Àtalakult az erotikus kultÃrÀja, nûiesrûl f¢rfiasra vÀltott.

Lehet, hogy t¢vedek, nagyon neh¢z ilyen ÀltalÀnos v¢lem¢nyt mondani Lengyel-
orszÀgrÂl, mÀr csak az¢rt is, mert szakad¢k vÀlasztja el a n¢pet az ¢rtelmis¢gtûl, ez
mindig k¢t k¡l´n vilÀg volt. Mindenesetre az ¢rtelmis¢gben, k¡l´n´sen annak müv¢-
szi, intellektuÀlis csoportjÀban, amely a legk´zelebb Àllt hozzÀm, ¢vrûl ¢vre erûs´d´tt
a f¢rfiak tÃlsÃlya. ögy bizony! Nemcsak a müv¢sz- ¢s ÁrÂnûk, de m¢g a leÀnynevelû
int¢zetek n´vend¢kei is megvÀltoztak! Errûl sajÀt szememmel gyûzûdhettem meg,
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amikor, nem sokkal a hÀborÃ elûtt a Hedvig KirÀlynû GimnÀzium hatodik vagy he-
tedik osztÀlyos n´vend¢kei meghÁvtak egy mulatsÀgra ä az¢rt hÁvtak meg, mert ¢ppen
akkor mutattÀk be A GYERMEKESEDETT  FILIDOR cÁmü elbesz¢l¢semet, amelyet elûzû-
leg szÁndarabbÀ alakÁtottak Àt, s ebbûl az alkalombÂl tartottÀk az ´sszej´vetelt. Ez va-
lahol Ok¨ci¢ben, az egyik¡k villÀjÀban volt. Amikor meg¢rkeztem, egy csapat tizen-
hat-tizenh¢t ¢ves leÀnyt talÀltam a szalonban, k¡l´nf¢le vûleg¢nyek ¢s udvarlÂk vett¢k
k´r¡l ûket, a sz¡lû- vagy nagyn¢niszerü elemeket teljesen kiiktattÀk, az ifjÃsÀg uralta
a terepet. No! Volt mÀr r¢szem mindenf¢le k¡l´nleges ¢s mer¢sz partikban, de sose
lÀttam ehhez foghatÂ startot a tivornyÀba, a vodkÀba, az ûr¡letbe.

Az elej¢n unalmas volt, f¢lszeg, itt-ott pusmogtak, nevetg¢ltek kicsit, mÀr azon t´r-
tem a fejem, hogyan tÀvozhatn¢k... amikor egyszer csak nyÁlt a szomsz¢d szoba ajtaja,
Àtment¡nk a b¡f¢be, ¢s lassan mindenki az asztal k´r¢ gyült, ahol az alkohol volt. Mi
k´vetkezett ezutÀn, nem tudom, valami ¢les crescendÂra eml¢kszem, hirtelen felerûs´-
d´tt a zsivaj... lÀrmÀvÀ fokozÂdott... a fiatalsÀg rÀvetette magÀt a vodkÀra, ́ t perc mÃl-
va mÀr r¢szegek voltunk, soha nem lÀttam ilyet, hogy ennyien, egy¡tt, egyszerre,
mintegy vez¢nyszÂra berÃgjanak... term¢szetesen ¢n is, aztÀn mÀr nem nagyon em-
l¢kszem, mi t´rt¢nt, azt hiszem, motoroztam, ¢s felmÀsztam egy fÀra.

Az ilyen fogadÀsok a leÀnyok erk´lcseinek jelent¢keny àmilitarizÀlÂdÀsÀrÂlÊ tanÃs-
kodtak ä az¢rt nevezem Ágy, mert ez a kad¢tiskolÀs ifjak, a katona¢let stÁlusa volt. Meg
az¢rt is, mert a fiatalkorÃak e tombolÀsÀnak, ami annyira megbotrÀnkoztatta az idû-
sebbeket, megvolt akkor ä legalÀbbis a mÀsodik ¢vtized legv¢g¢n ä a maga drÀmai
jelent¢se, ez pedig a hÀborÃ volt. A hÀborÃ Àrny¢ka borult mindenre, baljÂs k´zels¢ge
azt sugallta, hogy sietni kell, ¢lvezni az ¢letet, amÁg nem keveredik ´ssze tÃlsÀgosan a
halÀllal. Ezekben a csitrikben, akik a hÀborÃ elûtti utolsÂ ¢vfolyamokon v¢geztek, mÀr
volt valami a konvenciÂk megvet¢s¢bûl, amely n¢hÀny ¢v mÃlva a VarsÂ utcÀin har-
colÂ ifjÃsÀgot jellemezte. àögy ¢l¡nk, mintha meg kellene halnunkÊ ä kiabÀlta egyszer
a f¡lembe az elÀzott ðwiatek KarpiÄski valami ivÀszaton, ¢s ez megfelelt annak a l¢g-
k´rnek, amely LengyelorszÀgot m¢g inkÀbb nyomasztotta, mint eg¢sz EurÂpÀt.

Ha tehÀt az a nemzed¢k, amely k´zvetlen¡l az elsû vilÀghÀborÃ utÀn l¢pett a k¡z-
dût¢rre, az Àltala kirobbantott nagy erk´lcsi forradalomban f¡rdûz´tt, akkor a k´vet-
kezû nemzed¢k mÀr az Ãj kataklizma elûszel¢t ¢rezte ä Ágy hÀt a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt
az ifjÃsÀg egyre inkÀbb eltÀvolodott a hÀzassÀg, a csalÀdalapÁtÀs ¢s a szakmai tev¢keny-
s¢g gondolatÀtÂl, egyre inkÀbb a romantikus ¢s vesz¢lyes ¢let hatÀsa alÀ ker¡lt.

Ami e folyamatot, az erk´lcsi k´telmek lazulÀsÀt illeti, annyi lehetett a k¡l´nbs¢g
k´zt¡nk ¢s a Nyugat k´z´tt, hogy azokban az orszÀgokban, amelyek mindennek el-
len¢re m¢giscsak nagyobb biztonsÀg¢rzetet adtak, mindez racionÀlisabb, kiagyaltabb,
nÀlunk viszont s´t¢tebb, ´szt´n´sebb, drÀmaibb volt. A fiatal angolok Wells müveit
olvastÀk, az Ãj tudomÀnyos, ateista vilÀgk¢p nev¢ben bÁrÀltÀk a r¢gi fogalmakat, elis-
mert¢k, hogy a nûnek joga van a szabad szerelemre ä LengyelorszÀgban ez mintegy
magÀtÂl t´rt¢nt, az¢rt, mert m¢g a kamaszok is ¢rz¢kelt¢k valahol a hivatalos, biro-
dalmi retorikÀn kÁv¡l a k´zeledû kataklizma elûjeleit. Boy ÷eleÄski legfeljebb n¢hÀny
embernek, keveseknek adott ehhez elvi alapokat; a t´bbiek nem eszm¢k miatt hÂdol-
tak ezeknek az Ãj szokÀsoknak, nem az¢rt, mert a sztÀlinista vagy hitlerista elm¢letek
hatÀsa alÀ ker¡ltek volna, inkÀbb csak a Hitlertûl vagy SztÀlintÂl valÂ f¢lelem k¢sztette
ûket erre.

Amennyire azt a kicsiny lÀtÂk´r´mben ¢rz¢kelhettem, nem volt hiÀny olyan lengyel
nûkben, akiknek ez a nûies erotikus kultÃrÀrÂl a f¢rfiasra valÂ ÀtvÀltÀs nagyon is a
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kedv¡kre valÂ volt. JÂl ¢rezt¢k magukat ebben. Cseppet sem f¢ltek tûle. A lengyel nû
nem k¡l´n´sebben nûies, ellenkezûleg, nem kev¢s f¢rfias tulajdonsÀga van ä bÀtorsÀ-
ga, energiÀja, ´nÀllÂsÀga, talÀl¢konysÀga, ambÁciÂi, irÀnyÁtÀsi k¢szs¢ge, gazdag lelki
¢lete, szellemi ¢rdeklûd¢se miatt egyÀltalÀn nem hasonlÁt arra az àasszonykaÊ tÁpusra,
amely el¢g gyakori a spanyol, az olasz ¢s a n¢met nûk k´z´tt. K¢ts¢gtelen, hogy ez a
lengyel nûtÁpus fuldoklott abban a szük szerepben, amelyet a f¢rfiakkal valÂ ¢rintkez¢s
r¢gebbi stÁlusa kijel´lt neki. A r¢gebbi iskolÀkban nevelkedett idûsebb h´lgyeket fi-
gyelve furcsa benyomÀsom tÀmadt: megbotrÀnkoztak ¢s sz¢gyenkeztek, elpirultak, ha
lÀnyaik viselt dolgairÂl besz¢ltek, ugyanakkor a lelk¡k m¢ly¢n, titokban mintha na-
gyon is tetszett volna nekik, sût Ãgy lÀtszott, mintha gyermekeik kÀrhoztatott szabad-
sÀgÀban valamelyest ûk is ki¢lhetn¢k magukat.

De, ism¢tlem, nem akarok ÀltalÀnosÁtani, csak elmondom, mit lÀttam magam k´r¡l.
De csak egy keskeny sÀvra nyÁlt rÀlÀtÀsom, a àtÀrsasÀgiÊ nûk ¢s a müv¢szvilÀg h´lgyei
tartoztak ide, mÀs szellemi ¢s erk´lcsi formÀciÂkat k¢pviselû nûk l¢giÂi maradtak kÁv¡l
ezen. Ezt magam is ¢reztem, amikor Zakopan¢ban meglehetûsen viharos ismerets¢get
k´t´ttem a JagellÂ Egyetem tanÀrainak egy csoportjÀval, akik ugyanabban a panziÂ-
ban laktak, mint ¢n. A tanÀrokkal r´gt´n ´sszekaptam, m¢ghozzÀ olyan hathatÂsan,
hogy egy neves t´rt¢n¢szprofesszor sz¢ket ragadott, hogy hozzÀm vÀgja, Ãgy felinge-
reltem ostoba csipkelûd¢semmel; ugyanakkor ́ sszebarÀtkoztam tanÁtvÀnyaikkal, ezek
nagy r¢sze tudomÀnyos pÀlyÀt vÀlasztott, mindenf¢le k¢miÀkat, biolÂgiÀkat, ilyesmi-
ket tanultak. Ezek a szimpatikus lÀnyok, fiÃk KrakkÂban nagyszÀmÃ hozzÀjuk hasonlÂ
l¢nnyel ismertettek meg. A kisasszonyok mÀr majdnem ugyanolyanok voltak, mint a
f¢rfiak, ugyanakkor valamik¢pp megint ahhoz a tÁpushoz k´zeledtek, amely anyÀm
nemzed¢k¢re volt jellemzû; lehet, hogy az¢rt, mert nyugodtak voltak ä igen, ûk nem
kerest¢k a metafizikai borzongÀs ¢lm¢ny¢t, nyugodt, fegyelmezett nûk voltak, ¢s, mily
k¡l´n´s, mintha istenf¢lûk lettek volna, bÀr nagy r¢sz¡k mÀr eltÀvolodott az egyhÀztÂl.
De ûk mÀr egy Ãj egyhÀzhoz, a tudomÀny egyhÀzÀhoz tartoztak. AlÀvetett¢k magukat
szigorÃ szabÀlyainak, ¢s a tudomÀnybÂl merÁtett¢k erk´lcseiket is.

OrbÀn OttÂ

EGY SZ°P EZºST FEJþH¹Z

íme a nû akit szeretek
Sz¢p ´regasszony lesz belûle
Ez¡st fejjel huszonhÀrom ¢ves
KiborÁtja az igazsÀgtalansÀg
BevÀgja az ajtÂt potyog a vakolat
Orpheusz Ãr ¢s ûsz feles¢ge
AlÀszÀllnak ¢veik m¢ly¢re
A f¢rfi f¢lig b¢na a nû nagyothall
Nem tudod, hol a mixtura
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Hogyhogy nincs szÂda
Ott van az asztalon
Szeg¢ny szeg¢ny kis ´regek
Nevets¢gesek ¢s sÁrni valÂk
De ha egymÀsra n¢znek megsz¢p¡lnek
Ez az û nagy titkuk ¢s varÀzslatuk
Ezt irigylik tûl¡k ¢s
Ez¢rt gyül´lik ûket az istenek
Akik ostoba mÁtoszaik aranyk´d¢ben
Sisakban ¢s pÀnc¢lban hÀborÃznak
S pihen¢sk¢pp a sz¢l test¢t fel´ltve
Hideg szÁvvel fÃjnak Àt a vilÀgon
°s a halandÂk sz¢tszÂrt
SÁpcsontjÀn fuvolÀznak

BEMUTATNçM APOLLINAIRE URAT

Emberek mondanÀm
ha a szÂ ¢s jelent¢se ´sszef¡ggene m¢g
¢s utÂpiÀitÂl berÃgott szÀzadunkban
nem mondta volna embernek magÀt a t´meggyilkos ¢s az Àldozat is
Emberek mondanÀm
ez itt Guillaume Apollinaire
a megl¢kelt fejü nagy francia k´ltû a Nemzetk´zi VersalaptÂl
ezenfel¡l ¢letmüv¢sz hadfi ¢s kiÀltvÀnyvirtuÂz
De hallgatok csak hallgatok konokul
Kivesztek mind egy szÀlig az istenek innen mint a szauruszok
Sût Isten maga is csupa k¢ts¢g ¢s a fizika m´g¢ bÃjik
Minden megt´rt¢nt ¢s bek´vetkezett
amitûl valaha is felny´gt¡nk szorongÀsos Àlmainkban
T´rv¢nyk´nyv¡nk lapjai pernyek¢nt szÀlldosnak egy hamuhegy f´l´tt
S a kaland ¢s a rend p´rpatvarÀt a koponya nyerte meg
Az û k¢pe f¡gg most a Louvre-ban a fûhelyen
Remekmü a maga nem¢ben a Mona Lisa vigyora
ñ fennk´lt szÂfosÀs avantgÀrd posztmodern
A szemetes ´sszes´pri a csikkeket ¢s felmossa a v¢rt a kûrûl
Az ajtÂn tÃl egy Ãjabb ezred¢v
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A NAGY BUMMTñL
A NAGY RECCSIG TART, MI AZ?

A gazdasÀgi szerkezetnek, szeretettel

Versekre pazaroltam az ¢letem egy olyan vilÀgban,
mely az export-import büv´let¢ben ¢lt,
¢s k´nnyezni csak az eladatlan k¢szletek lÀttÀn tudott.

Professzorok prÂf¢ciÀitÂl volt hangos a f´ld n¢gy sarka ä
tartsunk bünbÀnatot, mert v¢szesen cs´kken a sert¢sÀllomÀny,
az inflÀciÂ viszont j´vûre k¢t vagy hÀrom szÀmjegyü lesz.

Megnyilatkoztak a jÂzan ¢letvitelü, komoly Àllamf¢rfiak is,
ne basszunk annyit, mondtÀk, jÀrjunk helyette kirÀndulni,
de hÀt a falnak is mondhattÀk volna, Ágy aztÀn gyilkol az AIDS.

MarxistÀk, antimarxistÀk, ÃjkonzervatÁvok ¢s r¢giek,
mind egyet¢rtettek abban, hogy a k´lt¢szet kora lejÀrt,
lÀthatjuk, sÂhajtoztak, hova juttat a k¢pzelûerû plusz a magfizika.

UtÂpiÀk kÁm¢ljenek, ny´gte be v¢g¡l a müsorvezetû is, t¢nyeket k¢rek,
a szÁnpadra meg egy tûkeerûs ´nk¢nt vÀllalkozÂt,
aki a mutatÂujjÀval be tudja dugni az Âzonlyukat,

Ágy noha van l¢k, m¢g sincs, ¢rtik ugye, ¢s a F´ld nem s¡llyed tovÀbb,
sût a fed¢lzeten egymÀst k´veti polgÀrhÀborÃ ¢s jogÀszbÀl,
pezseg az ¡zlet, ¢s a tûzsdeindex biztatÂan kÃszik f´lfel¢.

HAMLET A K°PERNYý ELýTT

Ma lÀttam az Àllamg¢prûl f´llebbenni a fÀtylat. ýsz hajÃ, roncs ´regemberek ordÁtoz-
tak: ä LÀmpavasra vel¡k! Szemet szem¢rt, fogat fog¢rt! ä S az ifjÃ ¢s hajl¢kony udva-
roncot nem f¢kezte az ismeretlen ¢rzet, a sz¢gyen¢; hopp, meglovagolta a bosszÃvÀgyat,
¢s csavaros nyelv¢vel m¢rgezett szavak hamisp¢nz¢t szÂrta a rokkant koldusok k´z¢...

ñ, hogy e mÂdszert r¢gtûl ismerem, oly valÂ az, mint hogy az ily der¢k szavalÂ ha-
mar lesz¢d¡l a lÂrÂl, ¢s ki elûbb csak a szart kaparta k´r´mmel a falrÂl, utÂbb az Àr-
ny¢ksz¢k szagos lev¢be fÃl!
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Álmodtuk, Horatio, hogy megszakítottuk a láncolatot. Jobb napjaiban fölséges a nép, 
de rossz napokon lángoszlopnak rendelt költôjét kizsuppolja a városból, zsidót paran-
csol az aknamezôre s parasztbakát a fagyhalálba, hogy csak az égbe markoló, üres kezük 
mered föl a földbôl intô jelként – addig, ameddig.

Nézzem-e hát tovább az ördög amatôr színjátszóit e düledezô, kis színpadon? Az új 
világ helyett a réginél is régebbit? Kezemben a tôr... egy jól irányzott tôrdöfés...

Csakhogy e percben ránk kiált a lángvörös hajú lány, a remény. És csípôjét riszálva 
csábít az édes rosszra, hogy éljünk még, s ne adjuk föl, noha veszni látszik, ügyünket. 
Erre persze föláll a fölállnivalónk, és azt gondoljuk, MI VAN, HA NEKI VAN IGAZA?, 
és nem lécelünk le a semmibe, maradunk hû polgárai Dániának, szemre bolondok, 
mélakóros alvajárók, ártalmatlan idealisták, mindazonáltal, hogyha a világszínház 
szerzô-rendezôje is úgy akarja, az alkalmas helyen és percben lebökjük Claudiust.
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Szentkuthy MiklÂs: Barokk RÂbert
Jelenkor, 1991. 308 oldal, 180 Ft

A modern magyar irodalom talÀn legk¡l´n´-
sebb elbesz¢l¢se, besorolhatatlan k´nyve: àEz
az irat nem irodalmi alkotÀs ä ÀllÁtja rÂla müve
zÀrÂsoraiban szerzûje. ä Nem mintha nem akart
volna az lenni, hanem mert egyszerüen nem tudott
az lenni. Egy tizennyolc ¢ves fiÃ Árta le benne az
¢retts¢gi elûtti hÂnapok vÁvÂdÀsait... az igaz t´rt¢net
leÁrÀsÀt nagyban megnehezÁtette az az irÂnia, amely
e naplÂ ÁrÀsa k´zben hatalmasodott el a leÁrÂn. Kez-
detben reg¢ny akart lenni ¢s... a v¢g¢n nem lett be-
lûle semmi. Egyed¡li k¢r¢sem, amellyel v¢g¢re ¢rek
histÂriÀmnak, hogy azokat a helyeket, ahol szidal-
mazom magamat, ne vegy¢k affektÀlÀsnak, hanem
igazi ´nkÁnzÀsnak.Ê ä S ez a k¡l´n´s, furcsa val-
lomÀs Ágy ¢r v¢get: àAz ¢retts¢git tiszta jelesen
letettem, egy irodalmi versenyen elsû dÁjat nyertem.
ä Mindent eg¢szen mÀsk¢ppen akartam.Ê

E sorok zÀrad¢ka a szerzû n¢valÀÁrÀsa:
Pfisterer MiklÂs, s alatta a dÀtum: 1927. no-
vember 2. S n¢hÀny esztendûvel k¢sûbb, ami-
kor az àintellektuÀlis halandzsÀnakÊ tetszû, ne-
vezetes PRAE, majd AZ EGYETLEN METAFORA
FEL°, mÀr Szentkuthy MiklÂs n¢vvel jegyez-
ve, 1934-ben, illetûleg 1935-ben megjelent, a
kor legtÀgasabb ¢s leg¢rz¢kenyebb befogadÂ-
k¢pess¢g¢vel rendelkezû kritikusÀt, N¢meth
LÀszlÂt e k¡l´n´s ÁrÂ munkÀiban a àtÀvolrÂl
idehullott, itt sosem lÀtott dolognak a bepottyanÀsa
izgatta ¢s mulattatta a legjobbanÊ, s a k¢t sz´r-
nyeteg k¡llemü sz´veg legfûbb ÃjdonsÀgÀt az
ÁrÂi mÂdszerben, a megÀllÁthatatlan sz´vegsar-
jadÀs genezis¢nek az okÀban s magyarÀzatÀ-
ban ismerte f´l; abban, hogy àa l¢nyeges itt:
nem az ¢rz¢ki anyag, hanem az anyaggal jÀrÂ mü-
v¢sz-szellem ´nmegfigyel¢seÊ.

Akkoriban persze N¢meth LÀszlÂ nem
sejthette, hogy ez a monumentÀlis dimenzi-
Âkban megvalÂsulÂ ´nmegfigyel¢s mÀr
Szentkuthy kamaszkorÀban elkezdûd´tt. De

hÀt Szentkuthy kortÀrsai is csak a legutÂbbi
idûkben ¢rtes¡lhettek errûl; a KabdebÂ LÂ-
rÀnt k´zremük´d¢s¢vel k¢szÁtett s 1988-ban,
Szentkuthy halÀla ¢v¢ben k´zreadott FRIVO-
LITçSOK °S HITVALLçSOK cÁmü ´n¢letrajzi be-
sz¢lget¢s¢ben tett elûsz´r emlÁt¢st az ÁrÂ errûl
a diÀkkori munkÀjÀrÂl, amelynek k¢zirata a
Petûfi Irodalmi MÃzeum k¢zirattÀrÀban he-
vert, s az olvasÂk csak most vehett¢k kez¡kbe
a p¢csi Jelenkor Irodalmi ¢s Müv¢szeti KiadÂ
jÂvoltÀbÂl. VallomÀsÀban Szentkuthy arrÂl
besz¢l, hogy ezt a reg¢nyt az ¢desapjÀrÂl Árta,
mert àizgatott titkos, rejt¢lyes ¢lete, hajmeresztû k¡-
l´nbs¢ge az ÀtlagemberektûlÊ. A szem¢lyis¢g
megkettûzûd¢se, a Doppelg¤nger-l¢t rejt¢lye
a filiszter porh¡vely¢ben. àA ÏpapuskaÎ szent
volt ä eml¢kezik Szentkuthy ä, de k¢sûn j´tt ha-
za mindig, mert mindenf¢le nû¡gyei voltak... ý
ezeket titokban csinÀlta persze, ¢s Ãgy ¢reztem ¢n,
pici Freud a mell¢nyzsebben, hogy valami büntu-
data is van, ¢s az¢rt ilyen aszk¢ta. Mert rettenetesen
aszketikus volt.Ê

Lehets¢ges, hogy Szentkuthyt f¢l ¢vszÀzad
tÀvolÀbÂl megcsalja kiss¢ az eml¢kezete, mert
igazÀbÂl reg¢ny¢nek nem a àpapuskaÊ a
t¢nyleges hûse, pontosabban: kettûs ¢let¢nek
csak az otthoni ÀlcÀjÀval talÀlkozunk n¢ha, az
´r´kk¢ fÀradt, morÂzus, leesett Àllal ¢s nyi-
tott szÀjjal hortyogÂ p¢nz¡gy-miniszt¢riumi
kistisztviselû sziluettj¢vel, amely m´g´tt ¢p-
pen csak hogy sejteni lehet az aktakukac-
K¢kszakÀllt. Igazi hûse, akÀr egy kitÀrulkozÂ-
´nfeltÀrÂ, XIX. szÀzadi romantikus verses re-
g¢nynek, û maga: ifjabb Barokk RÂbert, az
¢retts¢gire k¢sz¡lû àszÂ-dekadensÊ ¢s à¢rzelmes
selyem-majomÊ, aki Avogadro t¢tele helyett
monumentÀlis reg¢nytervek r´gt´nz¢s¢vel
foglalatoskodik, ilyeneket komponÀl k¢pze-
letben, mert azokban, mik¢nt Shakespeare
´sszes müveiben, benne van àaz eg¢sz ¢let, az
eg¢sz emberis¢g, az eg¢sz vilÀgÊ.

àírni szeretn¢k ä jegyzi fel egy hely¡tt a nap-
lÂba a tizen¢ves szerzû ä, irtÂzatosan tarka, ko-
kainos bolond mes¢ket... Sok-sok szÁnes, titokzatos,
¢l¢nk mese, ez volna a menek¡l¢s.Ê S az elvÀgyÂ-
dÀs baudelaire-i nosztalgiÀival pÀrhuzamo-
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san m¢g egy k´nyvet tervez: essz¢ket ànem ¢lt
ÁrÂkrÂlÊ, amelyekben bûs¢gesen id¢zne a kita-
lÀlt k´nyvek kitalÀlt sz´vegeibûl, hogy aztÀn
gazdag lapalji jegyzetekben sorra-rendre
meg is cÀfolja e kitalÀlt reg¢nyek kitalÀlt ÀllÁ-
tÀsait. A k¢pzeletnek ebben a kamaszosan
szertelen ¢s eksztatikus ÀllapotÀban, amelyet
àvalami sub specie nihilitatis-f¢l¢nek lehetne vi-
gnettÀzni a pszichoanalitikai ÀllomÀsokonÊ, ter-
m¢szetesen azokat a kritikÀkat is maga el¢
k¢pzeli, amelyek tulajdon (sz¡ks¢ges-e meg-
jegyeznem: szint¢n elk¢pzelt) àhÀromezer-k¢t-
szÀz oldalasÊ k´nyv¢vel foglalkoznak, s megÀl-
lapÁtjÀk szerzûj¢rûl, hogy àlelkivilÀga rokon az
orosz ÁrÂk ismeretlen ellent¢tekre fel¢p¡lû bensûj¢vel
ä aszketizmus, erotika, skrupulus ¢s homÀlyos b´l-
cselked¢sek... Epikus müvei tele vannak alanyisÀg-
gal: ´nmaga mindig a legnagyobb ¢lm¢nye. L¢nye-
ge szerint pesszimista ÁrÂ: sivÀr ¢s lehangolÂ vilÀ-
gok sz¡rkes¢geit akarja felm¢rniÊ. °s most k´vet-
kezik a legfontosabb megÀllapÁtÀs, legalÀbbis
PfistereräSzentkuthy szÀmÀra, a k¢pzelt kri-
tika valÂsÀgos ´nismereten alapulÂ megjegy-
z¢se, mert az û szem¢ben a lelki arisztokrÀci-
Ànak ez az igazi nemeslevele: àa szerzû a v¢g¢n
kezdte: a dekadenciÀnÊ.

Az apa kettûs portr¢ja helyett az ¢let meg-
kettûzûdû k¢p¢t tÀrja el¢nk a reg¢ny egy
krisztinavÀrosi kispolgÀri miliûben: àaz akciÂt-
lan, kispolgÀri ¢let v¢gtelen¡l lapos sÁkjÀnakÊ un-
dorodÂ, de az¢rt k¢jjel r¢szletezû szeml¢z¢se
¢s kompenzÀlÀsa jelenik meg t¡kr¢ben egy
fantasztikus gazdagsÀggal tobzÂdÂ ÁrÂi k¢p-
zelet t´r¢svonala ment¢n. A Szentkuthy-t¡-
nem¢nynek ezt a vonÀsÀt jellemezte ¢vtize-
dekkel k¢sûbb nemzed¢ktÀrsa, Vas IstvÀn,
hogy nem mÀs ez, mint àa k¢pzelet tombolÀsa
¢s diadalaÊ. Diadal, de mi f´l´tt? ä k¢rdezhet-
n¢nk. Nos, mindenfajta szokvÀnyrealizmus
irodalomt´rt¢netileg szentesÁtett kÀnonja f´-
l´tt. A BAROKK RñBERT gazdagon szÁnjÀtszÂ
vilÀga ä egyfelûl az esem¢nytelen¡l g¡gy´gû
csalÀdi ¢let ¢s a vakbuzgÂ vallÀsos l¢gk´r raj-
za, a kongregÀciÂ l¢leksorvasztÂan bigott ese-
m¢nyei, amelyeket ´r´kk¢ a àhalÀlos büntûlÊ
rettegû, Àrtatlan-hÂtiszta kamaszl¢lek fulla-
dÀsos meakulpÀzÂ rohamaiban ¢l Àt, mÀsfelûl
a barokkosan ÀradÂ, szÁnpompÀs, tÃlhabzÂan
gazdag (¢s csakugyan bün´s) k¢pzelet csillag-
szÂrÂzÀsa, amelyekben egy ¢rlelûdû ÁrÂ àka-
parÀsz az Ezeregy¢jszaka kapujÀnÊ. De olyan ki-
fejezûerûvel ¢s ¢retts¢ggel, hogy az olvasÂ-

ban ´nk¢ntelen¡l is feltolakszik a k¢tely: Ár-
hat-e Ágy egyÀltalÀn egy tizen¢ves ifjÃ titÀn?
Hogyan k¢pes megûrizni a sziporkÀzÂan
eruptÁv fogalmazÀs elragadtatÀsa k´zben is
azt a hideg nyugalmat, amivel a megfogha-
tatlannak tetszû elvontsÀgokat is ¢rz¢kelhetû-
v¢ teszi? Csak egy p¢ldÀt, talÀlomra: àNem
tudtam semmit magÀtÂl ¢rtetûdûnek venni: a leg-
triviÀlisabb valÂsÀgok m´g´tt is m¢g meg nem ma-
gyarÀzott dolgok bujkÀltak, mint aprÂ t´rp¢k, ame-
lyek szinte ¡ld´z¢si mÀniÀba kergettek. AztÀn ez
megint elmÃlt (rendszerint azzal kergettem el, hogy
f´lingereltem erÂsz-hajlamaimat, ¢s Ágy a fizikum
m¢szÀrostaglÂjÀval vÀgtam sz¢t a metafizikai
komplikÀciÂk ultramikroszkopikus szÀlait), ¢s Ãjult
erûvel fogtam milliÂszor elmondott dolgokat egy
Ãjabb szÁnkever¢kben reprodukÀlni.Ê ä Ism¢t csak
Vas IstvÀn jellemz¢s¢vel ¢lve: àa tÀrgyak asz-
szociatÁv delejess¢g¢nekÊ, e delejess¢g erûter¢-
nek a lÀthatÂvÀ t¢tele valÂsul meg szinte min-
den mondatÀban; az ÁrÂi percepciÂ, mikor az
´nmegfigyel¢s a tÀrgya (s mikor nem az,
SzentkuthynÀl?) valÂban az elektronmikrosz-
kÂpok felbontÂk¢pess¢g¢vel rajzolja ki a
tÀrgy: àaz °NÊ k´r¡l rajzÂ-bogÀrzÂ asszociÀ-
ciÂk milliÀrdjainak delejes tÀncÀt. Ami persze
nem k¢pzelhetû el az ÀllandÂ intellektuÀlis
hûemelked¢s mÀmora n¢lk¡l.

De az ÁrÂi k¢pzelet tombolÀsÀnak igazi
diadala ¢s csodÀja a BAROKK RñBERT kamasz-
fûvel papÁrra vetett lapjain leginkÀbb m¢gis
a valÂsÀg tÀptalajÀn megy v¢gbe, amikor a
realitÀs, a mat¢ria, mint az oxig¢nnel ¢rint-
kezû foszfor, a r¢szletezû k¢pzelet ¢rint¢s¢re
felizzik. S hadd id¢zzek ennek ¢rz¢keltet¢s¢-
re egy terjedelmesebb r¢szletet a reg¢nybûl,
r¢szint az¢rt, mert nem csak az ´rd´g: az ÁrÀs
müv¢szete is a r¢szletekben, a mondatok
anatÂmiÀjÀban lakik, r¢szint pedig az¢rt,
mert vÀltozatlanul nem ismerj¡k Szent-
kuthyt, s nem csak ezt az eddig ismeretlen re-
g¢ny¢t nem ismerj¡k. àKi mondhatja k´z¡l¡nk,
hogy olvasta Szentkuthyt? ä k¢rdezte brutÀlis
ûszintes¢ggel 1968-ban Vas IstvÀn. ä Hogy is-
meri müveit?Ê Nos, azt hiszem, a helyzet azÂta
sem igen vÀltozott, legfeljebb az olvasatlan
szapulÀs ¢vtizedeit felvÀltotta az olvasatlan
magasztalÀsok ideje, s ha meg kellene rajzol-
nunk ¢letmüve befogadÀst´rt¢net¢nek gada-
meri g´rb¢j¢t, valljuk meg, aligha mondhat-
nÀnk mÀst, mint hogy Szentkuthy k¡l´nf¢le
olvasatai jobbÀra csak felt¢telez¢seken ¢s el-
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k¢pzel¢seken alapszanak ma is ä az àolvasat-
lansÀg olvasataivalÊ rendelkez¡nk.

A r¢szlet a lehetû legh¢tk´znapibb semmi-
s¢g egy¢bk¢nt, szÀzezrek, milliÂk serd¡lûkori
k´z¢lm¢nye ä a tiltott cigarettÀzÀs àhalÀlosÊ
büne s gy´ny´re a WC-ben, amelynek a meg-
jelenÁt¢se alÀ azonban Proust ¢ppoly nyugod-
tan alÀÁrhatnÀ a nev¢t, mint ä mondjuk ä
Dosztojevszkij, vagy a szorongÀs zsenije, Kaf-
ka, vagy a francia l¢lekelemzû, analitikus prÂ-
za bÀrmelyik modern nagymestere: àMÀr hÂ-
napok Âta nem tudok k´nyvet venni a kezembe, iz-
gat, kÁnoz, gy´t´r a gondolat, hogy ¢n m¢g nem
Ártam semmit. Reggel, mikor fel¢bredtem, rettentû
rosszul ¢reztem magamat. Izmaimban, szÁvver¢sem-
ben, az agyam ultra-mikroorganizmusainak reszke-
t¢s¢ben ¢reztem a blazÁrtsÀgot. Fanatikus vÀgy szÀl-
lott meg titokban elszÁvni egy cigarettÀt.Ê NyilvÀn
e tartÂsan nyomorult testi-lelki Àllapot kÀr-
pÂtlÀsak¢nt is, mintegy jutalmul. àNem l¢hÀn,
egykedvüen, lezser eleganciÀval, hanem hogy ab-
ban a cigarettaszÁvÀsban r¢szt vegyen az eg¢sz test
¢s az eg¢sz elkÀrhozÂ l¢lek. KimÀsztam az ÀgybÂl,
¢s vÀrtam, izgatottan, ijesztû szÁvdobogÀssal, mÁg
elcsendesedik minden az eg¢sz lakÀsban. ApÀm ci-
garettÀi, finom egzotikus kis g´ngy´legek, zÀrjÀk
magukba az ûzbarna dohÀnyvagdal¢kot, lapos csil-
lÀmlÂ ez¡stkoporsÂban vannak kiterÁtve, ¢s ¢des,
pÀrÀs lelk¡k kellemes f¢rfiszaggal t´lti be a leve-
gût...Ê ä Hihetetlen¡l finom megfigyel¢se ¢s
kifejez¢se ez annak a l¢lektani igazsÀgnak,
amely ä mutatis mutandis ä a szexuÀlis vÀgy
fellobbanÀsÀnak a mechanizmusÀval tart ro-
konsÀgot, hiszen a kamasz szerzû eg¢sz l¢-
ny¢t tulajdonk¢ppen az esszenciÀlis vÀgy ger-
jeszt¢s¢re elk¢pzelt majdani ¢lm¢ny hozza
elûre halÀlos izgalomba, s nem a valÂsÀgos,
meg¢lt beteljes¡l¢s. à...Kivettem egy szÀlat, ¢s
zsebre gyürtem. AztÀn a klozetba zÀrkÂztam. Ekkor
mÀr eg¢sz testemben reszkettem, ¢s didergû ajkaim
k´z¢ vettem a hosszÃ, szÀraz kis mÀglyÀt. JÀt¢kos
hieroglifÀk voltak rajta, ¢s egyiptomi nû stilizÀlt pro-
filja. Idegen¡l, alattomosan sistergett a gyufa, ¢s a
k´vetkezû pillanatban diadalmasan csillÀmlott a ci-
garetta v¢ge a pici piros tüzben. ¹bl´s fonatokban
szÀllott a f¡st. Mellem beesett, fejem elûrenyÃjtÂzott
az ¢lvezettûl, ¢s reszketû t¢rdeim is elûrecsÃsztak.Ê
Itt minden slukknak testi-lelki esem¢nyt´rt¢-
nete van, a k´vetkezû mondatnak pedig akÀr
A KARAMAZOV TESTV°REK-ben is helye lehet-
ne: àOlyan voltam, mint egy Àllat, amely n¢vtelen
¢rz¢ki ¢lm¢nyben r¢szes¡l. °reztem, hogy ez a ke-

serny¢s dohÀnyÁz lemarja azt a finomsÀgot ajkaim-
rÂl, amely ezt a szÀjat gyermekiv¢ tette. Lehet, hogy
´t perc mÃlva Ãgy mosom a szÀmat meleg vÁzzel,
mint çgnes a lepedûj¢t, de akkor mÀr k¢sû. Most
mÀr ronda, bagÂszagÃ, lacklimaul. °s hol els´t¢te-
dett, hol f´lpiroslott a szivarka v¢ge. Az aprÂ tüz,
amely ott hunyorgott az egyiptomi hamukÃpocskÀ-
ban: az ´rd´g szeme. Fel-felvillanÀsa az ´rd´g uj-
jongÂ nevet¢se. ä Ebbe a sz¡rke, kÂvÀlygÂ f¡stbe
belehamvadt gyermeks¢g, ifjÃsÀg, ¢let, minden.
Szeg¢ny egyiptomi lÀnyka, mÀr csak az orrod van
meg, meg a szÀd, meg az Àllad, Istenem, a hittan-
ÂrÀn sokszor hallottam: Ïmilyen leverû, k¢ts¢gbeejtû
gondolat: a halÀllal egy¡tt ´r´kre megsemmis¡lniÎ.
Pedig nem: a bün´s embernek nagy vigasztalÀs a
semmi. TalÀn az¢rt is dohÀnyoznak annyit a nyo-
morult milliÂk, mert a semmi, a sz¢tfoszlÀs, a sem-
mibehamvadÀs ´r´me ez nekik. Valami keserü gy´-
ny´r volt szÀmomra m¢lyeket szÁvni a f¡stbûl, a test
romlÀsÀnak ¢lvezete.Ê ä S ezt a csodÀlatos le-
ÁrÀst, an¢lk¡l hogy allegÂriÀvÀ laposodna, az
irreverzibilitÀs s´t¢t trag¢diÀja is hevÁti, Ãgy-
hogy olvasÂjÀban ism¢telten felbukkan a k¢-
tely: Árhat-e Ágy akÀr csak egy zseni is tizen-
¢ves korban? AztÀn esz¢be jut Nicolai Hart-
mann figyelmeztet¢se, hogyha bÀrmely ka-
masz akÀr csak egy k´zepes k´ltû eszk´ztÀrÀ-
val volna k¢pes papÁrra vetni az eget-f´ldet
bevillÀmlÂ ¢rzelmeit, shakespeare-i drÀmÀk
sorozatÀt hoznÀ l¢tre, mÀrpedig itt nyilvÀn-
valÂan t´bbrûl van szÂ, ¢s az olvasÂnak elûbb-
utÂbb esz¢be jut Szentkuthy nemzed¢k¢nek
egy mÀsik kora¢rett-korav¢n zsenije: We´res
SÀndor is, akinek az ¢letmüv¢ben rokon
f¢nnyel ragyognak ¢s vilÀgÁtanak k¢pzelt vi-
lÀgok, vÀrosok, f´ldr¢szek ¢s l¢nyek k´ltûi
megtestes¡l¢sei, ¢s nem k¢telkedik t´bb¢ en-
nek a csodÀnak a realitÀsÀban.

S ugyanez az ÁrÂ, amikor àvalami Ãn. ¢letbûl
fotografÀlt pÀrbesz¢det akarÊ ebben a naplÂban
meg´r´kÁteni, d´bbenten tapasztalja (¢s f´l is
panaszolja!), hogy: àmi lett belûle? így nem lehet
Árni! Pongyola, tartalmatlan. TehÀt azok az Ï¢letbûl
ellesettÎ dolgok is nagyban ÀtstilizÀlt müalkotÀsok.
Realista reg¢ny? T¢mÀban igen. KidolgozÀsban?
Nem lehetÊ. S ez a kiÀbrÀndult viaskodÀs a na-
turalizmus ÀlruhÀjÀban jelentkezû ànatÃrÀ-
valÊ tulajdonk¢ppen az ¢rlelûdû reg¢nyÁrÂ
elsû talÀlkozÀsa az ÀbrÀzolÀs ¢s kifejez¢s mo-
dern dilemmÀjÀval, amelynek a maghasadÀ-
sÀbÂl ¢s fÃziÂjÀbÂl megsz¡letett a XX. szÀzadi
Ãj elbesz¢l¢s, s amelynek a folyamatÀban ä
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permanens forradalmÀban ä Szentkuthy is
rÀeszm¢lt arra, hogy a metafora vagy az a bi-
zonyos delej, amelynek a tÀrgyak asszociatÁv
lehetûs¢ge a forrÀsa, ¢ppolyan ¢rv¢nyes ¢s el-
sûrangÃ valÂsÀg, mint a t¢nyek k¡lvilÀga,
amelyre vonatkozik. De ennek az ´nk¢pzû-
k´ri ¢letidûben Árt naplÂreg¢nynek a sz´v¢s-
mÂdja m¢g valamit jelez: amit k¢sûbb HalÀsz
GÀbor a PRAE kapcsÀn Szentkuthy szem¢re
hÀnyt, hogy àa meg´lt cselekm¢ny, a kiv¢gzett jel-
lemek mellettÊ ez a hatalmas k´tet, mint a rom-
bolÀs dokumentuma àkÁs¢rteties tÀmadÀs a ma-
gyar realista reg¢ny ellenÊ, sokkalta inkÀbb a te-
hets¢g determinÀciÂjÀnak elûbb ´szt´n´s,
majd tudatos vÀllalÀsa. Az Ãt tehÀt àaz egyetlen
metafora fel¢Ê Szentkuthy szÀmÀra egyszer-
smind az egyetlen müv¢szi lehetûs¢get is je-
lentette. Hogy aztÀn àigazi csodÀvalÊ vagy
àszemf¢nyvesztû ÀlvarÀzslattalÊ van-e dolgunk
(hogy HalÀsz GÀbor megfogalmazÀsÀnÀl ma-
radjunk), az mÀr eg¢szen mÀs term¢szetü di-
lemma, ¢s semmik¢ppen sem a mÂdszer
probl¢mÀja, hiszen a naturalista, a hagyomÀ-
nyosan vagy modern¡l realista reg¢ny ¢pp-
Ãgy szolgÀltat mindkettûre bûs¢gesen p¢ldÀ-
kat, mint a prousti vagy a joyce-i reg¢nyvilÀ-
gok nyomÀn tÀmadt galaxisok reg¢nyei,
majd a nouveau roman term¢se ¢ppÃgy,
mint a posztmodernek¢.

Meg¢rtûbb kritikusÀnak, N¢meth LÀszlÂ-
nak eg¢sz kritikusi pÀlyÀjÀn ÀthÃzÂdÂ vez¢r-
gondolata szerint minden valamirevalÂ ¢s
eredeti ¢letmüben egy àÁrÂi n´v¢stervÊ valÂsul
meg, amelynek a terve, szellemi kÂdja bele
van programozva a tehets¢gbe, mint g¢nje-
inkbe az ¢let¡nk¢. Szentkuthy elsû s majd-
nem elfeledett reg¢nye, a BAROKK RñBERT
mindenesetre minden vonatkozÀsban elûle-
gezi a Szentkuthy-¢letmü monumentÀlis so-
rozatÀnak a n´v¢sterv¢t; a tÃlizzÂ, magasra
csavart k¢pzelet protuberanciÀit ¢ppÃgy,
mint a stÁlus arany(ozott) pompÀjÀt, amely-
ben nem felt¢tlen¡l csak àa neuraszt¢nia t¡k-
r´zte ilyen gy´ny´rk´dtetûen ¢s ilyen kÁnosan ´n-
magÀtÊ, mint ahogyan ezt HalÀsz GÀbor vik-
toriÀnus Ázl¢se ¢s szigora minûsÁtette. Van en-
nek egy mÀsik, Szentkuthy ¢letsorsÀbÂl ere-
dû, rejtett forrÀsa is, amelyet a BAROKK Rñ-
BERT lapjain feltÀrulÂ csalÀdi miliûrajz csak
megerûsÁthet, s amellyel kapcsolatban a FRI-
VOLITçSOK °S HITVALLçSOK egyik pontjÀn a
k´vetkezû vallomÀst tette a szerzû: àSokszor

eszembe jut sz¡leimmel kapcsolatban Henry Moore
KIRçLY °S KIRçLYN° cÁmü szobra. Fantasztikus,
sz¡rreÀlis, irreÀlis v¢kony testek, nem nagyon lÀt-
szik, ki a f¢rfi, ki a nû, sz¢ken ¡lnek egymÀs mellett,
de annyira izolÀltak, mintha nem is egymÀs mellett
¡ln¢nek, vagy s¡ketn¢mÀk lenn¢nek. Nos, sz¡leim
Ágy ¢ltek egymÀs mellett eg¢sz ¢let¡kben. N¢mÀk ¢s
szÂtlanok voltak, ¢desanyÀmmal egy¡tt talÀn ha
k¢t-hÀromszÀz szÂt hasznÀltak. A magyar nyelvet,
annak finomsÀgait aztÀn plÀne nem ismert¢k. ögy-
hogy besz¢lget¢seik t´bbnyire egy-egy megjegyz¢s,
egy halk mÁnuszjel vagy pluszjel volt... Ha nem
tudn¢k Árni, bizony nem lenne csoda, mert csalÀdi
k´rnyezetben nem tanultam semmit, de m¢g szava-
kat se. Müveimben erûnek erej¢vel kellett fel¢pÁte-
nem egy k¡l´n nyelvezetet gondolataim kifejez¢s¢re.
M¢g ma is n¢ha arra gondolok, hogy Ãgy jÀrtam
az ÏanyanyelvvelÎ, mint az a gyerek, akit nem ta-
nÁtottak meg sz¡lei jÀrni: kÁnjÀban, meg hogy ne
vegy¢k ¢szre, megtanul bukfencezni. El¢g ritka lÀt-
vÀny az utcÀn bukfencezû ember, ugye? °n is Ágy
vagyok: nem tanÁtottak meg besz¢lni, hÀt stÁlusbuk-
fencekkel fejezem ki gondolataimat.Ê ä S hallgatva
a bukfencez¢s zsenij¢t, a magyar irodalom
t´rt¢net¢nek asszociatÁv delejess¢ge jÂvoltÀ-
bÂl esz¡nkbe kell jusson a k´ltû, Pilinszky, aki
ugyanÁgy, szinte nyelv n¢lk¡l nûtt f´l. Pi-
linszky azonban àa szeg¢nyek alÀzatÀvalÊ elfo-
gadta azt, ami ellen Szentkuthy a szeg¢nyek
indulatÀval ¢s kÁnjÀban lÀzadt egy ¢leten Àt.
De hÀt Ágy is van ez rendj¢n; az irodalomban
mindenkinek mÀsfel¢ vezet a maga Ãtja a mü-
v¢szi ¡dv´ss¢ghez.

Domokos MÀtyÀs

A LAZSUKçLñ ýRANGYAL
PASASA

 
Bajor Andor: R¢szleges vÁz´z´n
H¢ttorony K´nyvkiadÂ [1991]
209 oldal, 250 Ft

Egy Àlomban, amelynek leÁrÀsÀval kezdûdik
a k´nyv, a Szamost, ezt a àsokoldalÃan fejlett
folyÂtÊ elzÀrtÀk az erre f´lhatalmazottak. A
Szamos àmegn¢zte a pecs¢tes papÁrt, k´z´mb´s, hü-
v´s pillantÀssalÊ, ¢s elkezdett visszafel¢ folyni,
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àmert az irÀnyra magÀnak a folyÂnak nincs semmi
befolyÀsaÊ, egy¢birÀnt meg àparafa dugÂt a tisz-
ta forrÀs mocskos pofÀjÀba, csakis ez lehet a Szamos
vagy inkÀbb az egykori Szamos k¢rd¢s¢nek v¢gleges
megoldÀsaÊ.

A mÀsik, az ugyancsak vizet id¢zû, r¢gebbi
Àlomban pedig àegy nem kis vÁz´z´n k´rvonalai
bontakoztak kiÊ, amelyet Àrtatlanok is, bün´s´k
is meg-megÃsznak. àEz ugyanis csak olyan ä
r¢szleges vÁz´z´n.Ê A korlÀtozott vilÀgv¢ge me-
taforÀjÀt az ÀlmodÂ v¢g¡l k´nyvcÁmnek vÀ-
lasztja, s k´tetbe foglalt k¡ldem¢nyt postÀz a
hÀtramaradottaknak ä nem bizonyul ugyanis
elegendûnek az ideje ahhoz, hogy megvÀr-
hassa, mÁg ki-ki k¢zhez kapja a R°SZLEGES
VíZ¹Z¹N-t.

Bajor Andor hatvanhÀrom ¢vesen, 1991
januÀrjÀban meghalt. (KolozsvÀr elk¢pzelhe-
tetlen, ahogy hajdan barÀtai ÁrtÀk, Bajor n¢l-
k¡l, s mint mondjÀk, nem is megy a k¢pze-
lûd¢s n¢lk¡le, most is csak vele.) LegalÀbb
egy teljes alkotÂi felvonÀsa maradt el v¢gleg,
s bÀr Bajorhoz jobban illett volna m¢g az
´regkori ÁrÂi kiteljesed¢s elûtti ´sszegez¢s, a
k´tet bÃcsÃk´nyv lett, amelyet az Àlom sz¡r-
reÀlis, ¢rz¢keny foglalata keretez finom l¢ni-
Àkkal.

A novellavÀlogatÀs a harminc-egyn¢hÀny
¢ves ÁrÂi pÀlya eg¢sz¢t Àtfogja: az ´tvenes
¢vek v¢g¢n sz¡letett ÁrÀsok legjobbjaitÂl az
utoljÀra papÁrra vetettekig. Ha Àttekint¡nk
ezen az ¢letmüv´n ä a R°PA, RETEK, MOGYORñ
¢s a FýöR, íRJA A T¹BBIHEZ (Irodalmi K´nyv-
kiadÂ, Bukarest, 1962, ill. 1967) felûl haladva
a LELKEK °S PASASOK (Magvetû, Budapest,
1975) cÁmü k´teten Àt az APRñHIRDET°S (Kri-
terion, 1989) humoreszkgyüjtem¢ny¢ig (hogy
most csak ezeket emlÁts¡k) ä, azt lÀtjuk, hogy
a R°SZLEGES VíZ¹Z¹N Bajornak szinte csak a
legkitünûbb munkÀit tartalmazza. S mintha
tÃlontÃl is szigorÃ szelektÀlÀs eredm¢nye vol-
na ez a k¢tszÀz oldal.

Ennek a szÀm szerint 47, t´bbnyire pÀr ol-
dalas elbesz¢l¢snek, illetve versprÂzÀnak csak-
nem mindegyike egys¢gesen ki¢rlelt, erûtel-
jes, remek darab, s minthogy a dÀtum hiÀny-
zik mellûl¡k, a tÀj¢kozatlan ¢rdeklûdû egyet-
len, esetleg Ãjabb alkotÂi korszak term¢s¢nek
is v¢lhetn¢ ûket. Pedig az Erd¢lyben rendkÁ-
v¡l n¢pszerü Bajor Andornak nem egy (itt is
olvashatÂ) novellÀjÀt vagy szatÁrÀjÀt mÀr
hÃsz-huszon´t ¢ve ismerik ä leghübb olvasÂi

szinte bet¢ve ä, ahogy valÂszÁnü, hogy a leg-
utolsÂ remekl¢sekbûl, p¢ldÀul a k´tetnyitÂ
¹T¹SFOGAT-bÂl is fejbûl fognak id¢zni, s ta-
lÀn nemcsak a kolozsvÀriak. A hatÀron tÃl
jobban eml¢keznek Bajorra Ãgy is, mint a
legnagyobb elûd´kh´z m¢ltÂ nevettetûre, s
nem felejtik el a h¢tk´znapokat elviselni se-
gÁtû, egyszerre b´lcs ¢s pokolian f¢ktelen hu-
morÀt, eg¢szs¢ges szarkazmusÀt, azt, hogy ez
az ÁrÂ nemcsak a legjobb novellistÀk egyike
volt, hanem a nyomasztÂ ¢vtizedekben egy-
maga t´lt´tte be Erd¢lyben az ´sszes olyan
szerepet, amit nÀlunk a parÂdia ¢s a szatÁra
ter¢n Darvas SzilÀrdtÂl ¹rk¢ny IstvÀnig ÁrÂk
eg¢sz serege szolgÀlt ä s û ezt mindig torony-
magasan a Ludas Matyi-szint felett üzte.
(Hogy Bajor Andor k´nyve most megjelent,
ebben kulcsszerepe volt a R°SZLEGES VíZ-
¹Z¹N-t kiadÂ Verû LÀszlÂnak ä manapsÀg,
amikor csaknem minden ig¢nyes mü kiadÀsa
az anyagi csûddel szembesÁt, errûl is szÂlni
kell.)

Az esetleges terjedelmi korlÀton tÃl nyil-
vÀn semmi mÀs meggondolÀs nem vezette
ennek a k´nyvnek a vÀlogatÀsÀt ¢s szerkesz-
t¢s¢t (a hÀtoldali ajÀnlÀs szerint m¢g a szerzû
ÀllÁtotta ´ssze a k´tetet ä a lektor ¢s szerkesz-
tû R¢z PÀl volt), mint a novellÀk egyenk¢nti
¢rt¢ke. Az ¢letmü-feltornyozÀst ambicionÀlÂ-
k¢hoz k¢pest ez rÀtartibb, ig¢nyesebb, bÀr ä
a teljesebb k¢pet ig¢nylû olvasÂk szempont-
jÀbÂl ä vitathatÂ magatartÀs: a rostÀlÂ arany-
mosÂ¢. Az Ãj r´g´k mellett az idûrûl idûre
szigorodÂ szelekciÂk utÀn a r¢gebbiek leg¢r-
t¢kesebbjei maradnak csak fenn a rostÀn. így
persze l¢nyegtelenn¢ vÀlhatnak az ¢let¢lm¢-
nyek idûrendj¢t vagy a megÁrÀs sorrendj¢t
k´vetû, esetleg tematikai avagy müfaji ciklus-
¢pÁt¢s, sorba rendez¢s lehets¢ges szempont-
jai, valamint a dÀtumok ¢s egy¢b elû- meg
utÂszÂi kapaszkodÂk, forrÀsjel´l¢sek ä ezek
itt mind hiÀnyoznak is. Az utÂbbiakat talÀn
nem kellene n¢lk¡l´zn¡nk, ahogy legalÀbb
magÀnak a k´tetnek a megjelen¢si ¢ve is fel-
tünhetne valahol. A l¢nyeget ugyan ez sem
¢rinti, m¢gis kÀr, hogy mÀs szempont, p¢ldÀ-
ul a mondandÂ vagy az ¢lm¢ny k¢pzettÀrsÁtÂ
rokonsÀga sem sorolta egymÀs mell¢ az egy-
mÀshoz illû ÁrÀsokat.

A k´tet negyedik, hetedik, nyolcadik, ti-
zenhatodik, huszonegyedik ¢s huszonkette-
dik elbesz¢l¢se p¢ldÀul (valamennyi 1958 ¢s
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1966 k´z´tt ÁrÂdott) mind olyan gyermekko-
ri eml¢kbûl ¢s t´rt¢netbûl kirajzolÂdÂ kis re-
mekmüvek, amelyek, ha szabad ezt pozitÁv
¢rtelemben Ágy mondani, egy hÃron ä m¢g-
hozzÀ a legszebben szÂlÂk egyik¢n ä pend¡l-
nek. A gyermek szem¢nek, nyelv¢nek, ¢szjÀ-
rÀsÀnak, lelk¢nek az az alkata ÀbrÀzoltatik itt,
amely egyszerre k´z´s vagy ismerûsen rokon
MolnÀr, Karinthy, MÂricz vagy KosztolÀnyi s
a t´bbi legjobbak alakjaival ä m¢gis szem¢lye-
sen, utÀnozhatatlanul Bajor-hûs´k is ezek a
gyerekek, kivÀlt persze az ÁrÂ sajÀt k´ly´kfi-
gurÀja maga.

Ahogy a vÁzbe rÀntott nyolc¢vesnek az a
mi minden v¢gigpereg az agyÀn, amÁg rep¡l,
folyÂfen¢kre mer¡l, elrugaszkodik ¢s kapÀ-
lÂzni kezd (öSZñLECKE A K¹R¹S¹N); aho-
gyan valakit a majÀlisra k¢sz¡lû elûadÀs gÂ-
lyÀjÀbÂl a guggolÂ b¢kÀk karÀnak kÂrusban
brekegû egyed¢v¢ fokoznak le (EGY HAJDANI
B°KA NAPLñJçBñL); ahogy az ´ntelt bez-
zeggyerek, szertÀrosi karrierje megt´ret¢s¢t
k´vetûen, leszÂlja a zoolÂgiÀt, ¢s str¢bernek
tekinti annak ûszinte, Ãj hÁv¢t (TºCS¹K °S
BOGçR); meg amik¢nt a MADARAK °S FçK NAP-
JA tudni- ¢s tennivalÂit leventekirÀndulÀs
k´zben praktikusan demonstrÀljÀk ä hÀt ezek
azok az elbesz¢l¢sek. Meg az, amelyben a kÂ-
dexvÀsÀrlÀs ¢s -tanulmÀnyozÀs viselked¢si
k´vetkezm¢nyei bemutattatnak az ä aligha-
nem kuplerÀjban lakÂ ä osztÀlytÀrsnÀl meg-
ejtett s az illemk´nyv koreogrÀfiÀit hÁven k´-
vetû vizit sorÀn (¹RD¹NG¹S KñDEX); vagy az
az ¢lm¢ny, ahogy szentn¢zûbe menet a gyer-
meket lassan kezdi àhatalmÀba kerÁteni az ÀhÁ-
tatÊ, mÁgnem arra kell rÀd´bbenjen, hogy
àmint minden embernek, nekem kell a sÀrkÀnyok,
farkasok ¢s kÁgyÂk szikrÀzÂ szeme elûtt megÀllanom
mÀsf¢l m¢teres embers¢gemmelÊ (GYERMEKI çJTA-
TOSSçG). így mer¡l fel aztÀn a legkisebb
egyedet is megilletû ûrangyal helyzet¢nek
tisztÀzÀsa, a LELKEK °S PASASOK probl¢mÀja,
amikor az lesz a k¢rd¢s, vajon arrÂl van-e
szÂ, hogy àaz ûrangyalok elosztÀsÀnÀl valahogyan
ÀtugrottÀk a nevemetÊ, vagy van ugyan, de sz¢-
gyenszemre folyton alszik az illetû, minek k´-
vetkezt¢ben falazni kell a hortyogÂ mennyei
szem¢lyzetnek, s lÂdÁtÀsokba muszÀj bonyo-
lÂdni (miszerint beteg az istenadta, tejbe-
rizzsel, d¢ligy¡m´lccsel meg befûttel t´mik)
ä mÁg v¢g¡l az embert a p¢lda s a bizonysÀg
kit¡ntetû pelleng¢r¢re ÀllÁtjÀk a t´bbi pasas

el¢, mert, Áme, àennek a kisdednek egy angyal je-
lent megÊ, s e kÁnos percekben sincs ott az an-
gyal, hogy osztozzon ebben az ÀrtatlansÀg-
ban, ¢s az öristen sem d´r´g le az ¢gbûl,
hogy àû az eny¢m, az ¢n hazug ¢s bün´s fiam, nem
a ti Àrtatlan kisdedetekÊ, hanem a lelki egyed
megint magÀra marad, ¢s a magasabb dolgok
utÀn kutatva egyed¡l kell utÀnan¢zzen a pÂk-
hÀlÂs padlÀson, àhogy az ûrangyal v¢g¡l is mihez
kezdett n¢lk¡lemÊ.

àAttÂl kezdve a jelenl¢temmel hazudtamÊ ä
mindezek utÀn mÀr csak ez az ¢letkorszak k´-
vetkezhetett. (Kornis MihÀly fogja majd a
hetvenes ¢vekben felvenni a fonalat, hogy a
gyerek ¢s a kamasz tragikus magÀnyÀnak
utolsÂ ûszinte kiÀltÀsait ¢s k¢ts¢gbees¢s¢ben
kifinomulÂ hazugsÀgait a Bajor¢hoz hasonlÂ
szeretettel ¢s kÁm¢letlen ´nirÂniÀval ÀbrÀzol-
ja. De mÀsoknak, tegnapi-mai ÁrÂ ¢s publicis-
ta ironikusoknak, parabolikusoknak ¢s szati-
rikusoknak is nagymestere, vagy ä megeshet
ä m¢ltatlanul fel sem ismert elûdje Bajor An-
dor.)

A àlelki szem¢lyÊ kis¢tÀlt a term¢szetrajz-
szertÀrbÂl, beesett a t´rt¢nelemÂrÀra, a vilÀg-
hÀborÃt vett¢k ¢ppen, terepgyakorlattal
egy¡tt, de Bajor nem dolgozta ki a t¢teleket,
Âra alatt a pad alatt firkÀlt, s k¢sûbbi feljegy-
z¢seibûl az der¡lt ki, hogy A VíZMþ OSTROMA
idej¢n a sajÀt szomjÃsÀga, az eg¢sz felszaba-
dÁtÀsbÂl pedig a toronyÂra ÃjbÂli mük´d¢sbe
hozatala ¢rdekelte csak, meg hogy a hÀborÃ
utÀn ki kivel j´tt haza egy¡tt gyalog Kolozs-
vÀrrÂl, aztÀn pedig a v´r´skeresztes csokolÀ-
d¢kÀv¢-osztÀs a vÀrosban, a TçNC AZ ISTENEK
ITALA K¹RºL ä ¢vszÀmokat persze csak imitt-
amott t¡ntet fel.

De f´ldrajzbÂl se mutat nagy hajlandÂsÀ-
got. A Szamost m¢g meg-megnevezi, de
egy¢bk¢nt hûs¢vel a Z´ld PipÀhoz cÁmzett
kocsmÀt emlegetteti, a rep¡lûhidat meg a
Csereszny¢s-dombot, ¢s senki se ¢rti, az illetû
mit besz¢l. (°s hogy hÁvjÀk egyÀltalÀn a vÀ-
rost?) Az OktÂber huszadika Ãt, a MÀjus har-
madika t¢r k´zel¢ben, magyarÀzza neki a ta-
xisofûr, de se ez a novellahûs, se mi nem tud-
juk ezt k´vetni, s mÀr-mÀr Ãgy fakadunk ki,
mint az egyszeri ittas f¢rfiÃ az ÃtbaigazÁtÂ
rendûrnek: àHagyjuk a r¢szleteket ä milyen
orszÀg?Ê S mif¢le a tÀrsadalma, eze-aza, ho-
gyan szÂlnak a felsûbb szemeszterekben a
zÀrthelyik, mondjuk, a politikÀrÂl?
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Neh¢z ¡gy, regionÀlis sifrÁrozÀsi technikÀk
ismerete sz¡ks¢ges a visszafejt¢shez, mester-
fokÃ allegorikus szatÁrÀk ÁrÂdnak, tudatvÀn,
nehogy szÂ szerinti DOLMçNYOS VARJö-ra
vagy °NEKLý KUTYç-ra gondoljunk; lÂduljon
meg az agyunk, ha a TAVASZI SZONçTA elsû
sorÀban azt olvassuk, hogy àAsszÀn vÀrosÀban
betiltottÀk a zen¢tÊ; ¢rts¡k meg a FçKLYAVIVýK
egyetemes kelet-eurÂpai politikai szurokkal
Àtitatott lobogÀsÀt; fogjuk fel a n¢pakarat el-
v¢nek hihetetlen k¢ptelens¢g¢t abban az Àl-
lampolgÀri szintre lebontott dilemmÀban,
hogy ASZFALTOZZçK-E KI A LñVçSçRTERET?, s
a megÀllÁthatatlan romlÀs abszurditÀsÀt a tÀ-
j¢kozÂdni akarÂ utas infantilis k¢rd¢se m´-
g´tt: HOL BöJñCSKçZNAK A GYERMEKEK? A
harmadik k¢rdû mondat cÁmü szatirikus dol-
gozat, az 1958-ban (!) kelt MI°RT EVETT BO-
DONI ELVTçRS VADAS B°LSZíNT ZSEMLEGOM-
BñCCAL? ä az elûbb emlÁtettekn¢l konkr¢-
tabb, kev¢sb¢ allegorikus tartalmÃ, jobban
¢rt¢kelhetû, de k´nnyebben felejthetû vÀlaszt
ad t¢tele k¢rd¢s¢re. (S talÀn, ha mÀr itt tar-
tunk, az °NEK A FºRDýKçDBñL, a SZ°KEK
vagy a BçLINT KATONA BALLADçJA is helyet
cser¢lhetett volna az ¢letmü szÀmos mÀs, je-
lent¢kenyebb, e k´tetbûl m¢gis kimaradt el-
besz¢l¢s¢vel.)

Hogy a szerzû folyton K¹TELES..., oly-
annyira, hogy ezt mÀr vezet¢knevek¢nt ¢rzi
r´gz¡lni, ez mindnyÀjunknak ismerûs ta-
pasztalat, s ¢rtj¡k, hogy ha a hatÂsÀg ID°Zý-t
k¢zbesÁttet Szûlûsi n¢ninek, persze hogy a be-
hÁvott zokogÂ imÀba kezd, s macskÀjÀnak ete-
t¢se felûl rendelkezik, ha meg a tejes¡vegek
¡gy¢ben foganatosÁtott raportot m¢gis meg-
Ãssza, magunk is csak ´sszek´ttet¢sekre tu-
dunk gyanakodni.

Ennek az ¢p ¢sszel csak g´rbe t¡kr´kben
figyelhetû, s a finom utalÀsok, elhallgatÀsok
r¢v¢n kirajzolÂdÂ vilÀgnak olyan eredeti ka-
rakterei s egyszersmind k´ltûi alakjai jelen-
nek meg aztÀn, mint a szerelm¢vel vasÀrna-
pozÂ, de szakmai Àrtalomban szenvedû s n¢-
mi sz¡rrealitÀs irÀnt fog¢kony kidobÂember
(¢rz¢ssel hajÁtja ki a lÀnyt a virÀgÀgyÀsba); a
szÀrÁtÂk´t¢l-tolvaj PatkÂ Pepi, akinek esete
bizonyos mennyis¢gi probl¢mÀbÂl kiindulÂ
meggondolÀst vet fel, hogy tudniillik àha va-
laki n¢gy m¢tert lop, az k´z´ns¢ges tolvaj, mÁg ha
ellop negyven kilom¢tert, az raktÀrosÊ; tovÀbbÀ az
Àllatv¢dû mozgalmat a varjÃirtÀs aktuÀlis k´-

vetelm¢nyeihez igazÁtÂ Pali bÀcsi; a szappan-
habos kuncsaftnak torokmetszû borotvÀrÂl
balladÀt szavalÂ ûr¡lt borb¢ly, vagy a produk-
ciÂ müv¢szi ¡zenet¢nek m¢ly ¢rtelmez¢s¢t
f¢lres´prû zenebohÂc, aki csak muzsikÀl,
egy¢brûl meg itt nincs mit besz¢lni.

AkÀr messzire vezetû, talÀn v¢g¢rv¢nyesen
megvÀlaszolhatatlan k¢rd¢sek k´r¢ szûtt p¢l-
dat´rt¢neteknek is olvashatjuk ezeket az em-
l¢kezetes fûszereplûket k´z¢ppontba ÀllÁtÂ
ÁrÀsokat. A k´tet v¢g¢n helyet kapÂ filozofi-
kus szabadverseknek (vagy versprÂzÀknak)
egyike-mÀsika is ebbe a sorba illik: KELEMEN
LAJOS BALLADçJA p¢ldÀul, amely az idûs ko-
lozsvÀri lev¢ltÀri t´rt¢n¢sz veszeked¢seirûl
szÂl ä az öristennel, aki titkos l¢ghuzat tÀ-
masztÀsa r¢v¢n ´sszekuszÀlja az iratokat, a
k´z¢pkori histÂriÀkat XX. szÀzadi szÂszeg¢-
sekkel, kiv¢gz¢sekkel ¢s t´megm¢szÀrlÀsok-
kal szaporÁtja, rÀadÀsul pedig ä ahogy az
´reg tudÂs ÀtkozÂdik ä àmegint ellopta a zseb-
ÂrÀmat / a V¢n ZsidÂÊ. A k´ltûi szatÁra k´ny´-
r¡letlen telitalÀlatÀnak ihletûje (nyilvÀn Ba-
logh) àEdgÀr bÀtyÀm a mindenkori / mozgolÂdÀ-
sok titkos Àlvez¢reÊ, aki a tornyot Ág¢ri megmu-
tatni, de csigal¢pcsûn m¢ly¡lû, szurokfekete
pincezugba kalauzol: àmÀrpedig ez a torony / ¢s
vedd mindenkorra tudomÀsul / ¢s term¢szetesen tu-
domÀsul vettem / de azÂta is gondolkodom hogy /
mi a k¡l´nbs¢g a pince ¢s a torony / a s´t¢ts¢g ¢s
a vilÀgossÀg valamint / a belÀtÀs ¢s a kilÀtÀs k´-
z´ttÊ.

Bajor Andor v¢g¡l is szük csapÀsokat en-
gedett meg magÀnak vÀgni a megÁrhatÂ tÀr-
gyÀnak ¢s mik¢ntj¢nek f¢lelmetes dzsungel¢-
ben, pedig kevesek kez¢ben volt valaha is oly
kivÀlÂ s olyan mester mÂdra forgatott, erre
valÂ eszk´z, mint az ´v¢ben. Hogy p¢ldÀul az
APRñHIRDET°S mindig hirdet valamit ä àha
mÀst nem, hÀt egy alig hasznÀlt kalucsnit, kolbÀsz-
f¡st´l¢st, stiglincet, jutÀnyos ÀronÊ ä, szÀmos re-
g¢ny ellenben àm¢g kolbÀszt se akart f¡st´lniÊ ä
Bajor szÀzszor inkÀbb ezt Árja meg n¢gy ka-
cagtatÂ s t´k¢letes flekken, semmint hogy
àmÀs, irodalmibb müfajokbaÊ bonyolÂdva ne
adj' isten olyan ÁrÀsmüvekhez legyen k´ze,
amiket maga is ´r´mest cser¢lne el àegy jÂl
megfogalmazott aprÂhirdet¢s¢rtÊ. (Mi mindent
nem Árt meg ä alkalmas idû, lelkiÀllapot, fel-
buzdulÀs, a tiszta papÁrral szembeni vakmerû
elszÀntsÀg hÁjÀn, vagy mert a sz´veg´ml¢st a
sajÀt soraival szembeni szigorÃsÀgbÂl megtil-
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totta magÀnak?; s mi mindent, elbesz¢l¢st, re-
g¢nyt, drÀmÀt halasztott a jobb csillagÀllÀsok
korÀra ä sokaknak jut ez most esz¢be.)

MegÁrta inkÀbb jelent¢seit ¢s tÀj¢koz-
tatÀsait, vizigÂt diplomatak¢nt, p¢ldÀul ànagy-
bÀtyÀm lÀtogatÀsÀrÂl, a vele folytatott kereskedelmi
tÀrgyalÀsokrÂl, valamint kalapjÀnak helyzet¢rûlÊ,
fergetegesen; megÁrta az çPRILIS BOLONDJA
folytonos megcsalatÀsok dacÀra is megûrz´tt
beugrathatÂsÀgÀnak hüs¢g¢t ¢s sz¢ps¢g¢t
(nehogy az û hitetlens¢ge miatt ne virÀgoz-
zanak ki aztÀn a hÀrsfÀk); imÀdkozott az ¡l-
d´zûk¢rt (àcsillapÁtsd meg iszonyÃ szÁv¡ket... se-
gÁtsd az ¡ld´zûket is pihenniÊ); vagy a megfor-
dÁtott besz¢d keserü irÂniÀjÀval ¢rtetlenke-
dett azon, hogy mit akarnak ezek a àkurdokÊ,
à¢s mi¢rt kerÁtenek a kipusztulÀsuknak ekkora fe-
neketÊ. N¢ha mÀr a v¢gletekig t´m´rÁtett fo-
galmazÀs, igen erûsre sürÁtett novella hÀrom
oldalon (°JF°LI ºGYELET), jelens¢gek, tÀr-
gyak r´gzÁt¢se, ´sszegez¢sek.

Bajor erre is korÀn mutat hajlamot: mÀr
a hetvenes ¢vekben kÂrhÀzi leltÀrba v¢teti
magÀt (àz´ld-feh¢r csÁkos pizsama, emberrelÊ), ta-
lÀn azt rem¢li, Ágy kider¡l, ki is volna û; sût
mÀr 66-ban k¢ri a szÀmlÀt a fûÃrtÂl, felszÀ-
mÁttat a gyerekkoron kezdve a csillagk´d´kig
mindent, mert tudja, àelj´n az idû, amikor
mindezek¢rt le kell pengetnem a mulatsÀg ÀrÀtÊ,
amikor majd (negyedszÀzad mÃlva, az utolsÂ
ÁrÀsok egyik¢ben) az ANYANYELV-¢rt fohÀsz-
kodik ¢s mond hÀlÀt: àhallgatni csak konok
anyanyelven ´r´kre eln¢mulni Ágy tudunk mindegy
nek¡nk ha t´red¢k ha eml¢k pusztult betük a kidûlt
sÁrk´v´nÊ.

Bajor Andor igazi bravÃrjait m¢gis ott ta-
lÀlni, ahol sz´vegeiben a penge¢llel hajszÀl-
v¢konyan, de m¢lyre metszett szatÁrÀt az el-
besz¢l¢s szem¢rmes, rejtett k´ltûis¢ge sz´vi
Àt. Neh¢z az ilyesmire p¢ldÀt hozni, recenziÂ-
ban ezt illusztrÀlni, pedig ¢pp ebben bûvel-
kedik ez a k´nyv.

Az olvasÀs k´zben jegyzetelûnek v¢gezet¡l
volna az¢rt pÀr k¢rd¢se: Tess¢k mondani,
Bajor Ãr, aztÀn megengedte-e most mÀr az
Atyaisten, hogy ¹regnek nevezze, s fûk¢nt
kugliznak-e egy¡tt, ¢s ÀllÁtgathatja-e ¹n az
¹regnek a bÀbukat? HÀt azzal a szerencs¢t-
len, magÀra hagyott ûrangyallal hogy vannak
most megegyezve, ki vigyÀz kire? Vagy ne is
kertelj¡nk, vegy¡k inkÀbb magunknak v¢g-
t¢re is a bÀtorsÀgot, ¢s a JÂisten k¢rd¢s¢t te-

gy¡k fel ennek a mÀr t´bbsz´r emlegetett
ûrizûnek: àä Te, angyal, hovÀ tetted a te pasaso-
dat?Ê Mert erre mÀr, ha a hÀrfaÂrÀk alÂl fel
is van m¢g mindig mentve, t¢nyleg nem fe-
lelheti ez a àlazsukÀlÂÊ, cserbenhagyÂ szellemi
l¢ny azt:

àä HÀt ûrzûje vagyok ¢n az ¢n pasasomnak?
Mert ¢ppens¢ggel a fej¢n talÀlnÀ a sz´get.Ê

ZÀvada PÀl

OLVASTAM EGY VERSET

JÀnosy IstvÀn: MadÀrsiratÂ
KortÀrs, 1991. szeptember. 63. oldal

JÀnosy IstvÀn k´lt¢szet¢nek sajÀtos motÁvum-
rendszere mÀr elsû k´tet¢ben, az 1948-ban
kiadott PROMETHEUS-ban ä ez volt egy¢bk¢nt
az utolsÂ k´tet, amelynek Baumgarten-dÁjat
Át¢ltek, igaz, meg mÀr nem kapta ä k¢szen
megmutatkozott, ¢s tÀrsult ehhez az az idio-
szinkratikus hang, ami elemz¢ssel oly nehe-
zen k´zelÁthetû meg. A hang tÃl van a k´ltûi
mesters¢g megtanulhatÂ elemein, de innen,
leginkÀbb talÀn az intonÀciÂ felûl juthatunk
hozzÀ, noha intonÀlni is csak hangot lehet. A
hang a k´ltû legm¢lyebb sajÀtja, semmi t¢ny-
szerüen kimutathatÂ k´ze nincsen a k´lt¢-
szethez, m¢gis minden ezen fordul. JÀnosy
k´lt¢szete nem ¢les fordulatokkal tÀgÁtotta
bejÀrhatÂ birodalmÀt, nem sÁkvÀltÀsokkal di-
menzionÀlta vilÀgÀt, hangfekv¢se is vÀltozat-
lan. T¢mak´rei is mindig ugyanazokbÂl a
centrumokbÂl gyürüznek ki. M¢gis folyama-
tosan megÃjul, idûrûl idûre vÀratlan remek-
l¢sekre k¢pes. A megÃjulÀs ¢s remekl¢s ilyen
pillanata ez az Ãjabb szonettje:

MADçRSIRATñ

Egy madarat kell elsiratnom,
t´r¢keny csontÃ madarat.
KislÀnyos, szelÁd arca fantom.
Panasz az arcÀn nem fakad.
 CsÁpûtûl kimerevÁtett lÀbbal
fek¡dt ÀgysÁrban ¢vekig,
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tusakodott a kÂr halÀllal,
v¢g¡l megunta: ¢hezik
 halÀlig ä Ágy d´nt´tt. Fokonk¢nt
aszott ´ssz¢bb, mint Tithonosz,
ha mÀr a Mammon oly gonosz...
 °s elr´p¡lt a f´ldr¡l ´nk¢nt...
Uram, gyerekes lÀnyodat
legkisebb angyalodnak fogadd!

A versnek t´bb elûzm¢nye is van az ¢letmü-
ben, a PROMETHEUS-bÂl a TUDOD, KI VA-
GYOK... cÁmü vers, AZ ¹R¹K B°KE çLMAI-bÂl
a HOL VAN A R°GI LçNYTEST?..., a KUKORICA
ISTENNý-bûl az çLLAPOTOS Ný, valamennyi
szonett, mellesleg, s mindegyik a lÀnysÀg ¢s
anyasÀg k´z´tti Àllapot, az ¢letbûl ¢letbe valÂ
Àtmenet, az ¢letadÀs elûtti pillanat meg´r´-
kÁt¢se. De lehetne mÀs p¢ldÀkat is hozni, csu-
pÀn a madÀrmetafora elûfordulÀsaira vagy
¢pp a nû ¢s gyerek megfeleltet¢s¢re. Bizo-
nyos, hogy JÀnosy nûk¢p¢nek fÂkusza a KU-
KORICA ISTENNý cÁmü vers: àM¢g oly zsenge in-
diÀn rablÀny a legszebb! / CsÁpûje orsÂ, karja,
combja füzgally. / Melle fecskef¢szke m¢g ki sem
nûtt. / Legyen û a kukoricaistennûnk!Ê De l¢p-
ten-nyomon eff¢le megfogalmazÀsokra akad-
ni: àMadÀrka-mellkasÀt egy kezemben tartomÊ,
àEgy Ãj arc csodÀs madÀrfiÂka-l¢nyeÊ, àgyerekarcÃ
mÀsod, bÃzavirÀgszemü kislÀny / bÀmult ä f¢nytûl
zavart bagoly ä morcosanÊ, àSzeplûs madÀrtojÀs-
arcÀn csak k¢t szulÀk-nagy szeme vilÀgÁtÊ, ¢s k´-
zeledve a MADçRSIRATñ-hoz: àNûk, kikkel tes-
tem ´sszebogozÂdott, / eltüntek, mint az ûszi, r´pke
fecsk¢kÊ. °s hogy az id¢zetek irÀnya m¢g
egy¢rtelmübb legyen, Àlljon itt n¢hÀny sor
çLOMVíZIñ cÁmü, alcÁme szerint 1942-bûl va-
lÂ, elsû, ÀlombÂl Árott vers¢bûl: ànyurga lÀny-
kaÊ kel ki egy sÁrbÂl, àT¢li Àg-karja megmoccanÊ,
àFoszlott hÃsa mind kevesebb. / Egyik melle mÀr
leesett, / mÀsik porlÂ fecskef¢szekÊ. JÀnosy lÀny-,
nû-, asszonyalakjai m´g´tt nem egyszerüen
egy platÂni nûidea rajzolÂdik ki, hanem egy
jungi nûarchetÁpus Àll. Ennek a k´lt¢szetnek
a vÁziÂi ÀlomvÁziÂk, JÀnosy elsû verseitûl fog-
va k´vetkezetesen elemzett Àlmokat ¢pÁt lÁrÀ-
jÀba, SzabÂ Lûrinc tudati ¢lveboncolÀsÀt foly-
tatva immÀr az ¢ber elme Àltal el¢rhetetlen
r¢giÂkban, megelûzve ¢s pÀrhuzamosan ha-
ladva az ´tvenes-hatvanas ¢vek amerikai val-
lomÀsos (confessional) k´ltûivel.

LÁrÀjÀnak motÁvumrendszere, tematikÀja
az Àlom- ¢s l¢lekelemz¢ssel elûhÁvott archetÁ-

pusok k´r¢ ¢p¡l. így Ár mÀr 1947-es datÀlÀsÃ,
MONDD, KI VAGY? cÁmü vers¢ben: àMondd
meg, ki vagy? / A lÀny, aki ringva j´tt, s most fek-
szik a zÃgÂ fÀk alatt, / vagy a karcsÃ sz¢l, amely
nekidûlve bÂlogatja az Àgakat, / vagy ¢pp az Àg,
mely z´ld lÀnggÀ csavarulva pÀrjÀt bolondosan l´-
ki, / vagy a milliÂ csillÀmlÂ lev¢l?Ê °s most az
oly sokszor meg¢nekelt nyurga, vadÂc, Àg-ka-
rÃ, madÀrcsontÃ lÀny, az ¢letet adÂ, ¢letet
hordozÂ nû sajÀt ¢let¢¢rt kell, hogy k¡zdj´n.
JÀnosy vilÀgÀban, ahol a r¢szv¢t, a k´z´ss¢g-
vÀllalÀs az elesettekkel oly hangsÃlyos megfo-
galmazÀst kap, a k¡zdelemnek akkor van ¢r-
telme, ha mÀs¢rt folyik, Àldozatot csak mÀs¢rt
lehet hozni. A MADçRSIRATñ t´bb motÁvuma
is felel a KUKORICA ISTENNý-re. àFonnyasztja
kÂr az agg hÃsÀtÊ, Árja abban, àtusakodott a kÂr
halÀllalÊ, Árja itt. Az Àldozathozatal, mert mÀ-
s¢rt t´rt¢nik, nem lehet hivalkodÂ, lÀtvÀnyos
pÂz. Az egykor, a mÀs versekben ¢letadÂ nû
Àldozathozatala itt az, hogy el¢be megy az el-
ker¡lhetetlen v¢gnek, hogy m¢ltÂk¢pp vÀla-
szoljon a MONDD, KI VAGY? k¢rd¢s¢re: àLe-
het-e minden Ãjra egy?Ê A KUKORICA ISTENNý
kamasz lÀnyÀt f´lÀldoztÀk a term¢kenys¢g¢rt;
ennek a versnek az asszonyalakja a term¢ket-
len, tehetetlen l¢t terh¢tûl szabadul meg. A
k´ltem¢ny elsû hÀrom kvartettj¢nek narratÁv
Áve elmondja a madÀrcsontÃ, visszagyereke-
sedett ´regasszony halÀlÀnak t´rt¢net¢t. ¹n-
gyilkos elhatÀrozÀsÀra, amelynek JÀnosy vilÀ-
gÀban Àldozati jelent¢se van, a k´ltû minden
minûsÁtû jelzû n¢lk¡l t¢r ki: àv¢g¡l meguntaÊ,
à°s elr´p¡lt a f´ldr¡l ´nk¢ntÊ. Az ¢rt¢kel¢s, a
jellem ¢rt¢keinek kiemel¢se az elhatÀrozÀs, a
tett elûtt t´rt¢nik, a harmadik ¢s negyedik
sorban: szelÁd, t¡relmes. Krisztusi tulajdon-
sÀgok, szembeÀllÁtva a bibliai Mammon mo-
hÂsÀgÀval. Hogy Mammon mi¢rt ¢pp Titho-
nosz utÀn emlÁtûdik, azt nem annyira kiszÀ-
mÁtott allÃziÂs technika magyarÀzza, hanem
JÀnosy ä prÂzai megnyilatkozÀsokban gyak-
ran kifejtett ä lÀtÀsmÂdja, amely tudatosan
Àpolja kettûs gy´kerezetts¢g¢t a platÂni g´-
r´gs¢gben ¢s a j¢zusi zsidÂ-kereszt¢nys¢g-
ben. A halhatatlan, de t¡cs´kk¢ zsugorodott
kirÀlynak, Tithonosznak feles¢g¢tûl, a hajnal
istennûj¢tûl volt egy MemnÂn nevü fia, trÂjai
hûs... De ez csak a nevek asszociÀciÂs k´re;
Mammon, mint azt az ¢letmü szÀmos pont-
jÀrÂl iderÀntott id¢zettel lehet igazolni, nem
pusztÀn a vagyon, anyagiassÀg jelk¢pe, ha-
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nem az e m´g´tt ÀllÂ ´nz¢s¢. àKi nem adja oda
az ¢let¢t mÀs¢rt, / hanem zsugorgatja magÀnak, /
elveszti azt ´r´k sorvadÀsk¢nt, / sarja nem tÀmadÊ
ä ism¢t a KUKORICA ISTENNý sorai ezek, az
´nz¢s ¢s zsugorgatÀs negatÁv k¢pe, szemben
a MADçRSIRATñ magaÀtadÂ zsugorodÀsÀval.
MADçRSIRATñ. Ahogy egy korÀbbi, MADçR-
DAL cÁmü vers¢ben Árja: àMi a madarak dala? /
A l¢lek egys¢ge ´nmagÀval.Ê

A szonett szerkezete, mÀr csak r´vids¢ge
miatt is, k´nnyen Àttekinthetû; de itt a sira-
tÂ¢nek müfaji megk´t´tts¢geihez valÂ alkal-
mazkodÀs m¢g Àttetszûbb¢ teszi. A t¢mameg-
jel´l¢s (elsû sor), jellemz¢s (mÀsodik-negye-
dik sor), az elhunyt ¢let¢nek-halÀlÀnak f´l-
id¢z¢se (´t´dik-tizenegyedik sor), maga a ha-
lÀl (tizenkettedik sor) ha csak jelz¢sszerüen is,
de kontÃrosan megvan a versben. A tizenket-
tedik sor visszacsatolÀsa a madÀrmetaforÀhoz
lekerekÁti a szonett hÀrom kvartettj¢t, hogy a
zÀrlat sorpÀrja eleget tegyen a bÃcsÃztatÀs
k´vetelm¢ny¢nek: a halottat a Gondviselûre
bÁzza. MadÀrszÀrny, angyalszÀrny ä a jÂl elû-
k¢szÁtett Àtmenetbe beÃszik, a jelenetet oly
jellemzûv¢ t¢ve, JÀnosy nûarchetÁpus-k¢pe:
àgyerekes lÀnyodatÊ. Ebben a furcsa, nem is
egy¢rtelmü jelzûs szerkezetben megragadha-
tÂ, ahogyan megszÂlal az a hang. A hang,
amelynek megismer¢s¢hez nem visz k´ze-
lebb, ha az elemz¢s kimutatja, hogyan keve-
redik a k¢tf¢le, angol ¢s olasz szonettforma
JÀnosy vers¢ben, sem az ´t´dik ¢s az utolsÂ
sor metrikai megugrÀsÀnak analÁzise. Hiszen
a MADçRSIRATñ legfûbb tr¡kkje ¢ppen az,
hogy ez a rendkÁv¡l zÀrt, feszesre hÃzott szer-
kezet, amely ekk¢pp ´nÀllÂ, ´n¢rtelmezû is,
milyen sz¢lesen nyÁlik az ¢letmü eg¢sz¢re:
versforma, versel¢s, tematika ¢s motÁvum-
kincs, intonÀciÂ ¢s hang hogyan ¢p¡l a ko-
rÀbbi versek eml¢kezetes momentumaira. JÀ-
nosy legsajÀtabb k¢pess¢ge az, ahogyan arti-
kulÀlni tudja a l¢lek m¢ly¢n gomolygÂ ûsk¢-
peket. ArtikulÀlni: hangot adni nekik, mert
ami û maga, az csak rajtuk kereszt¡l ¢s Àlta-
luk szÂlalhat meg.

Ferencz Gyûzû

NEMZED°KI ¹NV°LELEM
 
Keresztury Tibor: F¢lterpeszben. Arck¢pek az Ãjabb
magyar irodalombÂl
Magvetû, JAK-f¡zetek 54., 1991. 308 oldal, 196 Ft

Bertha Bulcsu 1972-es ¢s 73-as k´nyveiben
(MEZTELEN A KIRçLY, íRñK MþHELY°BEN) em-
l¢kezetes novellÀkkÀ faragta harminchÀrom
interjÃjÀt, Domokos MÀtyÀs A PçLYATçRS SZE-
M°VEL (1982) cÁmü k´tet¢ben az ¢lûbesz¢d
elevens¢g¢vel ¢s fesz¡lts¢g¢vel id¢zte f´l
egyenrangÃ pÀrbesz¢d¢t huszonh¢t ÁrÂval ¢s
k´ltûvel. Keresztury Tibor sem interjÃkat k¢-
szÁt, hanem ä legalÀbbis gyakran ä tanul-
mÀnyokat szabdal Àt k¢rd¢sekk¢, ¢s ÁrÀsban
k¢ri a vÀlaszt. Nem sajnÀlja a k¢rdezû ¢s a
vÀlaszolÂ k´z´tti drÀmai teret a àcs´ndes medi-
tÀciÂ ¢s alapos v¢giggondolÀsÊ ter¢nek kedv¢¢rt.
çldozatot hoz a komolysÀg¢rt, amelyet rÀ-
k¢nyszerÁt alanyaira: egy irodalmi nemzed¢k
m¢rvadÂ v¢leked¢s¢t akarja bemutatni ´n-
magÀrÂl.

Tizenn¢gy arck¢p 1988 ¢s 1990 k´z´tt.
Eredetileg mindegyik az Alf´ldben jelent
meg. Csengey D¢nes, CsordÀs GÀbor, Ester-
hÀzy P¢ter, G¢czi JÀnos, Krasznahorkai LÀsz-
lÂ, Kukorelly Endre, MarkÂ B¢la, Marno JÀ-
nos, MÀrton LÀszlÂ, Parti Nagy Lajos, SzilÀ-
gyi çkos, Sziveri JÀnos, Szûcs G¢za, ZalÀn Ti-
bor. Ezt a n¢vsort Keresztury Tibor (*1962)
Ázl¢se ¢s a kronolÂgiai keret tartja ´ssze: k¢t
kiv¢tellel minden szereplû 1950 ¢s '54 k´z´tt
sz¡letett; a legidûsebb, Marno 1949-ben, a
legfiatalabb, MÀrton 1959-ben. Minden lista
vitathatÂ (nyilvÀn a legsajnÀlatosabb az, hogy
egyetlen nû sem szerepel a k´tetben), de Ke-
resztury Ázl¢se jÂ: mindenki ¢rdekes, valami-
k¢pp mindenki fontos alakja a generÀciÂnak.

Fontosabb k¢rd¢s, hogy a nemzed¢ket te-
kinthetj¡k-e egys¢gnek. Ha a f´nti listÀra n¢-
z¡nk, m¢g inkÀbb a k´tet ismeret¢ben aligha
hihetj¡k ezt. AmÃgy is szÀzadunk elsû fe-
l¢nek ¢rdekes müvelûd¢st´rt¢neti s -b´lcse-
leti sejt¢sei, amelyek a nemzed¢kben v¢lt¢k
megtalÀlni a kultÃrÀt formÀlÂ tev¢keny elvet,
az entelecheiÀt, kiigazÁtÀsra szorulnak. Mert
igaz ugyan, hogy egyazon idûben nem egy-
idejü t´rekv¢sek mük´dnek egy¡tt ¢s harcol-
nak egymÀssal, Àm ennek csak egyik oka t´bb
nemzed¢k egy¡tt¢l¢se. Nemcsak t´rt¢net¡k
¢s szem¢lyis¢g¡k, hanem hagyomÀnyaik ¢s
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eszm¢ik is jÂcskÀn elvÀlasztjÀk e k´tet r¢szt-
vevûit, de az idû, amely, mint tudjuk, gyak-
ran sokÀig lomhÀn csordogÀl, s aztÀn hirtelen
rohanni, Àradni, zubogni kezd, ezÃttal k¢t jÂl
¢szlelhetû kanyarulattal m¢gis indokol vala-
minû laza ´sszetartozÀst.

Az elsû 1968, amelyet z´m¡kben gyer-
mek- vagy kamaszfejjel ¢ltek Àt. E sorok a k´-
tet legt´bb szereplûj¢n¢l n¢gy-nyolc ¢vvel
´regebb ÁrÂjÀnak m¢labÃsan tudomÀsul kell
vennie, ha egy megtisztelû felsorolÀsban az
àidûsebbekÊ k´zt emlÁttetik, mert valÂban, ez
a t´rt¢nelmi tapasztalat inkÀbb a nÀla ugyan-
ennyivel ´regebbekkel rokonÁtja. A k¢sûbben
sz¡let¢s ez esetben a àkapitalizmusÊ bukÀsÀ-
val (1968, PÀrizs), ¢s a àszocializmusÊ megja-
vÁtÀsÀval (1968, PrÀga) kapcsolatos ´sszes
ideologikus vÀrakozÀs elker¡lhetûs¢g¢t jelen-
tette. (A k´tet egyetlen alakjÀt, akire ä ideo-
logikus beÀllÁtottsÀga s tÀn kora¢retts¢ge mi-
att ä hatottak ezek a probl¢mÀk, SzilÀgyi
çkost mindig is a sajÀt nemzed¢kemhez szÀ-
mÁtottam.)

A mÀsodik a nyilatkozatok keletkez¢si ko-
ra. A kelet-eurÂpai ÀtalakulÀs ideje ez (de
m¢g az elsietett, heves ¢s ÀltalÀnos, a kiÀbrÀn-
dulnivalÂt gerjesztû ¢rtelmis¢gi kiÀbrÀndu-
lÀs elûtt), amikor mindenki ¢rzi, hogy m¢rle-
get kell vonnia. A leg¢rdekesebb ´sszegez¢s
àstatisztikailagÊ ¢ppen a harmincas ¢veik mÀ-
sodik fel¢ben jÀrÂ emberektûl vÀrhatÂ, meg-
valÂsÁtott tervekkel a hÀtuk m´g´tt, eleven
tervekkel a szem¡k elûtt, jelentûs vÀltozÀsra
k¢pesen, de ´nismeret korlÀtozta lehetûs¢-
gekkel.

Nos, a k´tet f´l´tte vonzÂ ´sszk¢pet mu-
tat. Gazdag vilÀgn¢zeti ¢s szakmai k¢rd¢sek-
ben, ¢lett´rt¢neti ¢s irodalomt´rt¢neti adal¢-
kokban, ÀldÀsosan szeg¢ny viszont belsû hisz-
t¢riÀban, melynek forrÀsa ÀltalÀban az ́ nazo-
nossÀg bizonytalansÀga ¢s az ´sszem¢ricsk¢-
l¢s megalÀzÂ kÁnja.

Meglepûen okosak ä Ãgy ¢rtem, fogalmilag
reflektÀltak ä az ÁrÀsok; ez, mondjuk MÀrton
LÀszlÂtÂl essz¢isztikÀja, EsterhÀzy P¢tertûl
publicisztikÀja, CsordÀs GÀbortÂl kivÀlÂ lap-
szerkesztûi teljesÁtm¢nye alapjÀn vÀrhatÂ
volt, de nagyon sokat okultam az ¢rtekezû
prÂza nyelv¢n ritkÀbban vagy ¢pp soha meg
nem szÂlalÂktÂl, p¢ldÀul KrasznahorkaitÂl,
Kukorellytûl, Parti NagytÂl. A legnehezeb-
ben, mint mindig, Marno eszmefuttatÀsÀt k´-

vettem; ¢rzem, hogy valamit m¢lyen gondol,
¢rz¢keny ¢s neh¢z egy¢nis¢ge jelen van, Àm
tudom, hogy nem mindig ¢rtem ût. A leg-
k´nnyebben, legotthonosabban SzilÀgyi çkos
teor¢mÀi jÀrhatÂk be szÀmomra a hasonlÂ is-
kolÀzottsÀg miatt. Az û briliÀns okfejt¢seinek
(nemzed¢krûl, egÂtlanÁtÀsrÂl ¢s egÂrÂl stb.)
architekturÀlis formÀja sajÀtos ellentmondÀs-
ban van relativista tartalmÀval. Ha e formÀt
komolyan veszem, akkor azt sugallja, amit
SzilÀgyi tartalmilag el akar ker¡lni, valami
k¢szet ¢s v¢glegeset, ha viszont szilÀrd ¢p¡let
helyett mindig ideiglenes, mindig lebontÀsra
vÀrÂ ÀllvÀnyzatk¢nt fogadom el gondolati
szerkezeteit, akkor n¢ha a heveny¢szetts¢g
gyanÃjÀba keverednek.

Sok a sz¢p sz´veg a k´tetben. A sz¢ps¢g
forrÀsa k¡l´nb´zû; hol magÀnak egy elme
mük´d¢s¢nek eredeti, frappÀns ¢s kecses vol-
tÀbÂl szÀrmazik, mint MÀrtonnÀl (aki talÀn a
legt´bb ÀltalÀnos ¢rdekü tartalmas eszm¢vel
szolgÀl), hol egy vonzÂ egy¢nis¢g megfor-
mÀlt, sÃlyos vallomÀsÀnak jelentûs¢g¢bûl,
mint Parti NagynÀl, hol a nyelv csodÀs hajl¢-
konysÀgÀbÂl, a fû mondandÂk mellett a me-
takommunikatÁv mell¢k- ¢s f¢lregondolatok
eg¢sz garmadÀjÀnak kifejezni tudÀsÀbÂl,
mint EsterhÀzynÀl, hol pedig a neh¢zs¢ggel,
a szokatlan feladattal valÂ birkÂzÀsbÂl (àLe a
modorral...Ê ä Kukorelly), mint ez id¢zet szer-
zûj¢n¢l, vagy KrasznahorkainÀl ¢s MarnÂnÀl.

K´z´s jellegzetess¢ge a k´tet szereplûinek,
Szûcs G¢za kiv¢tel¢vel, akin¢l erûs az Ãjra-
kezd¢s ¢rzete ¢s ´ntudata, a tradÁciÂk f´l¢rt¢-
kel¢se. Holott ez nemcsak az û müv¢szet¢nek
ismeret¢ben volna meglepû, hanem az G¢czi,
Marno, SzilÀgyi (mint k´ltû) ¢s ZalÀn eset¢-
ben is, akiknek interjÃit t´bbek k´z´tt a ha-
gyomÀnyokhoz valÂ viszony Ãj lÀtÂsz´ge teszi
¢rdekess¢.

Az irodalmi ¢let szempontjai ä igen helye-
sen ä nem befolyÀsoltÀk Kereszturyt a vÀlo-
gatÀsban. Vannak persze, akiknek munkÀjÀ-
ra formÀlis vagy informÀlis int¢zm¢nyek (fo-
lyÂiratok, irodalmi k´r´k) komolyan hatottak
(Csengey, CsordÀs, MarkÂ, Sziveri, ZalÀn),
mÁg mÀsok e tekintetben ä szÀnd¢kosan vagy
szÀnd¢ktalanul ä a perif¢riÀn maradtak (G¢-
czi, Krasznahorkai, Marno, MÀrton). Kuko-
relly szÀmÀra, Ãgy lÀtszik, jelentûsebbek vol-
tak az irodalmi ¢let gyakran maga teremtette
fÂrumai, mÁg Parti Nagy szÀmÀra müv¢szileg
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keveset jelentett az irodalmi munkahely ¢s
funkciÂ. Szûcs´t pÀlyÀja vetette ki a kolozsvÀ-
ri centrumbÂl a peremre, SzilÀgyi helyzete
pedig f´l´tte sajÀtos: (nem)-kritikusk¢nt,
JAK-vezetûk¢nt, szerkesztûk¢nt folyamato-
san az irodalmi ¢let k¡l´nb´zû k´zpontjaiban
tartÂzkodott, k´ltûk¢nt pedig teljes tudatos-
sÀggal keresi a perif¢riÀt. A kritikai figyelem
is egyenlûtlen¡l irÀnyult a k´tet r¢sztvevûire.
EsterhÀzy Àllt folyamatosan az ¢rdeklûd¢s ke-
resztt¡z¢ben, akit ez nagyon dics¢retesen
nem hangol jÂindulatra (à...a figyelem, ami en-
gem ¢rt, az nem folytonos, nem szolid, nem terjed
ki mindenre. ...a kritika v¢gezte a dolgÀt, s ez fel-
tünûÊ). MÀsfelûl viszont CsordÀs GÀbor szavai
is megfontolÀsra ¢rdemesek: à...nincs helyem
itt felsorolni, ki mindenki nem Árt az ¢n k´tetemrûl
a hiteles kritikusok k´z¡l. Ez el¢g pontos visszajel-
z¢s volt szÀmomra. Sajnos, mÀr akkor sem hittem
az ilyenkor szokÀsos bÀrgyÃ ments¢gekben, hogy ti.
a Ïkritika vÀlsÀgban vanÎ, Ïnem t´lti be a felada-
tÀtÎ, Ïklikkek irÀnyÁtjÀkÎ stb. Uram bocsÀ', szerin-
tem ez a h¡ly¢k vigasza.Ê Tegy¡k hozzÀ: Keresz-
tury vÀlogatÀsa is kritikusi gesztus, alkalman-
k¢nt jÂvÀt¢tel. MegemlÁtem m¢g, hogy a r¢gi
MozgÂ VilÀg sz¢gyenletes eset¢re majd min-
denki utal: Ãgy lÀtszik, egy irodalmi nemze-
d¢k nem felejthetû sokkja volt az.

A politikai k¢rd¢s nem fû tÀrgya a k´tetnek,
de elker¡lhetetlen¡l besz¢lnek ¢s hallgatnak
rÂla a szereplûk. A k¢t dÀtum, amellyel jelle-
meztem a nemzed¢ket: 1968 utÀn ¢s 1988ä
90-ben, maga is politikat´rt¢neti. HÀrom po-
litikus ÁrÂ szerepel a k´nyvben, Csengey D¢-
nes, Szûcs G¢za ¢s MarkÂ B¢la. M¢g ha elte-
kint¡nk is attÂl a k¡l´nbs¢gtûl, amitûl persze
nem lehet eltekinteni, hogy a k´tet tizenegy
ÁrÂjÀnak magyarorszÀgiak a tapasztalatai, hÀ-
romnak pedig, MarkÂnak, Sziverinek ¢s
Szûcsnek nem, akkor is rendkÁv¡li marad a
k¡l´nb´zûs¢g. Csengey szereptudata ebben az
ironikus, distanciÀlt hangÃ k´tetben k¡l´n´-
sen erûsen hangzik. M¢ghozzÀ az û szerep-
felfogÀsÀban hagyomÀnyos mÂdon ´sszeol-
vad az ÁrÂ ¢s a politikus feladata. Igaz, a be-
sz¢lget¢s utolsÂ mondatÀban û is megk¡l´n-
b´zteti a kettût, mondvÀn, hogy àha majd k¢-
szen lesz a k¡zdût¢r ¢s az irodalmi ¢let, akkor az
ÁrÂasztalomnÀl fogok elhelyezkedniÊ, s ezeket a
szavakat megrendÁtû olvasni egy harminc´t
¢ves embertûl, aki mÀr nem mehet vissza se-
hovÀ. De m¢g itt is inkÀbb a cincinnatusi

klasszikus modell munkÀl, mint a modern ta-
pasztalat. SajÀtszerüen az ÁrÂ politikai jogÀvÀ
¢s k´teless¢g¢v¢ stilizÀlja a k¢szenl¢tet, hogy
elszÂlÁttass¢k az ÁrÂasztal mellûl, ha vesz¢ly-
ben a k´ztÀrsasÀg.

Szûcs G¢zÀnÀl viszont k¡l´n pÀlyÀn fut az
ÁrÂi ¢s politikusi tev¢kenys¢g, melynek per-
szonÀluniÂja û. Olyannyira evidencia szÀmÀ-
ra, hogy a politikai cselekv¢st ¢s a k´ltûi
munkÀt nem lehet k´zvetlen¡l megfeleltetni
egymÀsnak, hogy erre a probl¢mÀra nincs is
szava az interjÃban. Ha egy t¢bolyult zsar-
noksÀgban elveszik az embertûl a nyelv¢t, ak-
kor mÀs feladat a mühelyben Ãjra kitalÀlni
egy k´ltûi nyelvet, ¢s mÀs a politikai k¡zdû-
t¢ren fellÀzadni a zsarnoksÀg ellen, noha
mindk¢t cselekv¢s oka azonos, s a kettû hat-
hat is egymÀsra. Mindenesetre az a k¢t ÀllÁtÀs,
hogy Szûcs jelent¢keny k´ltû, s a romÀniai el-
lenÀllÀs kev¢sszÀmÃ hûseinek egyike, nem k´-
vetkezik egymÀsbÂl, nem erûsÁti egymÀst,
nem lehet semmilyen ÀltalÀnosÁtÂ k´vetkez-
tet¢st levonni belûle. A mÀsik finom erd¢lyi
k´ltû, MarkÂ nem lÀtta k´vethetûnek vagy
k´vetendûnek ezt a magatartÀst, ¢s politikai
szerepet a romÀniai forradalom utÀn vÀllalt.

Politika ¢s k´lt¢szet kett¢vÀlasztÀsÀt a leg-
energikusabban Kukorelly Endre k¢pviseli;
mÀr-mÀr tÃlzÂ az az izgatottsÀg (noha igaza
van), amellyel fell¢p azon k´vetelm¢ny ellen,
hogy àaz ÁrÂ a n¢p helyett, a n¢p nev¢ben lenne
k´teles besz¢lni, nem pedig a maga nev¢ben, Ãgy,
ahogy akarÊ, hiszen komoly müv¢szi irÀnyzat
ezt a k¢pviseleti ars poeticÀt mÀr r¢gÂta nem
hangoztatja. S ha a sz¢tvÀlasztÀsnÀl t´bbet,
radikÀlis ¢s k´lcs´n´s kizÀrÀst sugall ÀllÀs-
pontja (àaz irodalom... maximÀlisan mÀsÊ), ak-
kor elv¢ti a jogos ÀltalÀnosÁtÀst, hiszen tekint-
ve, hogy minden ¢letanyagbÂl lehet irodalom,
sem politikai tapasztalatunk vilÀga nem re-
keszthetû ki belûle, sem pedig a politikus
¢letanyaga. Nem k´ltûk¢nt, hanem Àllampol-
gÀrk¢nt valÂ politikai aktivizÀlÂdÀsÀrÂl û is
beszÀmol.

MÀrton LÀszlÂ kultÃra ¢s politika viszo-
nyÀrÂl szÂlva azt mondja, hogy àapolitikussÀ-
gom eg¢szen a k´zelmÃltig az Ãgynevezett Ïpolitikai
¢letÎ szÀnd¢kos ignorÀlÀsÀt jelentette; ez a viselke-
d¢s abban a pillanatban tarthatatlannÀ vÀlt, mi-
helyt komolyan f´lmer¡lt annak lehetûs¢ge, hogy
megszünik a monolit pÀrtÀllamÊ. Ez az Àllampol-
gÀri d´nt¢s nÀla sincs k´zvetlen ´sszef¡gg¢s-
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ben ÁrÂi munkÀjÀval. Sût û a prÂza (l¢nyegi-
nek tekintett müvei) s ¢lete k´z´tt is olyan
szigorÃ k¡l´nbs¢get von, mely a befogadÂnÀl
term¢szetes volna, a müvek alkotÂjÀnÀl vi-
szont fura.

A legmegrendÁtûbbet e k¢rd¢sk´rben Par-
ti Nagy LajostÂl olvastam. àDiktatÃrÀban az
ÁrÂi ¢s az ÀllampolgÀri magatartÀs ¢lesen vagy tom-
pÀn, de kett¢vÀlik. Az ÁrÂi autonÂmia v¢delm¢ben
az ÀllampolgÀribÂl adok fel t´bbet vagy keveseb-
bet... Olyan dilemma az, ami legf´ljebb a szabadsÀg
birodalmÀban oldhatÂ fel, de egy hallgatÂ tÀrsada-
lomban, mely az irodalomtÂl ugyanakkor direkt
odamondÀst, nem olvasatokat, hanem lovasattakot
vÀr, feloldhatatlan. °n annyira prÂbÀltam ¢s tud-
tam ugyanaz lenni, amennyire ez egzisztenciÀlisan
lehets¢ges volt. Azaz, ha n¢ha is, ha ¢pphogy is, ha
¢rthetûen ¢s mÀsokhoz hasonlÂan is, de Àllampol-
gÀrk¢nt gyÀvÀn viselkedtem. °s felelûs vagyok,
mert ä hiÀba a belsû elfordulÀs ä elfogadtam egy
rosszul, kev¢ss¢, de egy darabig m¢gis ¢lhetû tÀrsa-
dalmi l¢tet, mik´zben a nevemben, f´l´ttem, de ä
ne hazudjunk! ä nem tûlem f¡ggetlen¡l, hisz a tud-
tommal t´nkrement a hazÀm. S az, hogy ÁrÂk¢nt
nem kellett volna mÀst ¢s mÀshogy tennem, mint
amit ¢s ahogy tettem, az ¢ppannyira ellentmondÀs,
mint amennyire az eg¢sz dilemma feloldhatatlan.
Nem azt mondtam el a verseimben, amit szabadott,
hanem amit bel¡lrûl, hitelesen el tudtam mondani.
°s nem praktikus vagy egzisztenciÀlis meggondo-
lÀsbÂl ÏvÀlasztottamÎ a formÀlÀs e fedett, a Ïhata-
lomÎ szÀmÀra foghatÂ, de meg nem foghatÂ mÂdjÀt,
viszont nem tudom ¢s t¢nyleg nem tudom, hogy nem
ez¢rt vÀlasztÂdott-e ki belûlem ¢s Àltalam ¢pp ez a
modus. Vagy nem merem tudni? Hisz nem ez¢rt,
de ez¢rt is, ily mÂdon term¢ke is vagyok annak ä
vivendi? ä, aminek lassan hÀtat fordÁtottam. Nem
voltam ¢s nem vagyok ÏpolitikusÎ k´ltû. Ki tudtam
mondani az Ïelsû nyilvÀnossÀgbanÎ, amit ÁrÂk¢nt
ki kellett mondanom, ÁrÂi autonÂmiÀm v¢delm¢ben
nem k¢nyszer¡ltem rÀ, Ágy nem Ïmentem le szamiz-
datbaÎ. Nem gyÀvasÀgbÂl, m¢gis, be kell lÀtnom
most, gyÀvasÀg volt, ÀllampolgÀri gyÀvasÀg. Le
kellett volna mennem, ¢pp az¢rt, mert rem¢lem ä s
ez nagyon fontos ä, ÏottÎ sem mondtam volna mÀst
¢s mÀshogy. De meg kellett volna tennem, civilku-
rÀzsibÂl, szolidaritÀsbÂl, ÁrÂi-ÀllampolgÀri gesztus-
k¢nt. °s ezt akkor is tudtam.Ê TÀvol legyen, hogy
a mondottakat k´vetendû p¢ldak¢nt, az igaz-
sÀgk¢nt id¢ztem l¢gyen. Csak egy ember ¢s
k´ltû igazsÀgak¢nt, amelyet fontos volt leÁrni
¢s meghallani.

RadnÂti SÀndor

HAZA CSAK OTT VAN...?
  
Krausz Tivadar: HazakutatÀs avagy àkrausz elv-
tÀrs mi van a fiÂkbanÊ (1980ä1990)
Sz¢phalom K´nyvmühely, 1991. 84 oldal, 65 Ft

Krausz Tivadar versesk´tete elsû k´zelÁt¢s-
ben nem annyira mük¢nt, mint inkÀbb iro-
dalomszociolÂgiai dokumentumk¢nt olvas-
hatÂ. A k´zelmÃlt, a 80-as ¢vek politikai-
ideolÂgiai tür¢shatÀrait segÁt kirajzolni, a
publikÀlhatÂsÀg felt¢teleinek meg¢rt¢s¢hez
kÁnÀl adal¢kokat: ami akkor nem jelenhetett
meg, most, Áme, k¢zbe vehetû. Csak ¢ppen
azt nem tudhatjuk, hogy ama bizonyos fiÂk
m¢ly¢re nyÃlÀs olyan sz´vegeket hozott-e a
felszÁnre, amelyeket szerkesztûi visszautasÁtÀ-
sok, tilalmak Át¢ltek ä ideiglenesen ä feled¢s-
re, vagy eleve ´nmagÀnak Árta ûket a k´ltû,
a megjelentet¢s teljes rem¢nytelens¢ge tuda-
tÀban. MagyarÀn: Krausz k´tete a nem int¢z-
m¢nyes, k¡l´nb´zû egy¢ni ÂvatossÀgokbÂl,
gyÀvasÀgokbÂl ´sszeÀllÂ cenzÃrÀrÂl vagy a
szerzûi ´ncenzÃrÀrÂl tanÃskodik-e? A k¢rd¢s
v¢g¡l is nem ig¢nyel vÀlaszt. Ennek az àami
kimaradtÊ elve alapjÀn ´sszeÀllÂ versgyüjte-
m¢nynek a legfontosabb szubjektÁv oka nyil-
vÀn egyszerüen az ´ndokumentÀlÀs, mint a
mostanÀban megjelent E´rsi IstvÀn-, MolnÀr
MiklÂs- vagy ¢ppen Buda Ferenc-k´tetek-
nek. Politikai pikant¢riÀja persze nem any-
nyira ¢rdekes; arrÂl azonban felt¢tlen¡l Àrul-
kodik ä ahogyan ez ilyen szituÀciÂban lenni
szokott ä, hogy a szerzû mitûl volt hajlandÂ
eltekinteni az ÁrÂi jelenl¢t, a legÀlis publikÀlÀs
kedv¢¢rt. Term¢szetesen ez a megÀllapÁtÀs
nem akar erk´lcsi megb¢lyegz¢s lenni, de
persze felment¢s sem: a k´tetnek helyt kell
Àllnia ´nmagÀ¢rt. Be kell bizonyÁtania, hogy
az 1980 ¢s 1990 k´z´tt keletkezett egy¢b
Krausz-müvek k´z¡l kiszakÁtva, tematikus
egys¢gk¢nt k¢pes funkcionÀlni.

Hiszen Krausz a k´tet hÀtsÂ borÁtÂlapjÀn
àtÀrsadalmi t´ltetü sz´vegeim, avagy hazafias k´l-
tem¢nyeimÊ cÁmszÂ alÀ sorolja ezeket a verse-
ket, gyakorlatilag lemondva korÀbbi kompo-
zÁciÂs technikÀjÀrÂl, a szakralitÀs ¢s a misztika
imitÀciÂjÀrÂl. Elsû k´tet¢nek, a SZ¹VETS°-
GEK-nek (MadÀch, Bratislava, 1987) ciklusai
nyÁlt bibliai utalÀsok voltak (°SAT¹BBI; ñSZ¹-
VETS°G; öJSZ¹VETS°G, M°G EGY SZ¹VETS°G),
k´vetkezû gyüjtem¢nye pedig nemcsak meg-
ism¢telte ezt a szerkezetet, hanem az elsû k´-



tetnek az anyagÀt kÁs¢relte meg bûvÁteni, de-
konstruÀlni ¢s kommentÀlni ä rÀadÀsul cÁm¢-
vel egy¢rtelmüen a misztika egyik alapk´ny-
v¢re c¢lzott (HERPESZ TRISZMEGISZTOSZ. KrÀ-
ter KiadÂ, Bp., 1989). A HAZAKUTATçS versei-
nek po¢tikai sajÀtossÀgai nem t¢rnek el a ko-
rÀbbi müvektûl (ha Ãgy vessz¡k, ez is egyfajta
kieg¢szÁt¢se az elsû gyüjtem¢nynek) ä csak ez
a k´tet nem a metafizikai irÀnyultsÀg jegy¢-
ben Àllt ´ssze. Ebbûl a hagyomÀnybÂl egye-
d¡l a zÀrÂ ÀldÀsformulÀt ûrizte meg Krausz
(HYMNUS °S ISTEN HELYETT), de a kompozÁ-
ciÂ eg¢sz¢t inkÀbb k¡lsûdleges motÁvumok
hatÀrozzÀk meg: a r´vid versektûl a hosszab-
bakon Àt a legterjedelmesebb darabig Ável (AZ
ILLöZIñ SZERKEZETE). Ennek a fel¢pÁt¢snek
pedig az a hÀtrÀnya, hogy a gyakorlatilag
egyetlen ä jobb-rosszabb ä nyelvi ´tletre ¢p¡-
lû versezetek, amelyek a k´tet ¢l¢re vannak
emelve, nem dÃsulnak fel egy szigorÃbb szer-
kezet adta jÀrul¢kos jelent¢ssel, megmarad-
nak az elm¢ncs¢g szintj¢n.

Krausz verseiben a lÁrai ¢n besz¢dhelyzete
szinte v¢gig vÀltozatlan: egyetlen profetikus
kijelent¢ssorozatk¢nt foghatÂ fel az eg¢sz
gyüjtem¢ny. çllandÂ a hanghordozÀs ¢s az
indulat is: a versek a botrÀny, a felhÀborodÀs
ÀllapotÀrÂl szÂlnak, ¢s ûrzik is ezt a pozÁciÂt.
A normas¢rt¢s tudata pÀtoszt k´lcs´n´z, s fel-
hatalmaz a megszÂlalÀsra. Ennek a lÀzadÀs-
nak az ¢rtelme kettûs: olyasmirûl besz¢lni,
amirûl nem szabad (vagy akkor nem volt illen-
dû), ¢s Ãgy, ahogyan nem szokÀs. TehÀt egy-
r¢szt politikai tabuk megs¢rt¢s¢rûl van szÂ
(p¢ldÀul antikommunista ¢rzelmek megfo-
galmazÀsa, rendûrÀllam emleget¢se, Bûsä
Nagymaros stb.), mÀsr¢szt pedig a kÀromko-
dÀs versbe ¢pÁt¢s¢rûl. A tagolatlan d¡h for-
mÀba t´r¢s¢hez Krausz a szabad vers lebeg¢-
s¢t prÂbÀlta meg felhasznÀlni, de nem tudott
ÃrrÀ lenni az emocionÀlis ÀradÀson: az indu-
lat minduntalan tÃll¢pett ¢s kÁv¡l rekedt a
formÀn, sût maga a lÁra is kÁv¡l rekedt az in-
dulaton. A nyelvi normarendszer lÀtvÀnyos
f´lrÃgÀsa nem kapcsolÂdott ´ssze egy Ãjszerü
megszÂlalÀs keret¢nek a kialakÁtÀsÀval ä Àm
ez nem egyszerü formai k¢rd¢s, Krausz k´l-
tûi alapÀllÀsÀnak l¢nyeg¢vel f¡gg ´ssze.

A k´ltû indulÀsÀnak dinamizmusÀt t´bb-
sz´r´s elszigetelts¢g¢nek tudomÀsulv¢tele
adta: egy kisebbs¢gi helyzetü irodalom cs´-
kev¢nyes int¢zm¢nyrendszer¢nek elutasÁtÀsa

feszÁtette Krauszt ä s annak felismer¢se, hogy
m¢gis bel¡lre kell ker¡lnie, ha ÁrÂi mivoltÀt
dokumentÀlni kÁvÀnja. Amikor tehÀt egy le-
fokozott, irodalmiatlannak szÀnt, noha stili-
zÀlt nyelvhasznÀlat fel¢ indult el, akkor a
nemzetis¢gi irodalmak emelkedett, fennk´lt,
szakralizÀlt nyelvszeml¢lete ellen lÀzadt f´l ä
nem egyed¡l û egy¢bk¢nt, mert ebben nem-
zed¢ki gesztusok is lappangtak. àA nyelv mint
pallÀdium ¢s azilumÊ tÁpusÃ gondolkodÀs ha-
tÀstalanÁtÀsa akkor ¢s ott rejtett magÀban esz-
t¢tikai lehetûs¢geket ä ez a k´tet viszont arrÂl
tanÃskodik, hogy Krausz nem vÀltott Àt mÀs
programra k¢sûbb sem, noha Àttelep¡l¢s¢vel
ÁrÂi stÀtusa, irodalmi kontextusÀnak szükebb
k´re megvÀltozott. A HAZAKUTATçS anyagÀ-
ban nem k¡l´nÁthetû el az ottani ¢s az itteni
term¢s: az egys¢ges hang¡t¢s, a besz¢dmÂd
azonossÀga m¢gsem a dics¢rendû k´vetkeze-
tess¢g jelz¢se. A k´ltû indulatÀnak partikula-
ritÀsa, csupÀn helyi ¢rt¢kü ¢rdeme der¡lt ki:
Krausz nem talÀlt el a voltak¢pp minden
nyelvkritika m¢ly¢n meghÃzÂdÂ nyelvfilozÂ-
fiai-kultÃraszeml¢leti alapokhoz. Ez¢rt tünik
felszÁnesnek ¢s sÃlytalannak Ãj k´tete. öjabb
verseinek ä amelyeket, mondom, nem tudok
kiemelni a k´tet anyagÀbÂl ä ¢szrev¢tlen be-
olvadÀsa a r¢gebbiek k´z¢ utÂlag is leleplezik
a d¡h pusztÀn emocionÀlis, tÀrgyak ellen irÀ-
nyulÂ jelleg¢t. Az indulat ereje pedig csapdÀ-
nak bizonyult: a lÁrai ¢n statikussÀga ¢s a kul-
tÃrakritika dimenziÂjÀnak szinte teljes hiÀ-
nya megsz¡ntette a k´z¢rzet k´r¡lÁrÀsÀnak
lehetûs¢g¢t. IlyenformÀn a hazafiasnak ¢s
tÀrsadalmi t´ltetünek minûsÁtett versek ¢rtel-
me is megk¢rdûjelezûdik: hiszen ha a politi-
kum nem csupÀn egyike azon t¢mÀknak, vi-
szonyoknak, amelyekrûl a lÁrai ¢n megnyilat-
kozik, hanem abszolutizÀlÂdik, s ezzel elszi-
getelûdik a k´ltûi megszÂlalÀs egy¢b alkal-
maitÂl, akkor teljesen szervetlenn¢ vÀlik. Nem
is kapcsolhatÂ akkor vissza semmif¢le k´ltûi
szem¢lyis¢gk¢phez, csupÀn bizonyos s¢mÀk-
hoz k´thetû: ezÃttal ä mondjuk ä nem az Ãn.
àk´z¢letiÊ k´ltû papÁrmas¢ figurÀjÀhoz, ha-
nem inkÀbb a nonkonformista ellenz¢ki kli-
s¢j¢hez, de ez nem tÃl l¢nyeges k¡l´nbs¢g. A
hazafisÀg mint ideologikum azÀltal vÀlhat el
a szÀmos, t´rt¢netileg rÀrakÂdott tehert¢tel-
tûl (mint p¢ldÀul a szem¢lyess¢g kik¡sz´b´-
lendûs¢ge, a XIX. szÀzadi lÁramodellek elsi-
lÀnyÁtott vÀltozatainak alkalmazÀsa stb.), ha
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irÀnyulÀsa egy virtuÀlis hazafogalom fel¢ mu-
tat. IlyenformÀn szubjektivizÀlhatÂ ¢s etikai
tartalommal t´lthetû meg, nagyjÀbÂl az ottli-
ki àmÀsik MagyarorszÀgÊ szellemi ig¢ny¢nek
megfelelûen, vagy ¢ppen a ä Szûcs G¢za Àltal
is Àtvett ä Balla ZsÂfia-verssor szellem¢ben:
àAhogyan ¢lek, az a hazÀm.Ê Krausz hazafogal-
mÀnak m¢ly¢n leginkÀbb egy nosztalgia irÀn-
ti vonzÂdÀs mutathatÂ ki: a haza virtualitÀsa
itt csupÀn egy r¢gebbi, mÃltb¢li Àllapotnak,
egy f´ldrajzi-t´rt¢neti egys¢gnek a f´lid¢z¢-
s¢t jelenti, a k´zelmÃlt politikai gyakorlatÀ-
nak k´vetkezetesen antikommunista elutasÁ-
tÀsÀval. Mindez viszont legf´ljebb aktuÀlpoli-
tikai ÀllÀsfoglalÀsk¢nt m¢ltÀnyolhatÂ, de igen
kev¢ss¢ nemesÁthetû eszt¢tikummÀ: a vonzÂ-
dÀs ¢s a vÀlasztÀs nem a k´ltûi egzisztencia
l¢t¢nek t¢tjek¢nt jelenik meg. Paradox mÂ-
don Krausz m¢gis hajszÀlpontosan minûsÁtet-
te k´tet¢t: az itt k¢pviselt ideologikum a
hazafias-politikai k´lt¢szet hagyomÀnyÀnak
egyik ä sajnos, nem ¢ppen a leg¢rt¢kesebb ä
Àga.

Krausz Tivadar k´tet¢nek sikertelens¢ge
azonban nem csupÀn ebbûl fakad. Verseibûl
hiÀnyzik a lÁrai ¢n ¢s a politikum k´z´tti dis-
tancia, de az ¢n ¢s a vilÀg viszonya is szinte
romantikus mÂdon van jelen. Ez magÀban
foglalja a megszÂlalÀs probl¢mÀtlansÀgÀnak
t¢telez¢s¢t. Ebbûl a lÁraszeml¢leti alapÀllÀsbÂl
a n¢hol kifejezetten szellemes szÂjÀt¢kok sem
vezetnek ki: bÀr ezek nyomokban hordozzÀk
az irÂniÀt, a k´ltûi deklamÀciÂ eg¢sz¢tûl ide-
gen marad az ironizÀlÀs mint a tÀvolsÀgtartÀs
eszk´ze. HasonlÂk¢ppen jelen van ugyan a
szerepjÀt¢k (AZ ISMERETLEN KATONA), de tÃl-
sÀgosan esetleges a felbukkanÀsa, nem tudja
ÀtstrukturÀlni az eg¢sz k´tetet. N¢mi anak-
ronizmust ¢rezni a versek olvasÀsa k´zben, s
ez a korszerütlens¢g az¢rt zavarÂ, mert nem
¢rt¢kûrzû, megtartÂ jellegü, hanem avant-
gÀrdnak van szÀnva. A k´ltûi dikciÂ n¢hol ki-
fejezetten nyegles¢gbe csÃszÂ, modernista
hangszerel¢se (szabad versest¡l, trÀgÀrsÀgos-
tul) egy alapvetûen mÃlt szÀzadi beÀllÁtÂdÀst
szolgÀl. LegalÀbbis ami az ideologikum keze-
l¢s¢t ¢s a k´ltûi besz¢dhelyzetet illeti.

Mindenesetre a HAZAKUTATçS kapcsÀn Ãj-
ra el lehetne tünûdni azon, vajon nem a ma-
gyar irodalom t´rt¢net¢nek alapszerkezet¢-
hez tartozik-e, hogy nÀlunk a fiÂkbÂl elûke-
r¡lû müvek csak igen ritkÀn tudnak mara-

dandÂ ¢rv¢nnyel megûrizni fontos szellemi
hagyomÀnyokat. Valahogy mÀs itt a kultÃra
szervess¢ge, mint ä mondjuk ä az orosz iro-
dalomban, ahol ¢ppen egy teljes rem¢nyte-
lens¢gben fogant, asztalfiÂknak szÀnt mü, A
MESTER °S MARGARITA teljesÁtette be a gogoli
hagyomÀnyt... Egyre apadÂ bizakodÀssal vÀ-
rom, maradt-e egyÀltalÀn valami eml¢kezetes
azokban a bizonyos fiÂkokban.

SzilÀgyi MÀrton

LOBOGñNK BURKE?

Edmund Burke: T́ preng¢sek a francia
forradalomrÂl
FordÁtotta ¢s a bevezetût Árta Kontler LÀszlÂ
Atlantisz, 1990. 404 oldal, 218 Ft

Burke T¹PRENG°SEK A FRANCIA FORRADA-
LOMRñL cÁmü alapmüv¢nek kiadÀsÀval nem
sokat k¢sett a magyar k´nyvkiadÀs ä a fran-
ciÀhoz k¢pest. A francia forradalom nemzeti
mitolÂgiÀjÀval szemben oly igen ellens¢ges
politikai pamflet csak a Bastille lerombolÀsa
200. ¢vfordulÂjÀnak ¡nneps¢geire jelent
meg ä nem egyed¡li ¡nneprontÂk¢nt a neo-
konzervatÁv oldalon a àMeg¢rte-e?Ê eretnek
k¢rd¢s¢t felvetû forradalomellenes elm¢letek
sorÀban; nÀlunk meg pontosan k¢tszÀz esz-
tendûvel a REFLECTIONS elsû kiadÀsa utÀn,
midûn a szeg¢ny liberalizmust az egyik olda-
lon a ànemzetiÊ, a mÀsikon meg a àkonzer-
vatÁvÊ jelzûvel illik dÁszÁteni vagy fosztani. öj-
raolvasva a jÂl siker¡lt magyar fordÁtÀst, Ãjra
felfedezhetj¡k, hogy Burke-nek mennyire
igaza van az 1790-ben m¢g rossz Àlomk¢nt
sem l¢tezû, de a fejekben-tettekben mÀr for-
mÀlÂdÂ jakobinus szellemis¢ggel szemben, ¢s
mennyire nincs igaza azon n¢pek szabad-
sÀgt´rekv¢se eset¢ben, mely n¢peknek nem
adatott meg a Magna ChartÀtÂl a Petition of
Rightson kereszt¡l a Bill of Rightsig t´rt¢nû
szerves-folytonos jogfejlûd¢s, mely n¢pek
k¢nytelenek kinyilatkoztatni emberi jogaikat,
melyeket t´rt¢nelmi tradÁciÂik nem alapoz-
tak meg organikusan, azaz Burke szerint
egyed¡l legitim mÂdon. Hogy ne essem ma-
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gam is a politikai szimpÀtiÀk ment¢n kialaku-
lÂ glorifikÀlÀsok, illetve kÀrhoztatÀsok eszme-
t´rt¢n¢szi fûbün¢be, a leghÁresebb Burke-
id¢zetek kommentÀlÀsÀval szeretn¢m bemu-
tatni a protototalitÀrius demokrÀcia ¢les
elm¢jü bÁrÀlÂjÀt ¢s a tradicionalista t´rt¢neti-
s¢g kritikÀtlan apolog¢tÀjÀt.

àI. KÀroly III. parlamentj¢nek hÁres t´rv¢ny¢-
ben, a Jogok K¢rv¢ny¢ben, a parlament Ágy szÂlt
a kirÀlyhoz: ÏalattvalÂid ´r´k´lt¢k ezt a szabad-
sÀgotÎ, szabadsÀgainkat tehÀt nem elvont eszm¢k,
az Ïemberi jogokÎ alapjÀn, hanem az angolok jo-
gaik¢nt, ûseinktûl szÀrmazÂ privil¢giumk¢nt k´ve-
telt¢k.Ê (116. o.)

A francia forradalmÀrok nem talÀltak or-
szÀgukban ilyen szervesen fejlûd´tt ´r´kletes
jogokat ä meglehet, nem is igen kerest¢k eze-
ket ä, ez¢rt àazt vÀlasztottÀk, hogy Ãgy tesznek,
mintha mindent Ãjonnan kellene kezdeni´kÊ (120.
o.). T́ rt¢nelmi tabula rasÀt teremtve hirdet-
t¢k ki az ember jogait, hogy elsû int¢zked¢-
s¡kkel ä az egyhÀzi birtokok elkobzÀsÀval ä
r´gt´n megs¢rts¢k azok legszentebbik¢t, a tu-
lajdonjogot.

àA vagyon jellemzû tulajdonsÀga, mely meg-
szerz¢s¢nek ¢s megtartÀsÀnak egyesÁtett elv¢bûl adÂ-
dik, hogy egyenlûtlen... A kevesek kifosztÀsa a
sz¢tosztÀskor valÂjÀban csak elk¢pzelhetetlen¡l pa-
rÀnyi r¢szecsk¢t juttatna a sokaknak.Ê (137. o.)

Burke mÀr a forradalom mÀsodik eszten-
dej¢ben felfedi a szerinte legalapvetûbb sza-
badsÀgjog, a tulajdon biztonsÀga szÀmÀra ve-
szedelmes szellemis¢get a francia forradal-
mÀrok egyenlûsÁtû elveiben, a gazdasÀg ´n-
t´rv¢nyü szabad mozgÀsÀt mÀr a kezdet kez-
det¢n megb¢klyÂzÂ p¢nz¡gyi politikÀban, az
assignatÀk k¢nyszerÀrfolyamÀt csak politikai
terrorral biztosÁtÂ gazdasÀgi diktatÃrÀban. A
t´rv¢nyek uralma, a pÀrtatlan szabÀlyok
rendje jelenti az igazi polgÀri szabadsÀgot ¢s
jogbiztonsÀgot, mondja, mÁg a t´rt¢nelem fe-
h¢r lapjÀra felÁrt radikÀlis jogi nyilatkozatok
nem zÀrjÀk ki a civil tÀrsadalom mindenna-
pos mük´d¢s¢t ¢s biztonsÀgÀt jelentû jogi ga-
ranciÀk megk¢rdûjelez¢s¢t:

àA polgÀri tÀrsadalom a jÂszÀnd¢kÃsÀg int¢z-
m¢nye; maga a t´rv¢ny sem mÀs, mint szabÀlyok
szerint mük´dû jÂszÀnd¢kÃsÀg. Az embereknek jo-
guk van e szabÀlyok szerint ¢lni; joguk van az
igazsÀgossÀgra tÀrsaikkal szemben, akÀr politikai
funkciÂt viselnek, akÀr k´z´ns¢ges foglalkozÀst üz-
nek. Joguk van iparkodÀsuk gy¡m´lcs¢re; s az esz-

k´z´kre, melyek iparkodÀsukat gy¡m´lcs´zûv¢ te-
szik. Joguk van sz¡leik szerzem¢ny¢re; ivad¢kaik
tÀplÀlÀsÀra ¢s nevel¢s¢re; arra, hogy az ¢letben irÀ-
nyÁtsÀk ûket, a halÀlban pedig vigaszra leljenek. Az
egyes embernek joga van sajÀt ¢rdek¢ben megtenni
mindent, amit megtehet an¢lk¡l, hogy mÀsok jogait
s¢rten¢...Ê (146. o.)

Persze elm¢letben t´k¢letesebbnek tünik a
term¢szetes jogok elm¢lete, a polgÀri tÀrsa-
dalmak elûtt l¢tezû àelidegenÁthetetlenÊ em-
beri jogok metafizikÀja. Ami azonban a napi
¢letben oly kev¢ss¢ àoperacionalizÀlhatÂÊ:
àAz emberek nem ¢lvezhetik egyszerre a polgÀri ¢s
a nem polgÀri Àllapot jogaitÊ; k¡l´nben is mit
kezd àa polgÀri, tÀrsadalmi emberÊ a hol volt,
hol nem volt term¢szeti Àllapotban ¢lû term¢-
szetes ember term¢szeti jogaival? Mely jogok
persze a lehetû legt´k¢letesebbek in abstracto,
àÀm elvonatkoztatÀsbeli t´k¢letess¢g¡k jelenti gya-
korlatban valÂ fogyat¢kossÀgukatÊ. (147. o.) A ra-
dikÀlis emberi jogi doktrÁna more mathematico
¢pÁtkezik, csupÀn az ¢sz elveibûl kÁvÀnja leve-
zetni a politika princÁpiumait. A karteziÀnus
racionalizmus radikalizmusa idegen az angol
empirizmus szellemis¢g¢t k¢pviselû Burke
szÀmÀra; szerinte a politika tapasztalati tudo-
mÀny, mely ekk¢ppen csak a mÃlt tapasz-
talataibÂl ¢pÁtkezhetik:

àAz Àllam fel¢pÁt¢s¢nek, illetve megÃjÁtÀsÀnak
vagy megreformÀlÀsÀnak tudomÀnyÀt, akÀrcsak
bÀrmely mÀs kÁs¢rleti tudomÀnyt, nem lehet a pri-
ori tanÁtani.Ê (149. o.)

Az a priori ¢pÁtkezû term¢szetjogi doktrÁ-
na nem ismer kompromisszumot, tapasz-
talati korrekciÂt, nem fogadja el a t¢nyek
visszacsatolÂ tanulsÀgait: àE teoretikusok ´sszes
ÀllÁtÂlagos joga csupa tÃlzÀs, s amennyire igazak
metafizikailag, olyannyira hamisak erk´lcsi ¢s po-
litikai szempontbÂl. Az emberi jogok igazÀbÂl k´-
z¢pÃton helyezkednek el; k¢ptelens¢g definiÀlni
ûket, de rÀjuk ismerni nem lehetetlen. A kormÀny-
zat alatt ¢lû emberek jogai azok az elûny´k, melyek
gyakran a k¡l´nf¢le jÂ dolgok kiegyensÃlyozÀsÀbÂl
fakadnak; olykor a jÂ ¢s a rossz, olykor pedig a rossz
¢s a rossz k´z´tti kompromisszumbÂl.Ê (150. o.)

A minden gyakorlati korrekciÂt bün´s
megalkuvÀsnak, emberi engedm¢nyt elvisel-
hetetlen elvtelens¢gnek tekintû perfekcionis-
ta tanÁtÀs ¢ppen rideg t´k¢letess¢gig¢nye mi-
att teljesen v¢dtelen amaz emberi szenved¢-
lyekkel szemben, melyeket jogalkotÀsban,
absztrakt jogelm¢let¢ben tudomÀsul venni

Figyelû ã 433



nem volt hajlandÂ. A francia forradalomban
a legfennk´ltebb, leghumanistÀbb eszm¢k
mindig k¢zen fogva jÀrtak a legbarbÀrabb t´-
megindulatok elszabadÁtÀsÀval; a k´zponti
terv szerint elk¢pzelt civilizatÂrikus vilÀg-
megvÀltÂ elk¢pzel¢sek az Ãj barbÀrsÀg r¢-
misztû felszÁnre t´r¢s¢vel. Ez utÂbbi paradig-
mÀja Burke szem¢ben az oktÂber 5ä6.-i ver-
sailles-i t´megt¡ntet¢s, mely erûszakkal hur-
colta PÀrizsba az ¢hÁns¢g¢rt ¢s az ellenforra-
dalmi k¢sz¡lûd¢s¢rt felelûss¢ tett kirÀlyi pÀrt.
àA lovagiassÀg kora a mÃlt¢. Az okoskodÂk, ´ko-
nomistÀk, szÀmÁtgatÂk kora j´tt el, s ´r´kre oda
EurÂpa dicsûs¢geÊ (166. o.). Burke-nek a lova-
giassÀg kora elmÃltÀt siratÂ patetikus sorait
id¢zt¢k legt´bbet a n¢met romantika po¢tÀi,
Àm az angol gondolkodÂ nem egyszerüen a
k´z¢pkor sz¢ps¢g¢t sÁrta vissza, hanem a nem
tervezett civilizÀciÂ erk´lcsi f´l¢ny¢t magasz-
talta a nyers ¢rdekviszonyok ä ¢s korlÀtozha-
tatlan k´zhatalom ä formÀjÀban jelentkezû
modernitÀs ellen¢ben (mely modernitÀs v¢-
delm¢ben k¡l´nben kivÀlÂ ¢rvei vannak, ha
Rousseau ¢s k´vetûi moralizÀlÂ luxuskritikÀ-
jÀt bÁrÀlja!): àDe most mindennek vÀltoznia kell.
Az ´sszes sz¢p illÃziÂ, mely a hatalmat szelÁdd¢, az
engedelmess¢get k´tetlenn¢ tette, s harmonizÀlt az
¢let k¡l´nb´zû Àrnyalataival, s amely finoman be-
olvasztotta, bevonta a politikÀba azokat az ¢rzelme-
ket, melyek megsz¢pÁtik a magÀnemberek tÀrsadal-
mÀt, s enyh¢t adjÀk, szertefoszlatnak a vilÀgossÀg
¢s az ¢rtelem Ãj, hÂdÁtÂ birodalmÀtÂl. Az ¢let ´sszes
tisztess¢ges dÁsz¢t durvÀn leszakÁtjÀk.Ê (167. o.)

A mezÁtelen ¢rdekviszonyokra redukÀlt
politika nemcsak kiÀbrÀndÁtÂ haszonelvüs¢ge
miatt taszÁtÂ Burke szÀmÀra (akinek k¡l´n-
ben kivÀlÂ utilitÀrius ¢rvei vannak, ha az
er¢nyfanatikusok gazdasÀgi irracionalitÀsÀrÂl
szÂl), hanem az¢rt is, mert a tradicionÀlis te-
kint¢lyek elleni tÀmadÀs egyÃttal a hatalom
hagyomÀnyos gÀtjait is lerombolja. A totÀlis
hatalomkorlÀtozÀs politikÀja ä a forradal-
mÀrok zsarnoksÀgellenes retorikÀja ä a r¢gi
rendet lerombolÂ hatalomnak semmif¢le
korlÀtjÀt nem ismeri el, s bÀr ekkor m¢g hÀ-
rom esztendû vÀlaszt el benn¡nket a àsemmi
szabadsÀgot a szabadsÀg ellens¢geinekÊ, a àszabad-
sÀg zsarnoksÀgaÊ jakobinus terrorapoteÂzisÀ-
tÂl, a hatalommegosztÀsi elv elvet¢se kapcsÀn
Burke mÀr 1790-ben Ãgy lÀtja, hogy àszabad-
sÀguk nem szabadelvüÊ, hogy a zsarnoki mo-
narchiÀt (mely a jÀmbor XVI. Lajos alatt mÀr

nem is volt olyan nagyon despotikus) àa ma-
chiavellista politika... demokratikus zsarnoksÀgaÊ
vÀltotta fel (171. o.). A k´z¢rdek nev¢ben
minden jogs¢rt¢st legitimÀl a àforradalmi igaz-
sÀgszolgÀltatÀsÊ, mely az ember s¢rthetetlen
jogai nev¢ben minden egyedi esetben meg-
engedhetûnek tekinti a jogtiprÂ forradalmi
int¢zked¢sek megt¢tel¢t.

àHa a k´zjÂ ¢rdek¢ben elk´vetett hitszeg¢st ¢s
gyilkossÀgot igazsÀgosnak tartjuk, hamar ¡r¡gy
lesz a k´zjÂbÂl s c¢l a hitszeg¢sbûl ¢s a gyilkossÀgbÂl,
amÁgnem a kapzsisÀg, a gyül´lk´d¢s, a bosszÃ-
szomj s a bosszÃszomjnÀl is f¢lelmesebb retteg¢s
csillapÁtjÀk csillapÁthatatlan ¢tvÀgyukat. Ezek a
sz¡ks¢gszerü k´vetkezm¢nyei annak, ha az emberi
jogok diadalmenet¢nek pompÀja k´zepette elveszÁt-
j¡k a jÂ ¢s a rossz irÀnti term¢szetes ¢rz¢s¡nket.Ê
(173. o.)

Eddig Ãgy tünt, hogy recenziÂ ¡r¡gy¢n
egy Burke-breviÀriumot ÀllÁtottam ´ssze az
àold-whigÊ liberÀlkonzervativizmus hÁvei (hÁ-
vûi?) szÀmÀra. çm n¢zz¡k meg az ¢rme k´z-
mondÀsos mÀsik oldalÀt: bizony Burke barÀ-
tunk a felvilÀgosodÀselleness¢g mindazon
k´zhely¢t is felmondja T¹PRENG°SEI-ben,
melyet Barruel atya ´sszeesk¡v¢s-elm¢let¢tûl
a àC'est la faute ¥ Voltaire / C'est la faute ¥
RousseauÊ versik¢j¢n kereszt¡l Adorno ¢s
Horkheimer lapidÀris, illetve Gadamer pro-
fesszor szubtilis felvilÀgosodÀskritikÀjÀig ol-
vashatunk e t¢mak´rben.

Burke a francia felvilÀgosodÀs kritikai ra-
cionalizmusÀnak bÁrÀlatÀban nem az evolutÁv
jogfilozÂfia, a hayeki ÃjkonzervatÁv neolibe-
ralizmus (vagy fordÁtva) sz¢p szabadelvü esz-
m¢it elûlegezi az artificiÀlis jogrendszerek
´nk¢nye, a tervezett tÀrsadalmak totalitÀrius
affinitÀsa vonatkozÀsÀban, hanem a szÂ szo-
ros ¢rtelm¢ben vett reakciÂ romantikus tirÀ-
dÀit a lÀzadÂ ¢rtelem, a bün´s autonÂmiÀra
t´rû individuum, a gondolat ¢s a lelkiismeret
szabadsÀga ellen¢ben. Itt az angol nemzeti
jellem nem mint a Magna ChartÀtÂl folyama-
tosan fennÀllÂ ¢s egyre kiteljesedû szabad-
sÀgjogok hordozÂja jelenik meg, hanem mint
a szabadgondolkodÂk szektÀjÀval szembeni
term¢szet adta emotÁv elutasÁtÀs let¢tem¢nye-
se: àN¢gyszÀz ¢v mÃlt el felett¡nk, de Ãgy v¢lem,
alapjÀban v¢ve nem vÀltoztunk meg azÂta. HÀla
az ÃjÁtÀssal szembeni dacos ellenÀllÀsunknak, hÀla
nemzeti jellem¡nk csigaszerü lomhasÀgÀnak, ma-
gunkon hordjuk atyÀink b¢lyeg¢t. Ahogy ¢n lÀtom,
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nem veszÁtett¡k el a tizennegyedik szÀzadi gondol-
kodÀs nemeslelküs¢g¢t ¢s m¢ltÂsÀgteljess¢g¢t; s nem
is finomultunk vademberr¢. Nem vagyunk Rous-
seau megt¢rÁtettjei, sem Voltaire tanÁtvÀnyai; Hel-
v¢tius k´z´tt¡nk nem aratott sikert. Nem ateistÀk a
pr¢dikÀtoraink, s nem ûr¡ltek a t´rv¢nyhozÂink.
Tudjuk, mi nem tett¡nk felfedez¢seket, s Ãgy gon-
doljuk, hogy az erk´lcs ter¡let¢n nincs is sz¡ks¢g
felfedez¢sekre...Ê (177ä178. o.)

A felvilÀgosodÀs a karteziÀnus cogitÂtÂl a
kanti sapere aud¢ig az emberi rÀciÂt tekintette
minden morÀlis maxima, minden politikai
int¢zm¢ny, minden tÀrsadalmi t´rv¢ny v¢gsû
m¢rt¢k¢nek: ha elfogadom ûseim erk´lcsi el-
veit, ez ¢ppÃgy magyarÀzatra szorul, mint ha
elvetem ezeket; ha bÁrÀlom a fennÀllÂ politi-
kai berendezked¢st, emellett ¢ppÃgy ¢rvel-
nem kell, mint ha ellent¢tes politikai rend-
szer mellett szÂlan¢k; a nemzethez, a vallÀs-
hoz valÂ k´tûd¢s e gondolati megk´zelÁt¢s
alapjÀn ¢ppÃgy nem àterm¢szet adtaÊ, kriti-
kai distinkciÂt vagy tudatos azonosulÀst meg
nem engedû elk´telezetts¢g, mint egy filozÂ-
fiai iskola vagy egy szabadidûs klub megvÀ-
lasztÀsa. Ezt a racionÀlis reflexiÂn nyugvÂ
szabad vÀlasztÀs elv¢t, a reflektÁv gondolko-
dÀs n¢lk¡l semmit el nem fogadÀs morÀljÀt
tÀmadja a leg¢lesebben Burke T¹PRENG°SEI-
nek talÀn legismertebb r¢szlete az àiskolÀzat-
lan ¢rzelmekÊ ¢s pre- (¢s ezÀltal szupra-) raci-
onÀlis elûÁt¢letek dics¢ret¢ben: àLÀthatja,
uram, hogy ebben a felvilÀgosult korban el¢g me-
r¢sz vagyok megvallani: ÀltalÀban csiszolatlan ¢r-
zelmeket tÀplÀlÂ emberek vagyunk, ahelyett hogy
sutba dobnÀnk minden r¢gi elûÁt¢let¡nket, nagyon
is becsben tartjuk ûket, s hogy sz¢gyen¡nk m¢g na-
gyobb legyen, ezt ¢ppen az¢rt tessz¡k, mert elûÁt¢le-
tek; s min¢l hosszabb ideje ¢lnek s min¢l inkÀbb el-
terjedtek, annÀl inkÀbb ragaszkodunk hozzÀjuk.
Nem merj¡k hagyni, hogy az emberek pusztÀn sajÀt
egy¢ni szellemi ÀllomÀnyukra hagyatkozva ¢ljenek
¢s tev¢kenykedjenek, mivel az a gyanÃnk, hogy ez
a szellem minden egyes emberben tÃlsÀgosan cse-
k¢ly...Ê (179. o.)

Nincsenek elvben vitathatatlan elvek ä Ágy
a maga ¢rtelm¢re tÀmaszkodÂ kritikai attitüd
hÁve; ha minden elv mindenkor vitathatÂ, ha
minden hagyomÀny mindig megk¢rdûjelez-
hetû, akkor megszünik a nemzed¢kek folya-
matos sorÀbÂl ÀllÂ t´rt¢nelem, akkor v¢ge
szakad a civilizÀciÂ kumulatÁv fejlûd¢s¢nek,
melynek legl¢nyege a tradÁciÂk szerves egy-

mÀsra ¢p¡l¢se, mondja Burke. àKorunk bal-
szerencs¢je (nem pedig dicsûs¢ge, mint ezek az urak
gondoljÀk), hogy mindenrûl vitatkozni kellÊ, hogy
az egyes ember a maga elszigetelt ¢rtelmi k¢-
pess¢geivel veszi magÀnak a bÀtorsÀgot, hogy
elvesse àaz emberi szellem e b¡szkes¢g¢t, amely
minden fogyat¢kossÀga, dagÀlyossÀga ¢s t¢ved¢se
ellen¢re k¡l´nb´zû korok ´sszegyüjt´tt b´lcsess¢geÊ
(188. o.). E r¢gis¢ge Àltal hitelesÁtett àelûÁt¢-
letekÊ legnemesebbike Burke szerint az ang-
likÀn egyhÀz ÀllamegyhÀzi kivÀltsÀga (melyet
a katolikus kl¢rus hasonlÂ elûjogai ellen in-
t¢zett àfelvilÀgosultÊ francia tÀmadÀsok kap-
csÀn id¢z meg). àEzen elvek alapjÀn v¢li Ãgy az
angol n¢p t´bbs¢ge, hogy az ÀllamegyhÀz nemcsak
nem t´rv¢nytelen dolog, de aligha t´rv¢nyes Àlla-
pot, ha nincs.Ê (192. o.) A nonkonformistÀk-
nak adandÂ ÀllampolgÀri jogoknak ä mely
polgÀrjogi k¡zdelemnek k¡l´n eszmei tÀmo-
gatÀst adott a francia emberi jogok nyilatko-
zata, nem ismerv¢n t´bb¢ vallÀsi alapon valÂ
megk¡l´nb´ztet¢st az ÀllampolgÀrok k´z´tt ä
Burke egyik leghevesebb ellenzûje volt: a val-
lÀsi disszidenciÀt ¢s a politikai nonkonformiz-
must azonosÁtvÀn, a disszentereket a francia
forradalom hÁveinek, Ágy potenciÀlis haza-
ÀrulÂknak tartotta. çllam ¢s egyhÀz sz¢tvÀ-
lasztÀsÀnak szabadelvü megoldÀsa (melyet az
amerikai forradalom vÁvmÀnyak¢nt m¢g el-
fogadott) egy bün´s kor bün´s gondolata:
àGondolatainkban egyhÀz ¢s Àllam elvÀlaszthatat-
lan egymÀstÂl, s aligha emlÁtj¡k valaha is az egyiket
a mÀsik n¢lk¡l. OktatÀsi rendszer¡nket is Ãgy al-
kottÀk, hogy megerûsÁtse ¢s megszilÀrdÁtsa ezt a be-
nyomÀst.Ê (193. o.) Az àember mint vallÀsos ÀllatÊ
v¢delm¢ben, a ànemcsak az ¢rtelm¡nk, de min-
denekelûtt az ¢rzelmeink ellen valÂ ateizmusÊ vÀ-
dolÀsÀban Burke nem sok Ãjat tesz hozzÀ az
1750-es ¢vek Âta k´zhelyszÀmba menû felvi-
lÀgosodÀsellenes filippikÀk ¢rveihez; a àfilozÂ-
fusok fanatizmusÀtÊ mÀr a leg¢lesebb elm¢jü
àantifilozÂfusÊ, Linguet is felfedezte. Azt
azonban, hogy a magukat a filozÂfusok szel-
lemi ´r´k´seinek kikiÀltÂ forradalmÀrok
megprÂbÀltak magÀbÂl az ateizmusbÂl egy-
fajta ÀllamvallÀst kreÀlni, talÀn elûsz´r Burke
bÁrÀlÂ tekintete fedte fel: àAz ateista atyÀknak
megvan a maguk bigottsÀga; megtanultak a szer-
zetesek ellen¢ben a szerzetesek szellem¢ben ¢rvelni.Ê
(206. o.)

TalÀn m¢g ¢lesebb szemre vall az a meg-
lÀtÀs, hogy e perfekcionistÀk àa filozÂfia meg-
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valÂsÁtÀsÀtÊ mindenfajta abszolutizmus Àltal el-
fogadhatÂnak tartottÀk; a felvilÀgosultnak
nevezett despotizmus vagy a korlÀtozÀs n¢l-
k¡li n¢phatalom egyarÀnt elfogadhatÂ, ha
teljhatalmÀt àa filozÂfia Ág¢reteiÊ valÂra vÀl-
tÀsÀra hasznÀlja fel: àMindegy volt nekik, hogy
ezeket a vÀltoztatÀsokat a zsarnoksÀg mennyd´rg¢se
vagy n¢pi felkel¢s viszi v¢gbe.Ê (Uo.) °ppen
az¢rt, mert olyannyira t´k¢letes, filozofikus
v¢gc¢l realizÀlÀsÀrÂl van szÂ, az ellenv¢le-
m¢ny, az ellenz¢k megl¢te, a k´zponti hatal-
mat korlÀtozÂ ellensÃlyok k´vetel¢se elfogad-
hatatlan a àfilozÂfus forradalmÀrokÊ szÀmÀ-
ra, akik inkÀbb az egyed¡l ¡dv´zÁtû hit bir-
tokÀban l¢vû hitterjesztûk, semmint kompro-
misszumra k¢sz reÀlpolitikusok mÂdjÀra vi-
selkednek: àAz abszolÃt monarchiÀt el¢rte a v¢g-
zet. Minden sz¢thÃzÀs, minden k¡zdelem ezutÀn
k´vetkezett be, amikor a zsarnoki demokrÀciÀt vÀ-
lasztottÀk egy a k´lcs´n´s ellenûrz¢s elv¢t megvalÂ-
sÁtÂ kormÀnyzati forma helyett. A gyûztes f¢l a brit
alkotmÀny elvei felett aratott diadalt.Ê (232. o.)

A Bastille lerombolÀsÀval kezdûdû forra-
dalom ä ¢ppen az¢rt, mert sohasem fogadta
el a bÁrÂsÀg f¡ggetlens¢g¢nek elv¢t, a polgÀri
szabadsÀgnak eme minden elvont emberjogi
deklarÀciÂnÀl szilÀrdabb biztosÁt¢kÀt ä hama-
rosan egyetlen hatalmas Bastille-jÀ vÀltoztat-
ta FranciaorszÀgot, az ancien r¢gime legs´t¢-
tebb pillanataiban sem ismert kollektÁv bü-
n´ss¢g ¢s visszamenûleges hatÀlyÃ b¡ntet¢s
jogi anomÀliÀinak forradalmi t´rv¢nny¢ te-
v¢se k´vetkezt¢ben: àMiutÀn leromboltak min-
den csalÀdfÀt ¢s minden elûjogot, feltalÀltÀk a bü-
n´s leszÀrmazÀsok tanÀt. Nem valami igazsÀgos
embereket megb¡ntetni term¢szetes ûseik t´rv¢nysze-
g¢sei¢rt; Àm egy test¡letben egymÀs utÀn k´vetkezû
fiktÁv ûs´ket alapul venni olyan emberek megb¡n-
tet¢s¢hez, akiknek semmi k´z¡k a bün´s cselekede-
tekhez, legfeljebb a bün´s´k nev¢hez, az az igaz-
sÀgtalansÀgnak oly kifinomult formÀja, mely csak
a mi felvilÀgosult korunk filozÂfiÀjÀnak a r¢sze.Ê
(237. o.)

A forradalmi igazsÀgszolgÀltatÀs Rousseau
savoyai vikÀriusÀnak hÁres-hÁrhedt àamit jÂ-
nak ¢rzek, az valÂban jÂ, amit rossznak ¢rzek, az
valÂban rosszÊ sz¢lsûs¢ges szubjektivizmusÀt
teszi meg jogalkotÂ elvnek, az erk´lcsi intuÁ-
ciÂt, mely per definitionem csak egyes szÀm elsû
szem¢lyben fogalmazhatÂ meg, univerzÀlis
jogi normak¢nt kezeli. Itt Burke tradiciona-
lista jogfelfogÀsÀnak szÀz szÀzal¢kig igaza

van: az erk´lcsi indulatok jogi kanonizÀlÀsÀ-
nak kÁs¢rlete iszonytatÂbb zsarnoksÀgot in-
volvÀl, mint a r¢gi rend leg´nk¢nyesebb lettre
de cachet-ja. àA bün´k irÀnti tÃlzott gyül´let¡k mi-
att tÃlsÀgosan kev¢ss¢ szeretik az embereketÊ (272.
o.) ä mondja, szÂ szerint ugyanazt, amit Dan-
ton Robespierre-nek utolsÂ besz¢lget¢s¡k al-
kalmÀval. Az er¢ny m¢g f¢lelmetesebb forrÀ-
sa a terrornak, mint a puszta ¢rdek: az utÂb-
bi egyszer talÀn kiel¢g¡lhet, Àm az er¢ny fa-
natikus v¢rszomja csillapÁthatatlan, amÁg
bünt ä azaz amÁg ¢lû embert ä talÀl a f´ld fel-
szÁn¢n. Nem tud mit kezdeni az orszÀgÀban
talÀlt, az erk´lcstelen t´rt¢nelem formÀlta
bün´s n¢ppel, ez¢rt eszm¢i nev¢ben meg
akarja hÂdÁtani, az er¢ny nev¢ben le akarja
igÀzni ä ahogy Rousseau fogalmazott àaz em-
beri term¢szetet mintegy ÃjrateremtveÊ ä s ez a
fennk´lt politico-morÀlis program az empiri-
kus emberek tapasztalati term¢szete szÀmÀra
csak v¢rt ¢s k´nnyeket Ág¢rû politika lehet.

àLehetetlen ¢szre nem venni, hogy a geometriai
felbontÀs ¢s az aritmetikai elrendez¢s szellem¢ben
ezek az ÀllÁtÂlagos polgÀrok pontosan Ãgy bÀnnak
FranciaorszÀggal, mint valamely meghÂdÁtott or-
szÀggal. Az olyan barbÀr gyûztesek politikÀja, akik
megvetik a leigÀzott n¢pet ¢s belegÀzolnak ¢rz¢seik-
be, amennyire tûl¡k tellett, mindig is az volt, hogy
leromboljÀk az ûsi orszÀg minden eml¢k¢t a vallÀs,
az Àllam, az erk´lcs´k ter¡let¢n, hogy ´sszezavar-
janak minden ter¡leti hatÀrt, hogy ÀltalÀnos sze-
g¢nys¢get teremtsenek a polgÀrok birtokainak elkob-
zÀsa r¢v¢n...Ê (285. o.)

°s Ágy tovÀbb, folytathatnÀm a àBurke-
breviÀriumÊ citÀtumait a bretonok, gas-
cogne-iak, picardiaiak helyett mindenkit egy-
s¢gesen ä ¢s erûszakosan ä franciÀvÀ tevû
k´zpontosÁtÀs kapcsÀn: az Ãj, erk´lcsi ä azaz
ÀllampolgÀri megbÁzhatÂsÀgi ä alapon kivÀ-
lasztott tulajdonosok ¢letforma-regulÀciÂjÀra
ig¢nyt tartÂ politikÀrÂl; majd ellensÃlyk¢nt
avagy az osztÂ igazsÀg kedv¢¢rt a hagyomÀ-
nyos hitelvek ¢s erk´lccs¢ emelkedett szokÀ-
sok, a nemzeti ¢s a vallÀsi elûÁt¢letek irÀnti la-
pidÀris lelkesed¢st illusztrÀlÂ id¢zetekkel, Àm
ezzel csak reprodukÀlnÀm Burke müv¢nek
zseniÀlis szerkezetlens¢g¢t ä jÂval kev¢sb¢
zseniÀlis mÂdon. Ami elmegy az ¢lûbesz¢d
szertelen szabad asszociÀciÂs stÁlusÀt neg¢lye-
zû retorikus prÂzÀban, az v¢gk¢pp em¢szthe-
tetlen egy elm¢leti elemz¢s avagy a t´rt¢nel-
mi tipizÀlÀs müfajÀban. A Burke-rÂl szÂlÂ
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k´nyvtÀrnyi irodalom nem sokat segÁt a re-
konstrukciÂban: m¢g a legtÀrgyszerübb an-
golszÀsz kommentÀr sem n¢lk¡l´zi a lelkes¡lt
azonosulÀs avagy a politikailag motivÀlt tÀ-
volsÀgtartÀs stÁlusjegyeit. ºdv´zlendû, hogy
a fent emlÁtett irodalombÂl sz¢p szÀmmal id¢-
zû fordÁtÂ ¢s elûszÂÁrÂ, Kontler LÀszlÂ milyen
ig¢nyesen tudott vÀlogatni bevezetû essz¢j¢-
ben, ¢s a t´rt¢nelmi szituÀlÀsban eg¢szen ki-
vÀlÂt alkotott. A politikai-filozÂfiai ¢rt¢kel¢s
kiss¢ halvÀnyabbra sikeredett, talÀn ¢pp az e
t¢ren talÀlhatÂ tÃl sok elfogultsÀg riasztotta a
szerzût, vagy csupÀn a szilÀrdabb t´rt¢n¢szi tÀ-
j¢kozottsÀga motivÀlta (Àm az is lehet, hogy
e hiÀny¢rzetet csupÀn e szabÀlytalan recenziÂ
ÁrÂjÀnak mÀs irÀnyÃ szakmai elfogultsÀga su-
gallja). Dics¢retes az Atlantisz K´nyvkiadÂ
rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢grûl tanÃbizonysÀgot
tevû tÀj¢kozÂdÀsa politikai-filozÂfiai kiadvÀ-
nyaiban (¢s tervezeteiben), mindenekelûtt a
magyar politikai gondolkodÀs t´rt¢net¢ben
is kimutathatÂ hatÀssal bÁrÂ Burke alapmü-
v¢nek jÂl idûzÁtett megjelentet¢se sikeres vÀl-
lalkozÀs (rem¢lhetûleg anyagilag is). Hisz e
müben valÂban megtalÀlhatjÀk a magukat
ilyen vagy olyan konzervatÁvnak mondÂk
kedvenc id¢zeteiket (melyeket magam is
megprÂbÀltam kiemelni), de m¢g a radikÀlis-
nak b¢lyegzett liberÀlisok is meglelhetik az
angolszÀsz àold-whigÊ modell egyn¢mely
vonzÂan stabil kell¢k¢t. Melyek k´z¡l a leg-
vonzÂbb azon antijakobinus intelem, melyet
magyar konzervatÁvjaink manapsÀg a legke-
v¢sb¢ lÀtszanak megszÁvlelni: àJobb az er¢nyt ¢s
az embers¢get Àpolni, sokat bÁzva a szabad akarat-
ra, akÀr a c¢l n¢mi elt¢veszt¢se ÀrÀn is, mint meg-
kÁs¢relni, hogy az embereket a politikai jÂindulat
puszta g¢pezet¢v¢ ¢s eszk´z¢v¢ tegy¡k. A vilÀg eg¢-
sz¢ben v¢ve gyarapodni fog a szabadsÀg Àltal, mely
n¢lk¡l nem l¢tezhet semmif¢le er¢ny.Ê (197. o.)

°n m¢gis egy mÀsik ä meglehet, kev¢sb¢
fennk´lt ä id¢zetet tenn¢k Burke-citatolÂgi-
Àm v¢g¢re, amely azt illusztrÀlja, hogy az em-
beri term¢szet historizÀlÀsÀnak e jeles teore-
tikusa megtalÀlta az emberi term¢szet egyik
legÀllandÂbb jellemzûj¢t, mely ¢ppen a rend-
szervÀltozÀsok idej¢n mutatkozik meg a leg-
pregnÀnsabban: àAZ çLLAM FORRADAL-
MçVAL A TEGNAPI HíZELKEDý TALP-
NYALñ MçRA SZIGORö KRITIKUSSç VçL-
TOZIK çT.Ê (222. o.)

Ludassy MÀria

ALIG °RZELMES UTAZçS
K¹Z°P-EURñPA-TçJT

 
 

Timothy Garton Ash: The Uses of Adversity. Essays
on the Fate of Central Europe (A balsors hasznai.
Essz¢k K´z¢p-EurÂpa sorsÀrÂl)
Random House, New York, 1989

Az oxfordi koll¢giumok k¢nyelmesnek szÀ-
mÁtanak, m¢g ha a füt¢s gondolatÀt kandallÂ,
gyapjÃtrikÂk, flaneling, kik´ny´k´lt tweed-
zakÂ helyettesÁti is. Mi hajthatta ebbûl az iri-
gyelt k´rnyezetbûl Timothy Garton Asht Ke-
let-EurÂpÀba? TalÀn a gûz´lgû fütûtestek,
melyek kikapcsolhatatlanul ontjÀk fullasztÂ
meleg¡ket, mÁg csak egy hajnalban fogvacog-
va nem ¢bredsz, mert a rendszer meghibÀso-
dott?

E sistergû vagy j¢ghideg berendez¢seket
alapjÀban a k¢pzelet teszi izgalmassÀ. A ko-
szos fütûtest talÀn lehallgatÂk¢sz¡l¢k. Aki
rÀnk mosolyog, talÀn megfigyel. Itt akkor is
elnyomhatjÀk az embereket, amikor gondos-
kodni lÀtszanak rÂluk. Az û nyelv¡k´n: àmi
figyel¡nk az emberreÊ. Csakhogy mit tapasz-
tal ebbûl az utazÂ? Az X. szÀllodalÀnc itteni
hotelje szinte a szokott szolgÀltatÀsokat nyÃjt-
ja. Hogy a k¢szs¢ges h´lgyek ÀllÁtÂlag Àllami
megbÁzatÀst teljesÁtenek? BÀr minden Àllami
alkalmazott ilyen kedves volna. A szuvenÁr ol-
csÂ, a t´megk´zleked¢s dics¢retesen fejlett,
bÀr az utazÂ pÀr centes taxin furikÀl. IgazÀ-
bÂl csak a t¢rk¢p felirata figyelmeztet: hic
sunt Leones.

°s m¢gis. Mr. Garton Ash egy ¢vtizeden
Àt rendszeresen befizetett e sz¡rkes¢gbe ve-
zetû, mÀsodrangÃ szafarikra ä mÀr ahovÀ
m¢g beengedt¢k. (Az NDK-rÂl Árott k´nyv¢t
el¢g jÂnak talÀltÀk ahhoz, hogy kitiltsÀk a
munkÀsok ÀllamÀbÂl. A SolidarnoscrÂl Árott
standard munkÀja lengyel barÀtokat szerzett
szÀmÀra, THE USES OF ADVERSITY cÁmü
essz¢gyüjtem¢nye pedig tiszteletbeli k´z¢p-
eurÂpaisÀgra jogosÁtja.) 1986 oktÂber¢ben Árt
Âhaja tehÀt teljes¡l, ha van/lesz K´z¢p-EurÂ-
pa: àMost azt mondhatnÀnk, hogy Orwell k´z¢p-
eurÂpai volt. Ha ezt ¢rtj¡k k´z¢p-eurÂpaisÀgon, Àl-
lampolgÀrsÀgot k¢rek.Ê

Igen, Mr. Garton Ash ¢rdekesnek talÀlta
a r¢giÂt. Vagy addig ¡gyeskedett, mÁg az ¢r-
dekess¢ nem vÀlt szÀmÀra. Mr. Garton Ash
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addig-addig mozgott ellenz¢ki k´r´kben,
mÁg siker¡lt magÀra terelnie a hatÂsÀgok fi-
gyelm¢t. Megvannak az oroszlÀnok! Angol
Ãtlev¢l birtokÀban Ãgy ¢rezhetj¡k, az orosz-
lÀnok ketrecben fÃjtatnak. Vagy az utazÂ van
a ketrecben. Mindegy: az oroszlÀn nem f¢r
hozzÀ. A legrosszabb, ami t´rt¢nhet: az uta-
zÂt ketrecest¡l expediÀljÀk a szabad vilÀgba.
A kelet-eurÂpai szafarin az a legnagyobb iz-
galom, ha igazi besÃgÂval talÀlkozunk. így
aztÀn Mr. Garton Ash, a maga ¢s olvasÂi de-
rüs ´r´m¢re kijÀtszhatja a szük´s k´lts¢gve-
t¢s Àldozatak¢nt fantÀziÀtlan Zsiguliban ¡ld´-
g¢lû megfigyelûket, s eljut EllenÀllÂkhoz; ke-
letn¢met besÃgÂkkal cicÀz; illegÀlis budapesti
happeningeken ¢lvonalbeli b´lcsess¢geket
hallgat ¢s mond Kelet-EurÂpa k´z¢p-eurÂ-
paisÀgÀrÂl, munkasz¡neti napon hivatali te-
endûkkel terheli az arctalan szocialista biz-
tonsÀg hivatalnokait. Mr. Garton Ash javÀra
szÂl, hogy tudja ¢s ¢rz¢kelteti: mÀsk¢nt ¢lik
meg mindezt, akik maradnak, akik nem j´-
hetnek el vagy nem akarnak elj´nni.

ElnyomÀs ä r¢gi jÀt¢k (rem¢lj¡k). A k´tet
utolsÂ hat essz¢j¢ben mÀr arrÂl olvashatunk,
mint vÀlik semmiv¢ ez a vilÀg, melyet elnyo-
mÀs ¢s ellenÀllÀs k¡l´nb´zû dÂzisaibÂl ke-
vertek.

1989 ä àegy kis utcai kravallÊ, ahogy bol-
dogult herceg Metternich vagy M. F. sz¢kes-
fûvÀrosi rendûrfûkapitÀny mondottÀk volna
ä szÀz ¢v elt¢r¢ssel. Vajon nem Át¢lte-e antik-
vÀriusi ¢rdeklûd¢sre a k´nyvbeli megjelen¢s
pillanatÀban a t´rt¢nelem Garton Ash essz¢-
it? Mit szÀmÁt m¢g a bukÀs, a hatalom n¢lk¡-
lis¢g ¢s a reg¢nyek n¢lk¡lis¢g nem heroikus
etikÀja ¢s mÀs szellemi term¢kei? Kit ¢rdekel
e percben, mint szenvedtek a nyolcvanas
¢vek pÀrizsi vagy pesti ´sszej´vetelein az ¢r-
telmis¢giek (mindig ¢rtelmis¢giek!)?

Hol a tavalyi hÂ? Egy reggel arra ¢bredsz,
hogy szabad vagy, kelet-k´z¢p-eurÂpai pol-
gÀr, ¢s nem rovar t´bb¢. A jelek szerint pol-
gÀrunk (aki az¢rt inkÀbb csak Àllamalkalma-
zott egy sz¢tesû Àllamban), Ãgy viselkedik,
ahogy a rovarl¢t ¢vei utÀn vÀrhatÂ tûle.

BÀrcsak krÂnika lenne, amit a nyomtatÀs
napjaiban m¢g jelen idûben fogalmazott a
szerzû! De inkÀbb f¢lmÃltrÂl szÂl Garton Ash,
mely meghatÀroz egy mÀsik f¢lmÃltat, amit
e sorok ÁrÀsakor jelennek tartanak.

Elv¢gre a k´tet àhûseiÊ, az àenged¢lye-

zettÊ t´megek, akik a pÀpÀt ¡dv´zlik, ¢s a be-
tiltott ÁrÂk ä akik egymÀst hol ¡dv´zlik, hol
nem ä a mai nap urainak tünnek. Ami most
megvalÂsul(hat), r¢szben abbÂl a szellemi Àl-
lapotbÂl nû ki, amit e k´nyv sorai r´gzÁtenek
vagy f´lfedeznek. A nagy utazÂk nemcsak
megtalÀltÀk a mes¢s tÀvoli birodalmakat, de
jelent¢seikkel vilÀgokat teremtettek, v¢gzete-
sen befolyÀsolva a felfedezett kontinensek
sorsÀt. Garton Ash nemcsak f´lfedezi a k´-
z¢p-eurÂpai gondolatot, de gazdagÁtja is. A
tanulmÀnyokban autentikusabban talÀlkozik
Michnik, KonrÀd ¢s Havel, mint mondjuk a
New York kÀv¢hÀzban. Meglehet, sajnÀlatos,
mindenesetre jellemzû vonÀsa a k´z¢p-eurÂ-
paisÀgnak, hogy a szellem k¢pviselûi New
Yorkban, PÀrizsban ¢s Garton Ash cikkeiben
ker¡lnek igazÀn otthonos k´zels¢gbe.

A k´nyvben kirajzolÂdÂ k¢p szerint az ¢r-
telmis¢g, azaz a becs¡letes ¢rtelem ¢s hit el-
lenÀllÀsa jellemezte (alkotta) K´z¢p-EurÂpÀt.
K´z¢p-EurÂpa mÁtosz, mely valÂsÀggÀ vÀlt
(vÀlhat)? De Garton Ash nemcsak az egy¡tt-
¢rz¢s utazÂja, politikai realista is. A szakem-
ber tudja: a n¢metk¢rd¢s az igazi k¢rd¢s Ke-
let-EurÂpa szÀmÀra. A nyolcvanas ¢vekben az
NSZK pragmatikusan fogta f´l a n¢mets¢g
dolgÀt, mÀr csak a SzovjetuniÂ k´zels¢ge mi-
att is. àEddig ä Árta annak idej¢n Garton Ash
ä e sajÀtos nemzeti ¢rdekeket a nyugati sz´vets¢g
k¡l´n´sebb fesz¡lts¢gek n¢lk¡l magÀba tudta fo-
gadni. Nincs okunk felt¢telezni, hogy a belÀthatÂ
j´vûben ez mÀsk¢pp lenne. Amint azonban Weiz-
s¤cker eln´k megjegyzi, jobban tessz¡k, ha ¢szre-
vessz¡k ezeket az ¢rdekeket. Bonn erûteljesen ¢rv¢-
nyesÁteni fogja azt, amit n¢met nemzeti ¢rdeknek
tart.Ê Az NDK polgÀrai aztÀn egy¢ni menek-
v¢ssel ¢s t´meges demonstrÀciÂval tÃll¢ptek
a Deutschlandspolitik reÀlpolitikÀjÀn, Ãj le-
hetûs¢get adva a n¢met nemzeti ¢rdek kife-
jez¢s¢nek...

N¢metorszÀg persze sosem e sokszÁnü ¢s
k¢pzeletbeli K´z¢p-EurÂpa r¢sze, ha megha-
tÀrozÂ is K´z¢p-EurÂpa szÀmÀra. N¢metor-
szÀg ehhez tÃl n¢met, tehÀt egyedi. MÀs az
¢rtelmis¢g tÀrsadalmi szerepe. Ez nem pol-
gÀrsÀgpÂtlÂ vagy ¢ppen a polgÀrsÀg hiÀnyÀ-
ban termelûd´tt Bildungsb¡rger. MÀsok a re-
akciÂi, ha szembeker¡l a Gonosszal. MÀrpe-
dig rendszeresen szembeker¡l. °s a legna-
gyobbak, n¢hÀny kiv¢tellel, ilyenkor ä amint
¢rthetetlen felsûbbs¢ggel Thomas Mann
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mondotta ä rendszeresen az Innerlichkeitet,
a hatalom v¢dte bensûs¢get vÀlasztottÀk.
(àMann t¢tele megfizetett befolyÀsÀ¢rt: klis¢v¢ ala-
csonyult.Ê)

Bizonyos fokig Brecht is az Innerlichkeit
vonalÀba illeszkedik (bÀr a Mitmachen, az
egy¡ttmük´d¢s, amit Ash, joggal, a rovÀsÀra
Ár, az û eset¢ben fontosabb a bensûs¢gn¢l). A
àk´z¢p-eurÂpai ¢rtelmis¢gÊ ä azt hiszem, in-
kÀbb a mitikus, mint a megfigyelhetû, de itt
a mÁtosz szÀmÁt, a skatulya felirata ä ennyiben
Brecht vagy m¢g inkÀbb Hermann Kant el-
lent¢te. A keletn¢met ÁrÂ elmehetett (szeren-
cs¢s esetben, illetve kitett¢k, mint a kismacs-
kÀt, nyakÀnÀl fogva): a nyelvi k´zeg megma-
radt. Legf´ljebb az ÁrÀs mint tett jelentûs¢ge
veszett el. De a cseh ÁrÂ kinek Árhat Csehor-
szÀgon kÁv¡l? ä k¢rdi Garton Ash.

Garton Ash cseh ¢rtelmis¢gije, vagy a ma-
gyar ¢s a lengyel, tehÀt nem emigrÀl. (Mely
t¢tel irodalomt´rt¢netileg ¢ppÃgy nem igaz,
mint az Innerlichkeit: a polgÀrian ellenÀllÂ
MÀrai KaliforniÀban halt meg, ahol Mi−osz ¢l;
Mro¶ek ¢s Kundera pedig ¢ppen az emig-
rÀns tÀvolsÀgtartÀsÀval ¢s zsenij¡kkel emel-
kedtek a vilÀgirodalomba.) De K´z¢p-EurÂ-
pa, mint a kommunizmusnak ellenÀllÂ nem
e vilÀgbÂl valÂ birodalom szempontjÀbÂl a
maradÂk, a ki nem eresztettek ¢s a visszat¢-
rûk, a Michnikek, Havelek az ¢rdekesebbek,
sût a fontosabbak. ýk az anyagai, ûk a for-
mÀlÂi a hat¢kony mÁtosznak. °s ä jelenl¢t¡k
folytÀn ¢s okÀn ä ûk a mai politika t¢nyezûi.
(Hogy ez a sorsfordÁtÂ maradÀs tartÂs jelen-
l¢t vagy puszta epizÂd volt-e/lesz-e ä ezt prÂ-
bÀlgatja Garton Ash ä ¢s a vÀlasztÂpolgÀrok.)

Garton Ash felfogÀsÀban K´z¢p-EurÂpa
àa jelenre vonatkozÂ ÀllÁtÂ k´vetel¢sÊ. Gondunk a
j´vûvel van. A mÁtoszra sz¡ks¢g volt a lÀtsza-
tokbÂl szûtt elnyomÂ valÂsÀg ellen ä de most
az a k¢rd¢s, vajon nem csupÀn Ãjabb mÁto-
szok ä nem csak K´z¢p-EurÂpa tÁpusÃak ä
veszik-e Àt az uralmat. àHa K´z¢p-EurÂpa csak
arra figyelmezteti az amerikai vagy angol ÃjsÀgol-
vasÂt, hogy Kelet-Berlin, PrÀga ¢s Budapest nem
eg¢szen abban a helyzetben van, mint Vlagyivosz-
tok, akkor jÂ c¢lt szolgÀl.Ê Ezen tÃl azonban K´-
z¢p-EurÂpa hat¢kony mÁtoszk¢nt l¢tezett: vÀ-
gyak, Àlmok, Âhajok ¢s tisztess¢g alkottÀk.
Tisztess¢g: ez mindenekelûtt. ögy tünik, ¢s
ez talÀn nem csak a Garton Ash Àltal kiemelt
szerzûkre igaz, hogy 68 bukÀsa utÀn nem any-

nyira a direkt politizÀlÀs, inkÀbb az igazmon-
dÀs politikÀja ker¡lt elût¢rbe. A rendszer ha-
zug; a nem hazudÀs imperativusa a rendszer
legteljesebb tagadÀsa. HusÀk, a feled¢s eln´-
ke programmÀ emelte, hogy az emberekkel
el kell feledtetni a mÃltat (¢s ezzel a valÂsÀ-
got). Cser¢be a h¢tv¢gi hÀzak magÀn´r´m¢t
kÁnÀltÀk. (°s ki akart 1956-ra eml¢kezni Ma-
gyarorszÀgon, mÁg viszonylag jÂl mentek a
dolgok?) A k´z¢p-eurÂpaisÀg vÀlasza: egysze-
rüen elfeledkezik a HusÀkok teremtette vilÀg-
rÂl. (A j´vûre n¢zve az a gond, hogy a Hu-
sÀkok lÀtszatvilÀgÀban m¢giscsak lÀtszatl¢te-
zett ¢s lÀtszat-k´zremük´d´tt sok milliÂ alatt-
valÂ, akiknek most szavazniuk kell, ¢s akik-
nek el kell viselni¡k a lÀtszatvalÂsÀgunk ä
igenis a mi¢nk ä valÂsÀgos ´sszeomlÀsÀt.
Manna vagy Sacher torta helyett itt k´vek ¢s
Dreck hullik a fejekre.)

A der¢k k´z¢p-eurÂpai katona tehÀt a l¢-
tezût ignorÀlja a valÂsÀgos kedv¢¢rt. Sokak-
nak a marxizmusäleninizmus szeminÀrium-
bÂl ismerûs e t¢tel.

Garton Asht megejtette ez az erk´lcsi vi-
lÀgn¢zet. Persze nem elemzû ereje imponÀl
neki, hanem erk´lcsi nagysÀga. Nagyon is so-
kallja a benne rejlû àmitopo¢tikusÊ hajlamot,
azt, hogy hajlamosak a k´z¢p-eurÂpai mÃlt-
nak tulajdonÁtani azt, ami rem¢ny¡k szerint
a k´z¢p-eurÂpai j´vût jellemezni fogja. Egy-
szÂval a lennie kell ¢s a volt szokÀsos ´ssze-
kevered¢se.

A fennÀllÂ elfeled¢s¢re a mÃlt abszintjÀbÂl
¢s vodkÀjÀbÂl h´rpintgettek. Az àÀllamot igno-
rÀltÀkÊ (Vonnegut). Az ¢rtelmis¢giek, k¡l´n´-
sen a lengyelek àmÀsutt ¢ltekÊ az igaz ¢s kÁvÀnt
(¢s talÀn lehets¢ges) kedv¢¢rt. Nem k¡lf´l-
d´n, hanem a mÃltban. (S ha k¡lf´ld´n, ak-
kor is a nemzeti mÃltban.) Egy ànem hivata-
losÊ mÃltban, mely jÂr¢szt a szellemi ellenÀl-
lÀs Àlmak¢nt l¢tezett, ¢s mint ilyen korÀntsem
sine ira et studio term¢k. Ez a mÃlt napja-
inkban ä ¢ppen idealizÀlt jellege miatt ä egy-
szerre vesz¢lyess¢ vÀlik. Az EurÂpÀhoz f´lzÀr-
kÂzÀst egy valÂjÀban nem ¢ppen makulÀtlan,
kicsit idej¢tmÃlt mÃlt visszahozÀsÀval biztosÁ-
tani? Gustav HusÀknak igaza volt: egy eml¢-
kezet n¢lk¡li orszÀgban bÀrmi lehets¢ges.
Egy ilyen mitikus mÃltban ¢lû orszÀgban vi-
szont elûfordulhat, hogy csak egyvalami lesz
lehets¢ges.

A k´z¢p-eurÂpÀzÂ szellemi elit szük k´r.
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Ezek az egymÀsra hivatkozÀsokbÂl zÀrt tÀrsa-
dalmat ¢pÁtû ellenz¢kiek nem reprezentatÁ-
vak, elt¢r¢seikben azonban sajÀt orszÀgukat
jelk¢pezik. Az àesem¢nyekÊ (egy r¢sze) utÀn,
ma hajlamosak lehetn¢nk elhinni, hogy a
cseh, magyar, lengyel ¢s keletn¢met vÀltozÀ-
sok ¢s n¢pek elt¢r¢se megfelel Havel, Kon-
rÀd, Michnik ¢s ä mondjuk ä Hermann Kant
k¡l´nbs¢g¢nek. (Holott legfeljebb j´vendû
f¢lreÀllÁtÀsuk lesz a k´z´s.) Amit benn¡k Ash
megragad, talÀn csak stilÀris elt¢r¢s. Elv¢gre
ÁrÂkrÂl van szÂ. így lesz MagyarorszÀg Kon-
rÀd nyelvi bravÃrja nyomÀn Jugendstil or-
szÀg. Garton Ash szerint a nyolcvanas ¢vek
magyar ¢letformÀja a f¢lig kimondÀsra ¢p¡l,
az ¢letet bÃjÂcskÀk teszik elviselhetûv¢. ValÂ-
ban nagy hagyomÀnya van ennek a f¢lig ¢lt
magyar ¢letnek, s k¢tlem, hogy a ma a min-
dent kimondÀs ÂrÀja lenne. LengyelorszÀg-
ban fekete-feh¢r ellent¢tekben gondolkodtak
ä ¢s cselekedtek is. A magyarok Garton Ash
szerint elvarÀzsolt kast¢lyban ¢ltek, ¢s bujkÀl-
tak-bujdostak. így aztÀn nehezen tudtÀk egy-
mÀsrÂl ä de n¢ha, Ãgy lÀtszik, ´nmagukrÂl is
ä eld´nteni, szereplûk vagy statisztÀk, mec¢-
nÀsok, gleichschaltolÂk vagy gleichschaltol-
tak, ellenÀllÂk vagy m¢gse. Ha ma megk¢r-
dezn¢nk egy egykori ¡gyn´k´t ä ¢s e szem-
pontbÂl szinte k´z´mb´s, melyik c¢gnek dol-
gozott ä, a rendszer ellenÀllÂjak¢nt fogja le-
leplezni magÀt. °s ez igaz, ha az ember arra
gondol, milyen finoman szÀmolta f´l magÀt
a magyar elvarÀzsolt kommunizmus.

A f¢lig kimondÀs nyelvi k¢sztet¢se a KÀr-
pÀt-medenc¢ben tovÀbb kÁs¢rt. A ma prog-
resszÁv hûse tegnap ugyancsak progresszÁv-
k¢nt mai sz´vets¢geseit ¡ld´zte. Amely ¡ld´-
z¢srûl ism¢t mÀsok kimutatjÀk, d¢delget¢s
volt az valÂjÀban. Nekik legyen mondva.
Mindegy, a fogalmak bizonytalansÀga bizal-
matlansÀgot sz¡l.

Garton Ash hûsei ¢rtelmis¢giek. ZsÀnerk¢-
pei ennek megfelelûen korlÀtozott ¢rv¢nyes-
s¢güek, m¢g akkor is, ha szimbÂlumk¢nt e
szereplûk tÃlmutatnak mikrovilÀgukon. Az
mÀr Garton Ash szerencs¢je ä s talÀn a mi¢nk
is ä, hogy akikrûl az eszm¢k szÂlnak, idûk´z-
ben orszÀgos vezetûk lettek. Garton Ash ma
valÂszÁnüleg olyan kapcsolatokkal rendelke-
zik az Ãj kelet-eurÂpai establishment k´r¢-

ben, amelyekrûl ýfels¢ge K¡l¡gyminiszt¢ri-
uma csak Àlmodhat.

Mindezek ellen¢re igaztalan lenne ût egy
belterjes elit krÂnikÀsÀnak tartanunk. A t´-
meg fûszerephez jut nÀla, ahogy utÂbb n¢-
hÀny d´ntû napra vagy ÂrÀra Pest, PrÀga,
Lipcse utcÀin ä akÀrcsak a jellegzetesen ke-
let-eurÂpai operÀban, a Borisz Godunovban.
Ha a pÀpa megÀldja LengyelorszÀgot, az em-
berek jelentûs¢g¢t t´meg mivoltuk adja. Ha
az olyan àegyszerü emberÊ ä mint a Luto-
pecnyben ¢lû gazdÀlkodÂ, Augustin Navratil
ä paraszti makacssÀggal ¢s vallÀsos hittel
szembeszÀll a hatalommal, ott Garton Ash
megindult, szinte zavart tiszteletet ¢rez. A za-
vartsÀg n¢mileg fokozÂdik, amikor ûszint¢n
¢s becs¡letesen antiszemita lengyel parasz-
tokkal akad dolga. Igaz, ezeket a SHOAH cÁ-
mü filmben ismerte meg. Mindenesetre ahol
a àtÀrsadalmi lelkiismeret ´t´dik hadoszlopÀraÊ vÀr
az elnyomÀssal szembeni k¡zdelem, ott zava-
rÂ, ha ilyen àszabadcsapatokraÊ is szÀmÁtani
kell.

A j´vendû eln´k´k ¢s miniszterek erk´lcsi
tisztasÀga k¢ts¢gkÁv¡l nagy, ha ugyan nem
d´ntû szerepet jÀtszott a vÀltozÀsokban. çm
ezzel egy¡tt is, a vÀltozÀs mÃltban kitapint-
hatÂ erûi k¢ts¢geket ¢s aggodalmat keltenek.
Ez az aggodalom m¢g nincs jelen a k´tetben,
hiszen az utolsÂ essz¢, az ÀtalakulÀst forrada-
lom ¢s reform kever¢k¢nek (´szv¢r¢nek?),
refolutionnak nevezû dolgozat, m¢g a àfan-
tasztikus tavaszÊ ä az 1989-es ä sz¢d¡let¢ben
ÁrÂdott. De a ma t´bb mint aggasztÂ t¢nyek
felismerhetûk a k´tetbûl.

A h¢tk´znapi ellenÀllÀs MagyarorszÀgon
¢s CsehszlovÀkiÀban ä de a àlengyel piacok-
raÊ gondolva nemcsak itt ä a magÀn¢letre
korlÀtozÂdott. àA feket¢z¢s az egyszerü emberek
antipolitikÀja.Ê °s a àreforrÊ (refolution) csak
r¢szben belsû erûk müve, r¢szben a gorba-
csovi birodalmi arcvonalkurtÁtÀs àajÀnd¢kaÊ.
Aligha v¢letlen, hogy Kelet-EurÂpa tisztelet-
beli ÀllampolgÀra az emancipÀciÂs folyamato-
kat ottomanizationk¢nt, a sikertelen moder-
nizÀciÂ k´vetkezm¢nyek¢nt szeml¢li. Ha van
emancipÀciÂ, akkor az emancipÀciÂ a hanyat-
lÀsban ¢s a hanyatlÀsbÂl. Ha volt itt moder-
nizÀciÂs kÁs¢rlet, akkor ami most j´n, az a
modernizÀciÂ kudarcÀnak levonÀsa lesz.
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Vagyis az el¢rt ä m¢goly fel¡letes ä szekula-
rizÀciÂ visszavonÀsa. °ppen a nem szekulari-
zÀlt erûk tudtak a leghat¢konyabban ellenÀll-
ni a zsÀkutcÀs keleti modernizÀciÂnak: a
nemzeti eszme, a vallÀs. így aztÀn nem csoda,
ha a szocialista ideÀl eltünni lÀtszik az ellen-
z¢k gondolatÀbÂl. MÀsr¢szt a haveli program
szerint a kelet-eurÂpai ellenÀllÀsban a polgÀri
tÀrsadalom elsûdlegesen nem magÀntulaj-
dont ¢s magÀntermel¢st, hanem igazsÀgban
¢l¢st jelentett. A deklarÀciÂk szintj¢t elhagyva
a magÀngazdÀlkodÀs ä illetve az avval jÀrÂ jÂ-
l¢t ä irigys¢get, bizalmatlansÀgot sz¡lt. Nem
csoda, ha okkal, ok n¢lk¡l kollaborÀciÂt ¢s a
haza kiÀrusÁtÀsÀt emlegetik a vÀllalkozÂkkal
kapcsolatban mindenfel¢.

Ash m¢g a szocializmus viszonyainak
fennmaradÀsÀt felt¢telezve fogalmazta meg a
demokratizÀlÂdÀs neh¢zs¢g¢t MagyarorszÀg-
gal kapcsolatban. K¢t ¢vvel k¢sûbb, amikor
ezernyi demokratikus liliom gy´ny´rk´dtet,
mÁg mÀsnap m¢g demokratikusabb müvirÀg-
ra cser¢li ki ûket a nagy Kert¢sz, m¢g meg-
fontolandÂbbak Ash szavai:

àAz a szomorÃ helyzet, hogy a szocializmus va-
lamennyi kelet-eurÂpai orszÀgban megteremtette a
liberÀlis demokrÀcia plusz vegyesgazdasÀggÀ vÀlÀs
belsû akadÀlyainak arcvonalÀt. Ezek az akadÀlyok
ä Bahro illû kifejez¢s¢vel ¢lve ä nem kizÀrÂlag a
politb¡rokratikus diktatÃra rendszer¢ben rejlenek, ¢s
nem is csak az uralkodÂ nÂmenklatÃra-osztÀly jel-
leg¢ben ¢s ¢rdekeiben, hanem az uraltak jÂ n¢hÀ-
nyÀnak ¢rdekeiben, attitüdjeiben ¢s f¢lelmeiben is.Ê

°s egyelûre nem lÀtszik igazolÂdni Ash
jÂslata, miszerint a k¡lsû szuverenitÀs k´r¡l-
m¢nyei k´zt àezeket az akadÀlyokat egyszerüen
f¢lres´prikÊ. Persze, az (Àt)utazÂnak nemcsak
az az elûnye, hogy tovÀbbÀllhat. Hanem,
hogy nem a pillanat milliÂ frusztrÀciÂja dik-
tÀlja Át¢let¢t. M¢gis, m¢gis... Wolf Biermann
tanÃja volt annak a jelenetnek, amikor szÀz-
ezernyi keletn¢met polgÀr, aki ä nem is min-
dig az eltür¢s szintj¢n ä m¢giscsak egy¡ttmü-
k´d´tt a Stasi-szocializmussal, ûrj´ngve gya-
lÀzott Lipcse utcÀin egy hÀromezres szocializ-
muspÀrti csoportot. Olyan baloldali ellenz¢-
kieket fenyegettek, aki a Stasi-szocializmus
legsajÀtabb müint¢zm¢ny¢nek, a kihallgatÂ-
szobÀnak ÀllandÂ ¡gyfelei voltak. EmancipÀ-
ciÂ a hanyatlÀsban.

Az ancien r¢gime olcsÂ vilÀgmagyarÀzatÀ-

val szemben persze hirdetn¡nk ä ¢s kiss¢
hinn¡nk ä kell, hogy a szellem fel¡lkereked-
het a mat¢riÀn. Vagy m¢gsem az antipolitika
gyûz´tt? Hogy KonrÀd Gy´rgy ÀllÁtÂlag sze-
cessziÂs mÂdjÀn folytassuk: k´z¢p-eurÂpai-
nak lenni vilÀgn¢zet ¢s nem ÀllampolgÀrsÀg.

MÀs, kev¢sb¢ Jugendstil, itteni vilÀgn¢ze-
tek szerint azonban a nemzetÀllami polgÀr-
sÀg az ¡dv´zÁtû.

Philip Roth egy vÁziÂjÀban magÀt, Vidalt,
Malamudot k¢pzelte a villamosvezetûv¢ ¢s
utcaseprûv¢ avanzsÀlt 1968-as cseh ¢rtelmis¢-
giek hely¢be. AztÀn m¢gis Havel lett a k´z-
tÀrsasÀgi eln´k. Felemelûn antikafkaesque.
De hol a v¢ge?

Der¢k lelk¢szek ¢s szÁn¢szek a jogÀszok
hely¢n a t´rv¢nyhozÀsban. °s hivatalnokok
tovÀbbra is a gazdasÀgban. Persze, mÀs hiva-
talnokok. M¢g ha ugyanazok lenn¢nek is fi-
zikailag, immÀr hazafias ¢rz¡letü, n¢pszeretû
szakemberek. ýszint¢n. Szavukra. Milyen
lesz, ha az antipolitikusoknak Ãjra az antipo-
litikÀt kell vÀlasztaniok? Mi lesz, ha az igaz-
sÀggal gyûztesek helytelen ¢rz¡letünek bizo-
nyulnak? Ha tÃl sok jogot biztosÁtanak a ki-
sebbs¢geknek? Horribile dictu, a cigÀnynak?
Ha komolyan veszik MitteleuropÀt ä nem az
Àlmodott mÃlt mÁtoszÀt, hanem az ûszintes¢g
k´ztÀrsasÀgÀt? Mi lesz, ha ezek az ¢rtelmis¢-
giek m¢gsem hajlandÂk betiltani a pornog-
rÀfiÀt, szeg¢nys¢get, koldulÀst, abortuszt ¢s
ateizmust? Ha a sajtÂszabadsÀgrÂl szÂlÂ t´r-
v¢ny egyetlen ¢rdemi mÂdosÁtÀsa nem er-
k´lcsrend¢szeti cenzÃrÀt int¢zm¢nyesÁt? Ha
nem a naponta Ãj m¢retre szabott nemzeti
k´z¢rdekhez szabjÀk a t´rv¢nyt? Ha nem ¡n-
neplik jogÀllamk¢nt az ÃjraÀllamosÁtott jo-
got? Szerencs¢re a mai vezetûk egy r¢sze
szakk¢pzett utcaseprû ¢s villamosvezetû is. Az
Àtk¢pz¢si k´lts¢geket megspÂrolhatja majd
az alulcivilizÀlt civil tÀrsadalom.

De mi lesz, ha a gyûztesek m¢gsem tudnak
megmaradni k´z¢p-eurÂpainak? Ha a politi-
kus gyûz az antipolitikuson ¢s az antipoliti-
kusban? Elv¢gre ànormÀlis orszÀgbanÊ nem
a lehetetlen akarÀsa az egyetlen becs¡letes
realizmus. Sût a diadalmas ä tisztasÀgÀban
vonzÂ ä naivitÀs bün´s felelûtlens¢gg¢ vÀlik.
Mondom, egy normÀlis orszÀgban. De K´-
z¢p-EurÂpa hagyomÀnya szerint: àItt mindig
mÀst csinÀltak, mint amit gondoltak, vagy mÀsk¢pp
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gondolkoztak, mint ahogy cselekedtek.Ê (Mert mit
¢r egy K´z¢p-EurÂpa-essz¢ sz¢p Musil-id¢ze-
tek n¢lk¡l? Hogy v¢gre komoly kifogÀst is te-
gy¡nk Garton Ash k´nyv¢vel kapcsolatban.)
MÀrmost igen jÂ es¢lye van annak, hogy mi-
k´zben Garton Ash szereplûi K´z¢p-EurÂpa
nyelv¢t besz¢lik, majd k¢nytelenek lesznek
cselekedeteikkel egy K´ztes-EurÂpa (Zwi-
scheneuropa) megtartÀsÀban k´zrehatni.
(àZwischeneuropa a gyenge Àllamok, nemzeti elû-
Át¢letek, egyenlûtlens¢g, szeg¢nys¢g ¢s Schlamassel
[= pech cum slamasztika] f¡ggûs¢gben tartott k´z-
tes ´vezete.Ê)

EpilÂgus (vagy ahogy TGA Árta a New York Re-
view of Books-beli, kiss¢ euforisztikus tanul-
mÀnyÀban: S Á r f e l i r a t ):

àBizonyos, hogy m¢g sok tovÀbbi konfliktus,
igazsÀgtalansÀg ¢s nyomor vÀr ezekre az orszÀgok-
ra. Ezek azonban mÀs viszÀlyok, mÀs igazsÀgtalan-
sÀgok, mÀs nyomorok lesznek, r¢giek ¢s Ãjak, pre-
¢s posztkommunistÀk. A legrosszabb esetben Ãj dik-
tÀtorok j´nnek, de ezek mÀsfajta diktÀtorok lesz-
nek.Ê

Az ¢rtelmis¢giek megint termelnek majd,
felt¢ve, hogy ¢rtelmis¢gik¢nt ¢lik tÃl a folya-
matot. (Ha ugyan minden¡tt siker¡l fizikai-
lag tÃl¢lni¡k.) A j´vendû utazÂra ism¢t sok
derü, kacagÀs vÀr. Tess¢k csak, tess¢k, isten
hozta ´n´ket Àllatkert¡nkben.

Egy figyelmeztet¢st azonban nem takarÁt-
hatunk meg: az entellekt¡elek, az antipoliti-
kusbÂl lett politikusok egyre hasonlatosabbak
lesznek a sz¡letett politikusokhoz: egyre
unalmasabbak. TalÀn nem is baj. TalÀn m¢gis
el¢g volt ezen a tÀjon a v¢rfagyasztÂan izgal-
mas verssorokbÂl.

SajÂ AndrÀs

K¹Z°P-EURñPA
EGY KIV°TELEZETT

°S KIV°TELES LçTçSö
UTAZñ SZEM°VEL

 

Timothy Garton Ash: A balsors ¢des hasznai
VÀlogatta Kenedi JÀnos, fordÁtotta BarabÀs And-
rÀs, Kozma Zsolt, K´ncz´l Csaba, Pap MÀria
EurÂpaäSzÀzadv¢g, 1991. 307 oldal, 190 Ft*

1. Amilyen fantasztikus m¢lys¢gekig volt k¢-
pes Garton Ash belelÀtni Kelet-K´z¢p-EurÂ-
pa balsorsÃ vilÀgÀba, olyannyira lÀtja azt is,
hogy a balsors ¢des hasznai, az elnyomÀs, a
bezÀrtsÀg, a szük mozgÀst¢r istÀllÂmelege te-
remtette ¢rt¢kek elk¢pesztû gyorsasÀggal
tünnek el e tÀrsadalmak ¢let¢bûl, a szabadsÀg
viszont csak lassan sz¡li a maga Ãj ¢rt¢keit.
Garton Ash ä nem vitÀs ä ´r¡lne, ha a bal-
v¢gzetü politika k´r¡lm¢nyei k´z´tt virÀgba
sz´kkent ¢rt¢kek, erûk ¢s er¢nyek k´z¡l akÀr
csak egy is tÃl¢ln¢ a felszabadulÀst. M¢g azt
is mondja a magyar kiadÀshoz Árott elûszavÀ-
ban, hogy àA t¢rs¢g ¢s az egyes ember j´vûj¢vel
kapcsolatban f´lmer¡lû sok-sok sÃlyos k¢rd¢s k´z¡l
szÀmomra a legfontosabb az, melyet a k´nyv legv¢-
g¢n teszek felÊ. A k¢rd¢s a k´nyv v¢ge fel¢ pe-
dig Ágy hangzik:

àAz elmÃlt ¢vtizedben a t¢rs¢gben utazva ko-
moly ¢rt¢kekkel talÀlkoztam: az erk´lcsi bÀtorsÀg ¢s
az eszmei hajlÁthatatlansÀg, a bajtÀrsiassÀg, barÀt-
sÀg ¢s csalÀdi ¢let gy´ny´rü p¢ldÀival; lÀttam, ho-
gyan talÀlnak helyet ¢s idût megfontolt besz¢lget¢-
sekre, zen¢re, irodalomra an¢lk¡l, hogy a t´meg-
kommunikÀciÂ ´r´k´s zakatolÀsa befolyÀsolta volna
ûket; lÀttam kereszt¢nyi tanÃsÀgt¢telt eredeti, tiszta
formÀban; ÀltalÀnosabban szÂlva: minûs¢gi kap-
csolatokat k¡l´nb´zû tÀrsadalmi hÀtterü s korÀbban
ellent¢tes hitet vallÂ emberek k´z´tt ä vagyis a szo-
lidaritÀs szellemis¢g¢tÊ ä mondja. De, teszi hoz-
zÀ: àTudom, nagy a szentimentÀlis eszm¢nyÁt¢s ve-
sz¢lye, hiszen a kiv¢telezett utazÂ ezeket az ¢rt¢keket
Ãgy ¢lvezheti, hogy sohasem kell megadni az Àru-
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kat. MÀrpedig nem vitÀs: akÀrhogy szÀmoljuk is,
arÀnytalanul magas Àrat kellett fizetni ¢rt¡k. SÃ-
lyos t¢ved¢s volna azonban azt hinni, hogy ezek az
¢rt¢kek nem valÂdiak. Nagyon is azok. S ¢ppen
ez¢rt 1989 utÀn szÀmomra az a nagy k¢rd¢s:
tÃl¢lik-e az ¢rt¢kek ä ¢s ha igen, melyek ¢lik
tÃl ä a felszabadulÀst? [Az ¢n kiemel¢sem ä
V. M.] A k´z´ss¢gek csak sorsk´z´ss¢gek, csak
Schicksalgemeinschaftok voltak? KizÀrÂlag a
balsors tartotta fenn ûket?Ê

A recenzensnek term¢szetesen nem Àll
mÂdjÀban k¢ts¢gbe vonni Garton Ashnek azt
az ÀllÁtÀsÀt, hogy szÀmÀra ez a legfontosabb
k¢rd¢s, ahogy a mÀr id¢zett ELýSZñ-ban
mondja, ahol azutÀn az emlÁtett ¢rt¢kek,
erûk, er¢nyekre vonatkozÂan a k´vetkezû
k¢rd¢seket teszi fel: àLesz-e k´zt¡k egy is, s va-
jon melyik, amelyik tÃl¢li a felszabadulÀst? Vagy
kizÀrÂlag a balsors szolgÀlt ezekkel az ¢des hasz-
nokkal?Ê (A k´nyvben a mÀsodik k¢rd¢s, az
ELýSZñ utolsÂ mondata Ágy hangzik: àVagy ki-
zÀrÂlag ezekkel az ¢des hasznokkal szolgÀlt a bal-
sors?Ê ä aminek sem ´nmagÀban, sem az
adott kontextusban semmi ¢rtelme nincsen.
Azt hiszem, nem t¢vedek, ha azt ÀllÁtom: hi-
bÀs a fordÁtÀs.) E k¢rd¢sek, akÀrcsak a k´tet-
ben ´sszegyüjt´tt valamennyi essz¢, arra
utalnak, hogy Garton Ash nagyon is szkepti-
kus, ha a balsors ¢des hasznainak tÃl¢l¢si le-
hetûs¢geirûl van szÂ. Tudja, hogy a szÀmÀra
ä mondjam azt, hogy ¢rzelmileg ä legfonto-
sabb k¢rd¢s alapjÀban negatÁve fog eldûlni, s
1989 utÀn persze mÀr lÀtja is, hogy ez t´rt¢-
nik; ez azonban nem feledteti vele ezen ¢des
hasznok arÀnytalanul magas ÀrÀt, s a m¢g a
àpÀrtÀllamisÀgÊ ¢veiben ÁrÂdott essz¢k egyik
alapvetû gondolatÀt, hogy a kommunizmus
korszaka morÀlisan nem jÂ idûszak; s egy pil-
lanatra sem rendÁti meg azt a meggyûzûd¢-
s¢t, hogy bÀrmilyen sok igazsÀgtalansÀg ¢s
szenved¢s vÀrjon is m¢g a k´zelj´vûben K´-
z¢p- ¢s Kelet-EurÂpa n¢peire, 1989 àaz igaz-
sÀg ¢veÊ volt Kelet-EurÂpÀban.

A balsors ¢des hasznai irÀnti nosztalgia
n¢lk¡l persze Garton Ash nem lenne az, aki;
az a ä minek nevezzem? ä t´rt¢n¢sz, ÁrÂ, pub-
licista, ÃjsÀgÁrÂ, aki ä mert û maga szinte min-
dent meg¢rtett ä talÀn a legt´bbet tudta tenni
az¢rt, hogy a nyugati ¢rtelmis¢g valamit leg-
alÀbb meg¢rtsen a hÀborÃt k´vetû ¢vtizedek
K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀjÀbÂl, a rendszer sa-
jÀtossÀgait leÁrÂ ¡res, elvont s¢mÀk elsajÀtÁtÀ-

sa helyett ¢rz¢kletes k¢pet nyerjen e vilÀg
minden uniformitÀs ellen¢re orszÀgrÂl or-
szÀgra nagyon is k¡l´nb´zû h¢tk´znapjairÂl;
nem lenne az, akinek ÁrÀsaibÂl mi, k´z¢p- ¢s
kelet-eurÂpai ¢rtelmis¢giek is rendkÁv¡l so-
kat tanultunk ´nmagunkrÂl ¢s vilÀgunkrÂl:
mert Garton Ash szinte Ãgy ismeri ezt a vilÀ-
got, mintha benne ¢lne, s m¢gis a messzirûl
j´tt ember, az àutazÂÊ szem¢vel tekint rÀ. Egy
olyan utazÂnak a szem¢vel, aki kritikusan te-
kint a sajÀt vilÀgÀra is, lÀtja annak minden
igazsÀgtalansÀgÀt ¢s visszÀssÀgÀt, holott tud-
ja, hogy az ä bÀrmilyen rossz is ä szÀmunkra
ma a lehetû vilÀgok legjobbika. Igen, ebben
rejlik Timothy Garton Ash titka. Egy¡tt ¢l
benne ¢s vÀllalja egymÀst a fenti ¢rt¢keket
fenntartÀs n¢lk¡l magÀ¢nak vallÂ, az ûket
megvalÂsÁtÂ, sohsem volt, sohsem lesz vilÀg
utÀn vÀgyÂdÂ romantikus ¢s az a prÂzai rea-
lista, aki tudja, hogy sokkal jobb, morÀlisan
is jobb, ha Thomas Mann àmorÀlisan jÂ idû-
szakÊ-Àt, ahol az erk´lcsi alternatÁvÀk abszolÃt
vilÀgosak, s Ágy kevesek, a legjobbak ä jÂllehet
szenny ¢s mocsok k´zepette ä minden k¢t¢r-
telmüs¢gtûl mentesen k¢pesek a legmaga-
sabb rendü erk´lcsi ¢rt¢keket megvalÂsÁtani,
egy jÂl funkcionÀlÂ vilÀggal vÀltjuk fel,
amelyben ugyan alig valaki riad vissza attÂl,
hogy megk´sse a maga (n¢ha igenis erk´lcsi)
kompromisszumait, de teheti, hiszen azt lÀt-
ja, hogy szinte senkivel szemben sem k´vet-
nek el megbocsÀthatatlan bün´ket. Garton
Ash egyet¢rt Brecht Galileij¢vel, aki Andrea
Sarti k¢ts¢gbeesett mondatÀra ä àSzerencs¢tlen
orszÀg, melynek nincsenek hûseiÊ ä csendesen azt
feleli: àNem. Szerencs¢tlen az az orszÀg, melynek
hûs´kre van sz¡ks¢ge.Ê (UngvÀri TamÀs fordÁtÀ-
sa.)* S a posztsztÀlini idûk kommunizmusa
m¢g csak nem is volt a Thomas Mann-i ¢rte-
lemben morÀlisan jÂ idûszak. àA jelen ÏmorÀ-

* Garton Ash megd´bbentûen okos ¢s ¢rtû Brecht-
ÁrÀsa ä BRECHT ELVTçRS ä (jÂ, hogy Kenedi bevÀlo-
gatta a k´tetbe, jÂllehet lÀtszÂlag megbontja a k´tet
tematikus egys¢g¢t) sem sz¡lethetett volna meg, ha
nem volna ÁrÂi alkatÀnak meghatÀrozÂ eleme az el-
lentmondÀsok tudomÀsulv¢tele. Csak Ágy ¢rthette
meg, mik¢nt lehetett Brecht, ez a mindenfajta, a leg-
mocskosabb politikai aljassÀgra is k¢pes sz´rnyeteg
(àÏA sz´rnyeteg tehets¢gesÎ ä mondta rÂla Thomas Mann
szomorÃanÊ ä Árja Garton Ash) nagy k´ltû, akit a len-
gyel munkÀsok 1980-ban a SzolidaritÀs k´ltûj¢v¢ fo-
gadtak.
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lisan nem jÂ idûszakÎ N¢metorszÀgban (az ironikus
manni ¢rtelemben). Az alternatÁvÀk nem vilÀgo-
sakÊ ä Árja.

2. A k´tet 1981 ¢s 1990 k´z´tti ÁrÀsokat tar-
talmaz keletkez¢s¡k sorrendj¢ben. S ha Ke-
nedi JÀnos, gondolom, Garton Ash egyet-
¢rt¢s¢vel, nem igyekezett is mintegy egyne-
müsÁteni a k´tetet ä hogy az a magyar olvasÂ
is k¢pet nyerhessen Garton Ashrûl, a t´rt¢-
n¢szrûl, ÁrÂrÂl, publicistÀrÂl ¢s ÃjsÀgÁrÂrÂl,
aki annak idej¢n sem a New York Review of
Booksot, sem a magyar szamizdatot nem ol-
vasta, meg hogy az is, aki olvasta, ¢lvezhesse
stÁlusÀnak, rÀtekintû ¢s rÀvilÀgÁtÂ k¢pess¢g¢-
nek hallatlan sokszÁnüs¢g¢t ä, a szem¡nk
elûtt bontakozik ki a kelet-k´z¢p-eurÂpai t´r-
t¢nelem II. JÀnos PÀl pÀpa mÀsodik lengyel-
orszÀgi lÀtogatÀsÀtÂl eg¢szen N¢metorszÀg
ÃjraegyesÁt¢s¢ig. Nem a t´rt¢nelem r¢szletei
az ¢rdekesek, azokra Ãgyis eml¢ksz¡nk, illet-
ve azokat Ãgyis elfelejtj¡k. Ami itt igazÀn iz-
galmas, az az a lehetûs¢g, hogy valameny-
nyien Ãjra¢lhetj¡k azt a benn¡nk magunk-
ban lejÀtszÂdott folyamatot, amely az
àEszem, nem eszem, mÀst nem kapokÊ lelki-
ÀllapotÀtÂl ä mert mindannyian Ágy lÀttuk,
bÀrhogyan reagÀltunk is arra, ami k´r¡lvett
benn¡nket ä addig a megd´bbentû felisme-
r¢sig tartott: àTavaly Kelet-EurÂpÀban kimÃlt a
kommunizmus; ¢lt 1949-tûl 1989-ig. Nyugodj¢k
b¢k¢ben. SÁrfelirata ez lehetne:

...¢let¢bûl
Az volt a legszebb, ahogy tÀvozott...Ê

LegalÀbb olyan ¢lvezettel olvassa az ember
a VçZLATOK EGY MçSIK N°METORSZçGBñL
karcolatait, amelybûl n¢hÀny oldalon kibon-
takozik valamif¢le, a mindennapoktÂl a poli-
tikÀig ¢s a politikÀtÂl az irodalomig mindent
szemrev¢telezû ´sszk¢p a valahai NDK-rÂl,
mint a KELET-EURñPA: A VíZ¹Z¹N UTçN hal-
latlanul okos elemz¢seit a hÀrom k´z¢p-
eurÂpai karakterü orszÀg ä LengyelorszÀg,
CsehszlovÀkia ¢s MagyarorszÀg ä jelenbeli
perspektÁvÀirÂl vagy a N°METORSZçG LEVETI
LçNCAIT t´preng¢seit az ÃjraegyesÁtett N¢-
metorszÀg elûtt ÀllÂ feladatokrÂl ¢s alternatÁv
lehetûs¢gekrûl. Lehetetlen itt akÀr csak meg-
emlÁteni is mindazt, ami fontos Garton Ash
essz¢iben, nem is feladatom.

3. Garton Ash azt Árja az ELýSZñ-ban,
hogy àK´nyvembûl kider¡l, hogy jobban ¢rdekel-
nek az eszm¢k, mint a hadseregek, a kultÃra, mint
a gazdasÀg, a nemzetek, mint a politikai rend-
szerek, s fûleg az, hogy ¢rdekesebbnek tartom az
egyes embert, mint az arctalan k´z´ss¢geketÊ. A
kultÃra ember¢nek ebbûl a kicsit sematiku-
san hangzÂ nyilatkozatÀbÂl szÀmomra a leg-
utolsÂ szembeÀllÁtÀs a fontos; ha megprÂbÀ-
lom meg¢rteni, hogy tulajdonk¢ppen mit is
jelent,* akkor j´v´k rÀ Garton Ash elemz¢sei-
nek igazi titkÀra. ýt ugyanis talÀn az ¢rdekli
a leginkÀbb, hogy mi az, ami az emberek cse-
lekedeteit motivÀlja. S minthogy ez ¢rdekli,
k´nyve annak a folyamatnak a krÂnikÀjÀvÀ
vÀlik, amelynek sorÀn a kelet-k´z¢p-eurÂpai
ember a rendszer k´vetelm¢nyeinek valÂ te-
hetetlen megfelel¢stûl vagy ¢ppens¢ggel a
rendszerrel valÂ aktÁv azonosulÀstÂl eljut va-
lamifajta tudatos szembenÀllÀsig, a rendszer
k´vetelm¢nyeinek elutasÁtÀsÀig, ha a tÃlnyo-
mÂ t´bbs¢g ä ¢rthetûen ä nem vÀlt is aktÁv
ellenz¢kiv¢. A Garton Asht kev¢sb¢ ¢rdeklû
gazdasÀg, hadsereg, politikai rendszer belsû
probl¢mÀinak, neh¢zs¢geinek meg¢rt¢se n¢l-
k¡l term¢szetesen nem ¢rthetj¡k meg, hogy
mi¢rt lehelte ki a kommunizmus ä m¢ghozzÀ
viszonylag b¢k¢sen ä a lelk¢t Kelet- ¢s K´z¢p-
EurÂpÀban. De ami k´ny´rtelen¡l a v¢g, a ki-
mÃlÀs fel¢ mutatott, az minden k¢ts¢get kizÀrÂan
az emberi magatartÀsok folyamatos vÀltozÀsa; ez
akkor is Ágy van, ha az utÂbbihoz az emlÁtett
int¢zm¢nyek probl¢mÀinak felhalmozÂdÀsa
k¢ts¢gtelen¡l hozzÀjÀrult. Hiszen az is vilÀ-
gos, hogy e probl¢mÀk ki¢lezûd¢se sok tekin-
tetben emberek magatartÀsÀnak megvÀltozÀ-
sÀbÂl k´vetkezett. Garton Ash ez¢rt tudja
pontosan a v¢g kezdet¢nek idûpontjÀt. Mert
a kommunizmusban a gazdasÀg mindig
rosszul mük´d´tt, a VarsÂi Szerzûd¢s szÀmÀ-
ra a fegyverkez¢si verseny mindig szinte el-
viselhetetlennek tünû terheket rÂtt stb. stb.
Az emberek t´bbs¢ge azonban egy¡ttmük´-
d´tt. Egy¡ttmük´d´tt az is, aki soha nem hitt
az eszm¢ben, s egy¡ttmük´d´tt az is, aki ki-
ÀbrÀndult belûle. Garton Ashnek igaza van,

* Persze Garton Ash abban az ¢rtelemben is ¢rdek-
lûdik az egyes ember irÀnt, hogy megprÂbÀlja meg-
¢rteni, s azutÀn jellemzi az Àltala ismert egyes sze-
m¢lyis¢geket. De talÀn ez kev¢sb¢ fontos, mint az Àt-
lagos egyedek motÁvumai irÀnti ¢rdeklûd¢se.
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amikor azt ÀllÁtja, hogy a totalitÀrius, a totÀlis
mozgÂsÁtÀson alapulÂ rendszer mÀr akkor
bomlÀsnak indult, amikor nem volt k¢pes
t´bb¢ ÀllampolgÀrai lelk¢t ¢s szellem¢t sem
mobilizÀlni. A hetvenes ¢vekben mÀr Kelet-
N¢metorszÀgban is ez volt a helyzet.

A àPrenzlauer Berg [Berlin egyik ker¡lete]
N¢pgazdasÀgi terveÊ à...szocialista versennyel zÀ-
rul: SZ°PíTSºK FýVçROSUNKAT, BER-
LINT: MACH MIT! (Csatlakozz hozzÀnk!) TanÃ-
ja voltam a csatlakozÀsnak a gyakorlatban, amikor
b¢rhÀzunk kapualjÀban megjelent egy ÏMACH
MIT!Î akciÂt bejelentû plakÀt: a k´vetkezû h¢t
szombatjÀn tizenegykor el kell takarÁtani a t¢li sze-
metet. A megadott idûben pontosan megjelentem.
Eltelt negyedÂra. F¢lÂra. Gyerekek bÀmultak kÁ-
vÀncsian a bejÀrati ajtÂ t´r´tt ¡veg¢n Àt. Egy l¢lek
sem csatlakozott hozzÀm. A t¢li latyak, a cigaretta-
csikkek, a rÀgÂgumipapÁrok, minden maradt, ahol
volt. ä Itt, Prenzlauer Bergben lÀttam azt, amit egy
szellemes megfigyelû Ïa valÂsÀg ellenforradalmÀ-
nakÎ nevezett. Kelet-N¢metorszÀg nyilvÀnvalÂan
totalitÀrius Àllam abban az ¢rtelemben, hogy el
akarja foglalni ¢s irÀnyÁtani akarja ÀllampolgÀra-
inak minden ¢bren t´lt´tt perc¢t. ...A hivatalos Po-
litikai ZsebszÂtÀr magyarÀzata szerint: ÏA szocia-
lizmusban megszünik a munka ¢s a szabad idû el-
lentmondÀsa, ami a kapitalizmust jellemzi.Î ... Ha-
talmas energiÀt fektetnek a n¢pess¢g mozgÂsÁtÀsÀ-
ba. Az iskolÀs gyerekeket ÏmegnyerikÎ Ïa termelû-
egys¢gekben v¢gzendû tev¢kenys¢greÎ. A fiatalokat
ÏmeggyûzikÎ, hogy vegyenek r¢szt a V¢delmi Sport
rendezv¢nyein. MilliÂk vonulnak fel mÀjus 1-j¢n.
Ennyire siker¡l a rezsimnek mozgÂsÁtania Àllam-
polgÀrai test¢t. De a lelk¡ket ¢s a szellem¡ket m¢g
Kelet-N¢metorszÀgban sem tudja mobilizÀlni ä vi-
tathatatlanul tudta az ÃjjÀ¢pÁt¢s elsû ¢veiben, a hÀ-
borÃs pusztÁtÀs nyomorÃsÀga utÀn.Ê

Ez azonban m¢g nem a v¢g kezdete. Az a
pillanat, amelytûl kezdve a hatalom ä leg-
alÀbbis egy orszÀgban ä nem szÀmÁthatott
t´bb¢ a t´bbs¢g test¢re, kelletlen egy¡ttmü-
k´d¢s¢re sem, 1979 jÃniusa volt, a pÀpa elsû
lengyelorszÀgi lÀtogatÀsa. Ez volt az a pilla-
nat, amikor a lengyelek meg¢rtett¢k, hogy
nem muszÀj kettûs ¢letet ¢lni. Nem kell, s ha
nem akarom a rendszert, nem is szabad àa
konformizmus lÀtszÂlag Àrtalmatlan jeleitÊ hasz-
nÀlni, nem kell, nem szabad mÀst mondani
nyilvÀnosan ¢s mÀst mondani otthon. Mert ä
m¢g akkor is, amikor mÀr senki nem hitt a
rendszer hazugsÀgaiban, a rendszer urai sem

ä à...d´ntû volt a hazugsÀgok visszatartÂ ereje.
MÀr nem mozgÂsÁtottak, de tovÀbbra is megakadÀ-
lyoztÀk a k´z´s vÀgyak ¢s k¢zenfekvû igazsÀgok
nyilvÀnos kimondÀsÀtÊ. àMindannyian hozzÀszok-
tunk a totalitÀrius rendszerhez, megvÀltoztathatat-
lan t¢nyk¢nt fogadtuk el, s ezÀltal mük´dtett¡k...
Egyik¡nk sem mondhatja, hogy pusztÀn az Àldoza-
ta, mert mindannyian seg¢dkezt¡nk, hogy l¢trehoz-
zukÊ ä mondotta VÀclav Havel. A 79-es len-
gyelorszÀgi pÀpalÀtogatÀssal ennek v¢ge sza-
kadt. Egyre t´bben tettek ä sikeres ä kÁs¢rle-
tet arra, hogy àaz igazsÀgban ¢ljenekÊ. Hosszan
tartÂ folyamat volt, de hovatovÀbb mÀr a
rendszer urai is megprÂbÀlkoztak vele, hogy
emberi nyelven szÂljanak. Ez pedig a v¢g:
à...ezeket a rezsimeket a szÂ ¢ltette, ¢s a szÂ Àltal is
pusztulnak el.Ê

De hiszen, mondhatja bÀrki, a Szovjet-
uniÂban magÀban beindulÂ folyamatok n¢l-
k¡l, a n¢lk¡l a felbomlÀs n¢lk¡l, ami ott v¢g-
bemegy, Kelet- ¢s K´z¢p-EurÂpa n¢pei soha
fel nem szabadultak volna. Meglehet. De va-
jon a lengyel 80ä81 nem jÀrult-e d´ntû mÂ-
don hozzÀ mindahhoz, ami azÂta a Szovjet-
uniÂban t´rt¢nt?

°s MagyarorszÀg? Nem az indÁtotta-e el
1989 egyre jobban felgyorsulÂ drÀmÀjÀt,
hogy a magyar vezet¢s feladta a jÀtszmÀt? En-
nek meg mi k´ze LengyelorszÀghoz, s mi k´-
ze az IGAZSçG-hoz? TalÀn ¢rdemes azonban
elgondolkodni rajta, hogy a magyar gulyÀs-
kommunizmus azon alapult, hogy a hatalom
Ãjabb forradalomtÂl rettegû birtokosai mÀr a
hatvanas ¢vek k´zep¢n tudatosan lemondtak
a totÀlis mozgÂsÁtÀsrÂl, a hatalmat 1988-ban
kez¢be kaparintÂ legifjabb generÀciÂjuk meg
mÀr emberi nyelven is tudott besz¢lni. A
rendszer kimÃlt, mert az àellenforradalomÊ-
bÂl àn¢pfelkel¢sÊ lett.

4. A rendszer kimÃlt. TalÀn nem csendesen,
de szinte v¢rÀldozat n¢lk¡l. Ha ä mondjuk
egy ¢vtizeddel ezelûtt ä akadtak is optimis-
tÀk, akik el tudtÀk k¢pzelni, hogy ezt meg-
¢rik, biztosan nem k¢pzelt¢k ilyen b¢k¢snek
a v¢get. Timothy Garton Ash sem. 1988 szep-
tember¢ben m¢g ezt Árta: àA t´rt¢nelemnek na-
gyon kev¢s ´r´k ¢rv¢nyü t´rv¢nye van, de ezek egyi-
ke az, hogy az emberek ragaszkodnak a hatalom-
hoz.Ê MÀrpedig, ha ragaszkodnak, akkor
minden rendelkez¢s¡kre ÀllÂ eszk´zzel meg-
prÂbÀljÀk meg is v¢deni azt. Nem ez t´rt¢nt.
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RomÀniÀt leszÀmÁtva a kommunistÀk alig-alig
tettek valamit hatalmuk megûrz¢se ¢rdek¢-
ben.* MagyarorszÀgon egyenesen maguk
szÀmoltÀk fel a rendszert, LengyelorszÀgban
is inkÀbb csak az volt a gondjuk, hogy b¢k¢-
sen menjen v¢gbe a hatalom ÀtadÀsa, de m¢g
a hatalmÀhoz k¢ts¢gtelen¡l makacsul, jÂlle-
het talÀn magÀt Honeckert leszÀmÁtva telje-
sen cs¡ggedten ragaszkodÂ NDK- ¢s cseh-
szlovÀk vezet¢s sem mert a v¢gsû eszk´z´k-
h´z nyÃlni.** Vajon mi¢rt? Garton Ash hÀ-
rom t¢nyezûrûl, a Gorbacsov-, a Helsinki- ¢s
a Tocqueville-t¢nyezûrûl besz¢l. Minthogy
Gorbacsov a kelet- ¢s k´z¢p-eurÂpai kommu-
nistÀk tudomÀsÀra hozta, hogy nem Àll t´bb¢
mÂdjÀban megv¢denie ûket n¢p¡kkel szem-
ben (ahol a vezetûk ezt az ¡zenetet, jÂllehet
meg¢rtett¢k, m¢gsem àvett¢kÊ, mert nem
volt mit kezdeni¡k vele ä n¢metek, cseh-szlo-
vÀkok ä, ott igen finoman, de ¢rz¢kletesen
k´z´lte magÀval a n¢ppel, s az bizony vette
az ¡zenetet***), azok rem¢nytelennek Át¢lt¢k
a harcot. Itt j´n Garton Ash szerint a Helsin-
ki-faktor. àA Gorbacsov-faktor azonban ´nmagÀ-
ban nem magyarÀzza meg, mi¢rt nem mozgÂsÁtotta
hatÀrozottabban az uralkodÂ elit korÀntsem megve-
tendû rendûri ¢s biztonsÀgi erûit egy utolsÂ, min-
denre elszÀnt ¡tk´zetre sajÀt hatalma ¢s kivÀltsÀgai
v¢delm¢ben. TalÀn nem csak felt¢telez¢s, ha azt Àl-
lÁtjuk, hogy a belpolitikai ¢let normÀinak ÀllandÂ,
k´vetkezetes emleget¢se Nyugaton, valamint a ke-
let-eurÂpai vezetûk ÀcsingÂzÀsa a nemzetk´zi elis-

mer¢s¢rt, ¢s a kitapinthatÂ kapcsolat e vÀgyuk ¢s
Àlmaik vÀgya, a kem¢nyvaluta-hitel k´z´tt ä egy-
szÂval: a Helsinki-faktor ä legalÀbb valamicske
szerepet jÀtszott a mÀskor k´nnyed¢n tüzparancsot
vez¢nylûk kez¢nek visszafogÀsÀban.Ê D´ntû t¢-
nyezûnek Garton Ash m¢gis a harmadik, a
Tocqueville-faktort tekinti, nevezetesen azt,
hogy a hatalmi elit elvesztette hit¢t sajÀt ural-
kodÀsÀnak jogossÀgÀban.

Nos, azt hiszem, itt Garton Ash kicsit
´sszebonyolÁtotta a k¢pet a maga faktoraival.
A Gorbacsov-faktor term¢szetesen Àll. Nem
hiszem azonban, hogy a gorbacsovi ¡zenet
tudomÀsulv¢tele utÀn a kelet-k´z¢p-eurÂpai
kommunistÀk t´rûdtek volna m¢g Helsinki-
vel, vagy elelm¢lkedtek volna hatalmuk jo-
gossÀgÀn, illetve jogosulatlansÀgÀn. Nem. Ta-
lÀn a teljesen szklerotikusnak tünû Hone-
ckert kiv¢ve, aki viszont bizonyÀra v¢rf¡rdût
is rendezett volna, ha koll¢gÀi megengedik
neki, egyszerüen tudomÀsul vett¢k, hogy a
jÀtszmÀt elvesztett¢k, s mindegyik¡k a maga
helyzet¢nek megfelelûen igyekezett a szÀmÀ-
ra lehets¢ges àmaximÀlis haszonnalÊ tÀvozni
a porondrÂl, vagy ¢ppen ott maradni. A ma-
gyar kommunistÀk fiatalabb generÀciÂja
puccsszerüen megszabadult azoktÂl (KÀdÀ-
r¢ktÂl), akikrûl ä joggal ä azt felt¢telezte,
hogy ûket is vesz¢lyeztetve szemellenzûs mÂ-
don ragaszkodni fognak hatalmuk adott for-
mÀihoz, majd gyorsan ¢s ¡gyesen felszÀmolta
a rendszert. Az ¡gyesebbje biztosÁtott magÀ-
nak kellû lehetûs¢get a politikÀban vagy a
gazdasÀgban. A magyar kommunistÀk az¢rt
nem ragaszkodtak a kommunista hatalomhoz,
mert igenis ragaszkodtak a maguk hatalmÀhoz.
Amelyet rÀadÀsul ma mÀr nem kell hazugsÀ-
gokkal legitimÀlniuk. BizonyÀra t´rt¢nt vala-
mi hasonlÂ LengyelorszÀgban is, ebbe nem
lÀtok bele. A n¢met, a cseh ¢s a szlovÀk kom-
munistÀk ugyanÃgy tudomÀsul vett¢k, hogy
v¢ge a kommunista hatalomnak, mint a ma-
gyarok ¢s a lengyelek. A kommunista hatal-
mat feladva a maguk szem¢lyes hatalmÀt
megûrizni nekik nem Àllt mÂdjukban. A àMi-
¢rt?Ê-re, azt hiszem, nem kell szÂt veszteget-
ni. MegprÂbÀltak hÀt kommunista hatalmuk-
ban benne maradni addig, amÁg lehetett, de
a v¢gsû eszk´zh´z nem mertek nyÃlni. Nem
a Helsinki-elvek miatt, nem is az¢rt, mert el-
vesztett¢k volna hit¡ket hatalmuk jogossÀgÀ-
ban (ha volt ilyen hit¡k, azt mÀr sokkal ko-

*** A SzovjetuniÂ ¢s Ãjabban JugoszlÀvia sz¢thullÀ-
sÀval kapcsolatos v¢res esem¢nyekrûl term¢sze-
tesen nem feledkezhet¡nk meg, de ez esetben jÂ-
val bonyolultabb dologrÂl van szÂ. Itt nem egysze-
rüen uralkodÂ csoportok, hanem uralkodÂ nemze-
tek uralkodÂ csoportjai v¢dik a maguk pozÁciÂit. A
GorbacsoväJelcin-viadal ä ami az¢rt ´sszjÀt¢k is ä
sem mond ennek ellent. Egyik sem, Gorbacsov sem
csupÀn kommunista hatalmi ¢rdekeket, mindkettû
orosz ¢rdekeket (is) v¢d, s az m¢g tÀvolrÂl sem dûlt
el, hogy melyik¡k teszi ez utÂbbit sikeresebben, illet-
ve c¢lszerübben.
*** A bolgÀr, romÀn ¢s albÀn fejlem¢nyekkel nem-
csak az¢rt nem foglalkozom, mert Timothy Garton
Ash sem ¢rinti ûket, hanem mert ezekben az orszÀ-
gokban a kommunistÀk nem sajÀt makacs ragaszko-
dÀsuk, hanem a n¢pess¢g (mindenekelûtt a falusi
n¢pess¢g) tehetetlens¢ge folytÀn ûrizt¢k meg ¢s le-
gitimÀltÀk demokratikusan hatalmukat.
*** SzÀmomra Gorbacsov prÀgai lÀtogatÀsa idej¢n
vÀlt vilÀgossÀ, hogy megszabadulunk.
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rÀbban elvesztett¢k), hanem mert nem kÁvÀn-
tÀk a lÀmpavason vagy az akasztÂfÀn v¢gezni.
MiutÀn a magyar ¢s a lengyel vezet¢s feladta
a jÀtszmÀt, jÂl tudtÀk, hogy semmif¢le terror
t´bb¢ meg nem menti ûket. A magyarok ¢s
a lengyelek (a magyarok eg¢szen biztosan)
azt is akartÀk, hogy a n¢metek, csehek ¢s
szlovÀkok erre rÀ¢bredjenek. Mindaddig,
amÁg csak MagyarorszÀg ¢s LengyelorszÀg l¢-
pett ki a sorbÂl, senki sem lehetett eg¢szen
bizonyos, hogy egy vÀratlan szovjet fordulat
nem vezet-e m¢gis beavatkozÀshoz, s akkor
legelûsz´r ä mint tudjuk ä az àÀrulÂÊ kom-
munistÀkat akasztjÀk. Ki kellett zÀrniok ezt a
lehetûs¢get. S ennek k¢zenfekvû Ãtja az volt,
ha segÁtenek megd´nteni a rendszert a t´bbi
orszÀgban is. Az NDK-s menek¡ltek ugyan-
csak jÂl j´ttek a magyar kommunistÀknak.

Fenti ÀllÁtÀsaimat dokumentumokkal
ugyan bizonyÁtani nem tudnÀm, s nem zÀ-
rom ki azt sem, hogy bizonyos pontokon t¢-
vedek, abban azonban bizonyos vagyok, hogy
Garton Ash 1988-as t¢tele igenis Àll: àA t´rt¢-
nelemnek nagyon kev¢s ´r´k ¢rv¢nyü t´rv¢nye van,
de ezek egyike az, hogy az emberek ragaszkodnak
a hatalomhoz.Ê Ehhez talÀn csak azt kell hoz-
zÀtenni: a hatalomhoz valÂ ragaszkodÀsuk ta-
lÀn m¢gsem veszi el mindig az esz¡ket. S ha
ez Ãjabban igazabb lett, mint r¢gebben volt,
az csak a t´rt¢nelem javÀra vÀlik.

5. MindabbÂl, amit Garton Ash a mÀrÂl
mond, csak mozaikszerüen szeretn¢k n¢hÀny
gondolatot kiemelni. A szÁvembûl besz¢l.
Mindenekelûtt: A BALSORS °DES HASZNAI-val
valÂ ¢rzelmi azonosulÀsa ellen¢re Garton
Ash, mint mondottam, realista. Pontosan
tudja, hogy bÀr ´sszeomlott a nagy hazugsÀg
vilÀga, az¢rt nem fogunk az igazsÀgban ¢lni.
àSokf¢le dolgot vÀrhatunk el manapsÀg a politiku-
soktÂl egy jÂl mük´dû parlamentÀris demokrÀciÀ-
ban. Egyvalamit azonban biztosan nem, s ez az
ÏigazsÀg jegy¢ben ¢l¢sÎ mint politikai program.
AkÀr tetszik, akÀr nem, a demokratikus politika l¢-
nyeg¢t sokkal jobban kifejezi, ha mint Ïmük´dûk¢-
pes f¢ligazsÀgokÎ rendszer¢t hatÀrozzuk meg. A
parlamentÀris demokrÀcia, legm¢lyebb l¢nyege sze-
rint, egymÀst szembenÀllÀsuk r¢v¢n k´lcs´-
n´sen korlÀtozÂ hazugsÀgok rendszere. [Ki-
emel¢s tûlem ä V. M.]Ê °s az Ãjs¡tetü politi-
kusok, ha tegnap m¢g az igazsÀgban ¢lû, àan-
tipolitikusÊ ellenz¢ki ¢rtelmis¢giek voltak,

jobban teszik, ha tudomÀsul veszik: à...a k´-
r¡lm¢nyek mintegy kik¢nyszerÁtik az Àtt¢r¢st az an-
tipolitikus nyelvezetrûl a kifejezetten politikus
nyelvhasznÀlatra. MÀsk¡l´nben valamennyi ol-
dalon elharapÂzhat a manicheus tÃlÀltalÀno-
sÁtÀsok tendenciÀja. [Kiemel¢s tûlem ä V.
M.]Ê Ennyit azoknak, akik azon nyafognak,
hogy mÀr megint hazudnak nek¡nk. Igen,
hazudnak. De ha rajtafogjuk ûket, kimond-
hatjuk. S ettûl jobb a demokrÀcia. Meg azoknak,
akik azon nyafognak, hogy barÀtaik megvÀl-
toztak. De hÀt politikusok lettek, k´ny´rg´k!
MÀr ha azok lettek. Mert jaj nek¡nk, ha nem.
Garton Ashsel egy¡tt magam sem szeretem
az ¢rtelmis¢gieket a bÀrsonysz¢kben. Doktri-
nerek, ¢s k¢ptelenek elvtelen kompromisz-
szumokat k´tni.

*
Mibûl ¢l ma a k´z¢p-eurÂpai politika? Milyen
pÀrtok Àllnak szemben egymÀssal? Garton
Ash, miutÀn megÀllapÁtja, hogy sem osztÀly-
politikÀrÂl, sem ideolÂgiai szembenÀllÀsrÂl
nincsen szÂ (vigyÀzat! A kettû nem azonos,
ezt csak a marxizmus akarta elhitetni magÀ-
val ä ¢s persze mÀsokkal is), arra lyukad ki,
hogy a mai politikai vÀlasztÂvonalak eml¢kk¢p-
maradvÀnyokon alapulnak. A politikai pÀrtok
(melyeknek vezet¢se sajnos az¢rt m¢g nem
politikusokbÂl, hanem ¢rtelmis¢giekbûl Àll)
r¢szben a t´rt¢nelembûl, r¢szben, k¢ts¢gtele-
n¡l, NyugatrÂl veszik Àt az elk¢pzel¢seiket. El
fog m¢g tartani egy darabig ä teszem hozzÀ
ä, amÁg a politikusok (¢s csak akkor lesznek
igazÀn politikusok) megtanuljÀk, hogy t´rt¢-
nelmi p¢ldÀkra ¢s nyugati mintÀkra tekintet-
tel lehet ugyan lenni, de a jelen valÂsÀgos
konfliktusaira kell ä azokhoz igazodva ä rea-
gÀlniok. Hogy a tÀrsadalomnak nincsen ideje
kivÀrni, mÁg az urak megtanulnak politizÀl-
ni? De hÀt akkor sem volt lehets¢ges, a kom-
munizmus idej¢n megtanulni a demokrati-
kus politikÀt!

*
Garton Ash szerint K´z¢p-EurÂpÀban a po-
litika alapvetû k¢rd¢se ma a k´vetkezûk¢p-
pen hangzik: à...a demokratikus politikÀnak mely
vÀltozata lehet k¢pes egyfelûl megfelelûen erûs, szi-
lÀrd, k´vetkezetes kormÀnyt mük´dtetni a k´lts¢g-
vet¢si, p¢nz¡gyi ¢s gazdasÀgi politika sz¡k-
s¢gszerü szigorÀnak [kiemel¢s tûlem ä V. M.]
¢rv¢nyesÁt¢se v¢gett t´bb ¢ven kereszt¡l Ãgy, hogy
mÀsfelûl rendelkezz¢k a kellû rugalmassÀggal ¢s fo-
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g¢konysÀggal ahhoz, hogy parlamentÀris vagy leg-
alÀbbis t´rv¢nyi csatornÀkon tudja levezetni az
ezenk´zben Âhatatlanul jelentkezû n¢pi el¢ge-
detlens¢g [kiemel¢s tûlem ä V. M.] nagy r¢sz¢t,
ily mÂdon t¢ve ÀrtalmatlannÀ a parlamenten kÁv¡-
li, illegÀlis ¢s v¢gsû fokon antidemokratikus eszk´-
z´ket?Ê így van. Tudjuk, hogy ez szinte lehe-
tetlen. S Garton Ash m¢gis bÁzik abban, hogy
K´z¢p-EurÂpÀban megmarad ¢s v¢g¡l meg-
szilÀrdul a demokrÀcia, nem l¢pnek a hely¢-
re k¡l´nf¢le diktatÃrÀk. E meggyûzûd¢s¢t
sok mindenre alapozza. Legfûbb ¢rve azon-
ban a k´vetkezû: àA k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt Ke-
let-K´z¢p-EurÂpÀban nem kis r¢szben az¢rt virÀ-
gozhattak t´bb¢-kev¢sb¢ autoritÀrius rendszerek,
mert EurÂpa mÀs tÀjain l¢tezett az autoritarianiz-
musra t´bb p¢lda, amely az emberek k¢pzeteiben
nem minden alap n¢lk¡l a modernizÀciÂ vÀgyÀl-
mÀhoz tÀrsult. Ma viszont egyetlen ilyen p¢lda nem
l¢tezik, ¢s a modernizÀciÂ egy¢rtelmüen a demokrÀ-
cia k¢pzet¢vel forrott ´ssze.Ê Meggyûzûd¢sem,
hogy igaza van.

Vajda MihÀly

LIBERTATE PERIT

Nagy T́ h´t´m: JezsuitÀk ¢s szabadkûmüvesek
Universum, 1990. 493 oldal, 240 Ft

1

A pannonhalmi apÀtsÀg eb¢dlûj¢nek boltÁves
falait dÁszÁtû festm¢nyek egyik¢n didaktikus
szÀnd¢kot sugallÂ, szimbolikus Àbra lÀthatÂ:
abroncsÀtÂl fosztott, sz¢thullÂ hordÂ, amely-
bûl szertesugÀrzik a ki´mlû bor... Alant a ma-
gyarÀzÂ felirat ä àLibertate peritÊ, azaz, elv¢sz
a szabadsÀga miatt. Nagy T́ h´t´m, erd¢lyi
szÀrmazÀsÃ jezsuita pÀter k´nyv¢nek 77. lap-
jÀn elevenÁti f´l az im¢nti k¢pet, abban a ki-
advÀnyban, amelyet a sok vihart kavart Bue-
nos Aires-i megjelen¢st k´vetûen ä talÀn az
Ãjabb idûk szabadsÀgÀt kihasznÀlandÂ ä hu-
szon´t ¢v mÃltÀn bocsÀtott napvilÀgra Ãjra
magyar kiadÂja. A kereszt¢nys¢gen bel¡l
egyfajta szervezeti-intellektuÀlis elitet jelentû
J¢zus TÀrsasÀgnak is szük, felsûbb r¢teg¢hez
tartozott àn¢gyfogadalmasÊ s 1926-tÂl ä a no-

viciÀtus megkezd¢s¢tûl ä 1947-ig ä D¢l-Ame-
rikÀba t´rt¢nt tÀvozÀsÀig ä a rend megbecs¡lt
tagjÀnak, politikai ¢rtelemben pedig egyene-
sen sikeres embernek szÀmÁtott pÀter Ma-
gyarorszÀgon elsûsorban mint a KALOT
(Katolikus AgrÀrifjÃsÀgi Leg¢nyegyletek Or-
szÀgos Test¡lete) egyik ¢letre hÁvÂjak¢nt is-
mert. MiutÀn k´zvetlen¡l a rend magyar tar-
tomÀnyfûn´k¢nek (P. Borb¢ly IstvÀnnak),
k´zvetve pedig az akkor frissen kinevezett bÁ-
boros ¢rseknek, Mindszenty JÂzsefnek a Va-
tikÀnban kifejtett àdiplomÀciai tev¢kenys¢geÊ
r¢v¢n a felelûs egyhÀzpolitika ä mindk¢t ol-
dalon ä persona non gratÀnak nyilvÀnÁtotta,
rendj¢nek generÀlisa Uruguayba k¡ldte,
hogy ott indÁtsa el Ãjra az itthon sikerrel foly-
tatott szociÀlis szervezû tev¢kenys¢g¢t.

Nagy T´h´t´m, aki vaskos k´nyv¢nek
mindvalahÀny r¢szlet¢ben àÁzig-v¢rig jezsuitÀÊ-
nak vallja magÀt, d¢l-amerikai kudarcaira (s
Ãgy mell¢kesen: hitb¢li megingÀsaira) valÂ
tekintettel az ût mindv¢gig jÂindulattal keze-
lû P. GeneralistÂl az Ãgynevezett àreductio ad
statum laicalemÊ-et, vagyis a vilÀgi Àllapotba
valÂ visszahelyez¢st k¢ri; k¢ri, s nagyon gyor-
san meg is kapja. 1948-ban, immÀron Bue-
nos Airesben, a legendÀs jezsuita diplomÀciai
¢rz¢ket felhasznÀlva, s egyÃttal valamif¢le tu-
datos missziÂt vÀllalandÂ? ä bel¢p az ûsi el-
lens¢g, a mind angolul, mind pedig spanyo-
lul ànyavalyÀs masonÊ-oknak titulÀlt szabad-
kûmüvesek k´z¢: r¢szint az argentÁnai
magyarok àKossuth PÀholyÀbaÊ, r¢szint az
anyapÀholyba, az àEstrella del Orient¢Ê-be
(Kelet Csillaga). Tizen´t esztendû mÃltÀn
hozzÀfog az ismertetendû vaskos munka
megÁrÀsÀhoz.

Tekintettel arra, hogy egy nagyra hivatott
s ä nem tudom, csak sejtem! ä m¢ltatlanul
mellûz´tt ember minden szem¢lyes frusztrÀ-
ciÂjÀt k¢t, igazÀn zÀrt s kÁv¡lrûl kev¢ss¢ is-
mert elitszervezet belsû viszonyainak f´ltÀrÀ-
sÀhoz k´ti, k´nnyü elk¢pzelni, hogy micsoda
f´lzÃdulÀst vÀltott ki az eredeti, spanyol nyel-
vü verziÂ megjelente! K¡l´n´sen, hogy a k´z-
ismert bibliai metaforikÀra alapozva mindk¢t
szervezetnek szinte jelmondata lehetne a àga-
lamb szelÁds¢g¢reÊ ¢s a àkÁgyÂ ravaszsÀgÀraÊ
¢pÁtett szellemi ¢s ¢letstrat¢gia. S Áme! Itt j´n
valaki, aki szelÁd, mint a kÁgyÂ, ¢s ravasz,
mint a galamb! Bûs¢ges regulÀkat f¢lrehÀny-
va, a titoktartÀsra tett esk¡t f´lrÃgva az egy-
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mÀs szem¢ben ä hagyomÀnyosan ä halÀlos el-
lens¢gnek szÀmÁtÂ k¢t szervezet belsû ¡gyeit
a nyilvÀnossÀg el¢ tÀrja (s itt nyilvÀnvalÂan a
gesztusrÂl van szÂ, nem pedig arrÂl, hogy a
àf´ltÀrt t¢nyekÊ jÂ r¢sze lexikonokbÂl ¢s k¢-
zik´nyvekbûl ne volna k´nnyen elolvasha-
tÂ!), s hiÃnak tetszû s¢rtetts¢g¢t azzal a jÂ
szÀnd¢kkal lÀtszik ellensÃlyozni, hogy a k¢t
szervezetet valamif¢lek¢ppen kib¢kÁtse egy-
mÀssal. (1963-at Árunk, a PACEM IN TERRIS
kezdetü enciklika megjelen¢s¢nek idej¢t, s ez
az irat nem Át¢li el olyan mereven a szabad-
kûmüvess¢get, mint ahogy azt a XVIII. szÀ-
zad k´zep¢tûl az egyhÀz tradicionÀlisan tet-
te.) çm ha a felek nem akarnak kib¢k¡lni, az
eredm¢ny nem lehet k¢ts¢ges: a szerzû k¢t-
oldali tÀmadÀsok pergût¡z¢be ker¡l. A hordÂ
abroncsa sz¢tpattan... Libertate perit.

2

çm Nagy T´h´t´m k´nyv¢t ä k¡l´n´sen an-
nak elsû r¢sz¢t, a jezsuita rend belsû ¢let¢nek
szubjektÁv ¢lm¢nyekkel füszerezett bemutatÀ-
sÀt ä egyÀltalÀban nem akarom ironizÀlÂ
szÀnd¢kkal megÁt¢lni. Erre egyr¢szt semmi
sz¡ks¢g sincs, hiszen pÀratlan müvelts¢g, ¢les
Át¢lûerû s a jÂ ¢rtelemben vett jezsuita lojali-
tÀs mutatkozik meg a mü minden lapjÀn,
mÀsr¢szt pedig s¢rtû is volna, hiszen egy
nagyra hivatott ember tovamÃlÂ lelki¡dv¢rûl
esik szÂ.

Az 1926-ban °rden megkezdett noviciÀ-
tus, a Szegeden, KalocsÀn, Innsbruckban, Fi-
renz¢ben folytatott magiszterked¢s, filozÂfiai
¢s teolÂgiai tanulmÀnyok, probatiÂk, n¢gy
tudomÀnyÀgbÂl megszerzett doktorÀtus, a
hagyomÀnyosan k¢sûn, huszonkilenc ¢ves
korban t´rt¢nt pappÀ szentel¢s ä ezek mind-
mind egy àintelligens jezsuitÀnakÊ hagyomÀ-
nyosan megszokott ÃtjÀt jelzik. JÂval k¡l´n´-
sebb ä de korÀntsem egyedi ¢rv¢nnyel az ä a
szerzû politikusi, diplomÀciai pÀlyafutÀsa.
Dokumentum¢rt¢kü a Szegeden ¢letre hÁvott
KALOT-mozgalom t´rt¢net¢nek ismertet¢se,
valamint Nagy T́ h´t´m hÀborÃ alatti ¢s k´z-
vetlen¡l hÀborÃ utÀni politikai tev¢kenys¢g¢-
nek aprÂl¢kos felid¢z¢se; nem egy esetben
igazi kulisszatitkok f´ltÀrÀsa. A KALOT ä hÃsz
n¢pfûiskolÀjÀval, majd milliÂs tagsÀgÀval, a

magyar fûpapsÀg tekint¢lyes r¢sz¢nek tÀmo-
gatÀsÀval ä valÂban szÀmottevû politikai erût
jelentett a korabeli MagyarorszÀgon. A szer-
zû szinte mindenre hajlandÂnak mutatkozott
a mozgalom megment¢s¢nek ¢rdek¢ben: Àt-
sz´k´tt az oroszokhoz ä puhatolÂdzÂ tÀrgya-
lÀsokat folytatni egy, Ãgymond àbaloldaliÊ
szervezûd¢s Àtment¢s¢¢rt; 1945ä46-ban ´t-
sz´r fordult meg ä eleinte illegÀlis Ãton ä RÂ-
ma ¢s Budapest k´z´tt, minden esetben je-
lentûs anyagi tÀmogatÀsra szert t¢ve. Amikor
pedig f´lsejlik benne a nagy terv, a VatikÀn
¢s Moszkva k´z´tti diplomÀciai k´zeled¢s elû-
segÁt¢se, v¢g¢rv¢nyesen szembeker¡l a fris-
sen kinevezett Mindszentyvel, akit egy¢bk¢nt
ä XII. Pius v¢lem¢ny¢re is hivatkozva ä àvi-
d¢ki szeminaristÀnakÊ, sût egyenesen àostobÀ-
nakÊ minûsÁt. Az eredm¢nyrûl mÀr szÂltam:
a l¢nyeg¢ben szÀmüzet¢snek Át¢lhetû rendi
megbÁzatÀs ¢rtelm¢ben Uruguayba utazik,
1947 ûsz¢n.

A dokumentum¢rt¢kü visszaeml¢kez¢sek
mellett azonban f´lt¢tlen¡l emlÁt¢st kell ten-
nem a k´nyv azon r¢szeirûl, amelyek a rend
f´l¢pÁt¢s¢rûl, a lelki gyakorlatokrÂl, a teolÂ-
giai, filozÂfiai disputÀkrÂl tudÂsÁtanak, s leg-
fûk¢ppen annak a magyarÀzatÀt adjÀk, hogy
a f´lt¢tlen engedelmess¢gre ¢s fegyelemre
¢p¡lû rend mi¢rt nem ´ltheti f´l m¢gsem
egyfajta diktatÂrikus int¢zm¢ny jelleg¢t. A
felsûbb pozÁciÂba jutott rendtagok szellemi-
intellektuÀlis kik¢pz¢se eleve gÀtat szab an-
nak, hogy bÀrmif¢le hatalom vagy felelûss¢g
m¢ltatlan kezekbe jusson. (Term¢szetesen ez
csak a pro forma elûtÀrt szervezeti rend-
szerre vonatkozik, hiszen amikor konkr¢t
esem¢nyekre ¢s szem¢lyes s¢relmekre terelû-
dik a szÂ, akkor mÀr r´gt´n elûker¡l a àm¢l-
tatlansÀgÊ vÀdja is!) Eg¢szen kitünû ä Loyolai
IgnÀc zsenialitÀsÀt bizonyÁtva sokadszorra is
ä az Ãgynevezett àapplicatio sensuumÊ (Nagy
T́ h´t´m àszerzett szeml¢lûd¢snekÊ nevezi) r¢sz-
letes ismertet¢se; bÀr ennek szembeÀllÁtÀsa az
eg¢sz k´z¢pkor ¢s ä en bloc ä àaÊ misztika ki-
zÀrÂlag felsûbb adomÀnyra vÀrakozÂ (sic!)
imamÂdjÀval, mÀr gy´keresen ¢rthetetlen.
Mindamellett f´ltünnek a k¢sûbbi aszebeia
elsû ¢s nyilvÀnvalÂ jelei is; mint p¢ldÀul az a
radikÀlis megÀllapÁtÀs, miszerint ä az utÀlt
breviÀrium jegy¢ben ä a zsoltÀroknak semmi
k´z¡k sincs a kereszt¢nys¢ghez! (54ä55. old.)
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A D¢l-AmerikÀban meg¢rt kudarcok, a szinte
korlÀtok n¢lk¡li eurÂpai ¢let utÀn a helyi teo-
lÂgiÀk fÀradt provincializmusa, valamint az
el´ljÀrÂi à¢rtetlens¢gÊ a renddel valÂ szakÁ-
tÀst eredm¢nyezik, s ezzel pÀrhuzamosan egy
Ãj intellektuÀlis kaland, valamint missziÂ le-
hetûs¢g¢t is. A k´nyv mÀsodik ä s megvallom,
az elûzûn¢l jÂval kev¢sb¢ szÁnvonalas ä r¢sz¢t
a szabadkûmüvess¢ggel t´rt¢nt megismerke-
d¢s, egy Ãjfajta miszt¢riumba valÂ beavatÀs
nyilvÀnvalÂan jÂ szÀnd¢kÃ krÂnikÀja teszi ki;
az elsû l¢p¢sektûl kezdûdûen eg¢szen addig,
amÁg a szerzû ä mint àgran fiscal y oradorÊ
(nagy ellenûr ¢s szÂnok; aki¢ a vitÀkban az
utolsÂ szÂ joga) ä a szabadkûmüves-rangl¢tra
legfelsû, 33. fokozatÀig jut el.

A kiss¢ eklektikus mÀsodik r¢sz megprÂ-
bÀlja ´sszefoglalni a szervezet(ek) kultÃrt´r-
t¢net¢t (legalÀbbis a Londoni NagypÀholy
szellemi vonzÀsk´r¢be tartozÂk¢t, tehÀt azo-
k¢t, amelyek el vannak k´telezve valamif¢le
àpozitÁv istenhitÊ mellett?; a francia Grand
Orient ¢s csatlakozott szervezetei kiesnek a
k´nyv vizsgÀlÂdÀsi k´r¢bûl), ugyanakkor pe-
dig Nagy T́ h´t´m àjÀmbor apolog¢tak¢ntÊ
is f´ll¢p ä megv¢dendû àmasonesÊ testv¢reit
a t¢nyleg nevets¢ges vÀdak egy r¢sz¢tûl.
AlapÀllÀsa nyilvÀnvalÂ bizonyÁt¢ka annak,
hogy nem be¢pÁtett jezsuita ¡gyn´k; mÀs-
r¢szt persze annak is bizonyÁt¢ka, hogy àszel-
lem¢benÊ nem maradhatott igazi jezsuita!
Sajnos a kultÃrt´rt¢neti adal¢kok, valamint a
k´r¢j¡k font, s a t´bb ezer ¢ves szabadkûmü-
vess¢g ideÀjÀt alÀtÀmasztani igyekvû filozÂfiai
eszmefuttatÀsok meglehetûsen halovÀnyak;
àaz elveszett szÂ keres¢seÊ, valamint annak f´ltÀ-
rulkozÀsa (az utolsÂ fokozat elnyer¢se sorÀn):
àAz, aki ´nmagÀtÂl l¢tezik ´r´ktûl fogvaÊ, s az
im¢nti szentencia rokonÁtÀsa az ör ´nmegha-
tÀrozÀsÀval az EXODUS-ban; nos, mindezek
el¢gg¢ k´zhelyÁzü magyarÀzatok; igaza van a
szerzûnek, bÀrmely illet¢kes lexikonban

megtalÀlhatÂk! L¢nyeg¢ben ugyanez vonat-
kozik az Âkori miszt¢riumok, illetve miszt¢ri-
umvallÀsok egyn¢melyik¢nek àtovÀbb¢l¢s¢-
rûlÊ szûtt eszmefuttatÀsokra is. HabÀr min-
denki tudja, hogy SzÂkrat¢sz kiv¢tel¢vel va-
lamennyi szÂba j´hetû ath¢ni beavatÀst nyert
az eleusziszi miszt¢riumokba (legalÀbbis az
egyikbe), Àm ennek àkifordÁtottÊ titkos jelle-
ge, valamint annak hangoztatÀsa, hogy a sza-
badkûmüvess¢g semmif¢le titokkal nem ren-
delkezik ä ez mÀr kiss¢ nevets¢ges analÂgia.
çltalÀban pedig a szabadkûmüvess¢g vallÀs-
vagy vallÀspÂtl¢k jellege, a tagok egymÀs k´-
z´tt megnyilatkozÂ karitatÁv tev¢kenys¢ge,
tudatos ´sszetartozÀsa, tÃl ezen, az ¡nnep¢-
lyes procedÃrÀk, az intellektuÀlis kivÀlasztÂ-
dÀs ä mind-mind olyan t¢nyek, amelyeket
egy¡tt, ´sszefoglalva tanulmÀnyozhat az ol-
vasÂ, an¢lk¡l azonban, hogy a Kelet Csillaga
valÂban àegy mÀsikÊ s a megunt Societasszal
egyenrangÃ szervezetk¢nt tünne f´l a szeme
elûtt.

SzÀmomra az Ãjonc beavatÀsÀnak ä inici-
ÀlÀsÀnak ä egy aprÂcska mozzanata marad
meg v¢g¢rv¢nyesen: a jel´lt ugyanis virÀgot
kap annak a l¢nynek a tisztelet¢re, aki a leg-
k´zelebb Àll az û szÁv¢hez! °s a mÀsik: ha va-
laki meghal, akkor a szabadkûmüves-frazeo-
lÂgia Ágy fejezi ki tÀvoztÀt ä àaz ´r´k keletre
ment el...Ê. MiutÀn a szerzû ä ritka ¢s valÂban
lenyüg´zû szellemi kaland r¢szesek¢nt ä itt-
hon, MagyarorszÀgon tÀvozott az ¢lûk sorÀ-
bÂl, porait ´t esztendeig a Buenos Aires-i sza-
badkûmüves-sz¢khÀzban ûrizt¢k, ott, ahovÀ
megt¢rt. A k¢t rend teÂria azonban ezÀltal
m¢g semmif¢le igazolÀst nem nyert; a jezsu-
ita jelmondat ä àad maiorem gloriam DeiÊ ä ¢s
a szabadkûmüves-jelmondat ä àA vilÀgegyetem
Nagy °pÁtûmester¢nek dicsûs¢g¢reÊ ä nem ugyan-
azt a l¢nyt szÂlÁtja meg. Az elûbbi kil¢te
egy¢rtelmü, mÁg az utÂbbi ä szer¢ny megÁt¢-
l¢sem szerint ä csak egy D¢miurgosz lehet,
semmi mÀs.

RugÀsi Gyula
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MOZART ¹SSZES
ZONGORASZONçTçI
MALCOLM BILSON

ELýADçSçBAN
 

W. A. Mozart: SzonÀtÀk
Malcolm Bilson ä fortepiano
Hungaroton, 1989ä1991
I. album: SLPD 31 254ä55, 500 Ft
HCD 31 009ä10, 1400 Ft
II. album: SLPD 31 328ä30, 1050 Ft
HCD 31 011ä12, 1400 Ft
III. album: SLPD 31 013ä14, 780  Ft
HCD 31 013ä14, 1400 Ft
 
A r¢gizene-jÀtszÀs k´r¡li szünni nem akarÂ
pol¢miÀkat lÀtva az ember elkeseredettebb
pillanataiban mÀr-mÀr arra gondol: lehet,
hogy az eg¢sz historikus mozgalom mÀsra
sem volt jÂ, mint hogy ellent¢teket szÁtson ze-
n¢szek k´z´tt, ¢s pusztÀn arra ¢lezze ki a k¢r-
d¢st, hogy ilyen vagy olyan hangszeren, ilyen
vagy amolyan dÁszÁt¢sekkel kell-e egy bizo-
nyos korszak zen¢j¢t elûadni? A historikus
irÀnyzat müvelûi, traktÀtusokra ¢s autogrÀ-
fokra hivatkozva, nemegyszer v¢gsû (vagy
legalÀbbis, egyelûre v¢gsû) igazsÀgok tudÂinak
igyekeztek felt¡ntetni magukat, szemben a
modern hangszeresek puszta àbele¢rz¢sei-
velÊ. A vitÀk hev¢ben nem neh¢z megfeled-
kezni a legfontosabbrÂl (amit a legjobbak ma
mÀr tudnak): nevezetesen, hogy t´rt¢neti tu-
dÀs ¢s müv¢szi intuÁciÂ fabatkÀt sem ¢rnek
egymÀs n¢lk¡l.

Malcolm Bilson igen nyomat¢kosan fejez-
te ki mindezt n¢hÀny ¢ve a vezetû r¢gizene-
fÂrum, az angol Early Music hasÀbjain. A lap
egy korÀbbi szÀmÀban egy lemezkritikus azt
talÀlta Árni Christopher Hogwood ¢s az Aca-
demy of Ancient Music Mozart-szimfÂnia-
´sszkiadÀsÀval kapcsolatban, hogy àhiÀnyzik
belûl¡k mindenfajta ÏinterpretÀciÂÎ a modern kar-
mesterek ¢s k´z´ns¢g¡k Àltal megszokott ¢rtelem-
benÊ. Mi t´bb: a kritikus ezt m¢g dics¢retnek
is szÀnta. Bilson joggal jegyezte meg: nincs
elûadÀs interpretÀciÂ n¢lk¡l. MÀr a puszta
tempÂvÀlasztÀs is interpretÀciÂ ä mutatott rÀ
Bilson, ¢s kifejtette müv¢szi credÂjÀt, mely-
nek l¢nyege nem pusztÀn a t´rt¢netileg hite-
les artikulÀciÂ ¢s hangadÀs, hanem a zenemü
jelent¢s¢nek megragadÀsa. Bilson konkr¢t p¢l-

dÀkon mutatta meg, hogy mit ¢rt ezen; ¢s a
p¢ldÀkat kommentÀlva kiemelte, hogy ezek
az û szem¢lyes ¢rtelmez¢sei ä mÀsok bizonyÀ-
ra mÀsk¢pp lÀtjÀk, mÀsk¢pp jÀtsszÀk.

Bilson Mozart-¢rtelmez¢s¢nek dokumen-
tÀciÂja immÀr csaknem teljes: a zongoraver-
senyek ´sszkiadÀsa utÀn most a zongoraszo-
nÀtÀk felv¢tele is elk¢sz¡lt, ez utÂbbi ä sze-
rencs¢nkre ä ¢ppen a HungarotonnÀl. A so-
rozatot v¢gighallgatva vilÀgossÀ vÀlik, hogy
itt mÀr r¢ges-r¢g nem historizmusrÂl van szÂ,
hanem àbilsonizmusrÂlÊ, vagyis egy nagy
müv¢sz szem¢lyes interpretÀciÂjÀrÂl, amely
t´rt¢netesen a Mozart korabeli fortepianÂn
kereszt¡l valÂsul meg, mindannak az infor-
mÀciÂt´megnek a segÁts¢g¢vel, ami a t´rt¢-
neti elûadÀsmÂddal kapcsolatban ma rendel-
kez¢s¡nkre Àll.

Bilson Mozart-interpretÀciÂja elvÀlasztha-
tatlan a fortepianÂtÂl: a müv¢sz szÀmÀra nyil-
vÀnvalÂan ez a maitÂl annyira k¡l´nb´zû
zongorahangzÀs volt a kiindulÂpont. A forte-
piano hangja jÂval kisebb, mint a modern
zongorÀ¢; a lecseng¢s sokkal gyorsabb, ¢s a
regiszterek k´zti hangszÁnk¡l´nbs¢g l¢nyege-
sen nagyobb. Mozart maximÀlis m¢rt¢kben
kihasznÀlta a hangszernek ezeket az adottsÀ-
gait, ugyanÃgy, ahogy Liszt vagy Rachmani-
nov tette a modern zongorÀval. TÃlzÀs n¢l-
k¡l ÀllÁthatjuk, hogy a fortepianÂnak Mozart
a Lisztje. (Hallgassuk csak meg a c-moll fan-
tÀzia virtuÂz futamait Bilson elûadÀsÀban!)

V¢gsû soron sohasem fogjuk megtudni,
hogyan jÀtszotta zongoraszonÀtÀit Mozart.
Annyi biztos azonban, hogy t´k¢letes gyakor-
lati ¢s elm¢leti felk¢sz¡lts¢g birtokÀban teljes
szuverenitÀs, szabadsÀg, korlÀtlan müv¢szi
fantÀzia jellemezte jÀt¢kÀt. Ugyanez mond-
hatÂ el BilsonrÂl. A hangszer, a hiteles forrÀ-
sokhoz valÂ ragaszkodÀs, az elm¢leti iroda-
lom ismerete csak elûfelt¢tel. A l¢nyeg az,
amire Bilsont mindez k¢pess¢ teszi, ¢s ezt
leginkÀbb egy nagy szÁn¢sz teljesÁtm¢ny¢hez
hasonlÁtjuk, aki klasszikus, sokunk Àltal kÁv¡l-
rûl tudott verseket mond az eredeti irÀnti tel-
jes hüs¢ggel ¢s t´k¢letes Àt¢l¢ssel. Bilson elû-
adÀsÀban a jÂl ismert ¢s az Ãj sajÀtos mÂdon
keveredik, olyannyira, hogy aki ismeri ezeket
a szonÀtÀkat, minduntalan felkiÀlt: àHÀt ezt
Ágy is lehet jÀtszani?Ê

Az igazat megvallva eltart egy ideig, amÁg
az ember f¡le hozzÀszokik Bilson elûadÂi vi-
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lÀgÀhoz. Mert hiÀba tudom, hogy a k¢t-k¢t
hangot ´sszefogÂ k´tûÁveket a XVIII. szÀzad-
ban àsÂhajÊ-oknak tekintett¢k, ¢s a mÀsodik
hangot gyeng¢bbre ¢s r´videbbre vett¢k,
mint az elsût. HiÀba tudom, hogy sokkal na-
gyobb figyelmet szenteltek az egyes hangok
szintj¢n t´rt¢nû artikulÀciÂnak, mint k¢sûbbi
korok, melyek a sz¢les dallamÁveket, az egy-
s¢ges frÀzisokat helyezt¢k elût¢rbe. HiÀba tu-
dom mindezt, olykor m¢gis Ãgy ¢rzem, hogy
Bilson tÃlsÀgosan sz¢ttagolja a frÀzisokat,
mintha helyettem, a hallgatÂ helyett is in-
terpretÀlni akarnÀ a darabot. Biztos p¢ldÀul,
hogy ¢n az A-dÃr szonÀta variÀciÂs t¢tel¢nek
t¢mÀjÀt mÀsk¢pp jÀtszanÀm ä ¢s Ãgy gondo-
lom, Bilson volna az elsû, aki elismern¢, hogy
ez szÁvem joga.

T́ bbnyire azonban teljesen magÀval ra-
gad Bilson Mozart-¢rtelmez¢se. Bilson, akÀr
a fent emlÁtett szÁn¢sz, a karakterÀbrÀzolÀsra
fekteti a fû hangsÃlyt: nÀla minden t¢ma,
minden hang ´nÀllÂ ¢letet ¢l, ¢s az eg¢sz elû-
adÀs a t¢mÀk, hangnemi ter¡letek drÀmai
kontrasztjaira ¢p¡l. Az aprÂ r¢szleteknek Âri-
Àsi szerep¡k van az ´sszhatÀs kialakÁtÀsÀban.
K¡l´n tanulmÀnyt ¢rdemeln¢nek p¢ldÀul
Bilson elûk¢i, ahogy e pontos idû¢rt¢k n¢lk¡l
lejegyzett, kism¢retü kottafejeket realizÀlja.
Az elm¢leti irodalomban bonyolult szabÀlyok
vannak arra n¢zve, hogy az elûke mikor r´-
vid, mikor hosszÃ; Bilson, mik´zben sosem
szegi meg e szabÀlyokat, bevezeti a kiss¢
hosszabb, a nem eg¢szen r´vid, az ultrar´vid
¢s m¢g ki tudja, hÀnyf¢le elûk¢t, melyek az
adott helyen mind l¢nyegesen hozzÀjÀrulnak
a zenei karakter ¢rz¢keltet¢s¢hez.

A mÀsodik k¡l´n tanulmÀnyt Bilson dÁszÁ-
t¢seirûl ÁrnÀm. A Mozart korabeli gyakorlat-
hoz hÁven Bilson, amikor egy-egy formar¢szt
megism¢tel, bizony dallamokat dÁszÁtve jÀt-
szik mÀsodszor. °s mivel mÀs zongoristÀktÂl
elt¢rûen majdnem mindent megism¢tel (szo-
nÀta formÀjÃ t¢telek mÀsodik fel¢t is!), bûs¢-
ges alkalom nyÁlik dÁszÁt¢sekre. Ezekkel az al-
kalmakkal Bilson ÀltalÀban m¢rt¢ktartÂan ¢l;
minden egyes dÁszÁt¢se esem¢ny, t´k¢letes
stÁlus¢rz¢kkel ¢s t¢vedhetetlen Ázl¢ssel meg-
oldva.

A harmadik tanulmÀnyt Bilson rubatÂjÀ-
nak szenteln¢m, annak a (Leopold Mozart ¢s
mÀsok Àltal leÁrt) effektusnak, amelyben a
jobb k¢z Àtmenetileg f¡ggetlenÁti magÀt a bal

k¢zben vÀltozatlanul fenntartott metrumtÂl,
hogy minden ¡tem elej¢n visszat¢rjen hozzÀ.
Sok varÀzslatos pillanat k´sz´nhetû ennek a
pÀratlan müv¢szettel alkalmazott effektus-
nak. De k¡l´n tanulmÀnyok n¢lk¡l is nyil-
vÀnvalÂ, hogy a Mozart-szonÀtÀk valÂsÀgos
Ãjrafelfedez¢s¢nek vagyunk tanÃi; jÂ ideig
neh¢z lesz ezeket a müveket jÀtszani, mÀs elû-
adÀsÀban hallgatni vagy akÀr csak rÂluk be-
sz¢lni an¢lk¡l, hogy az embernek esz¢be ne
jutna a Cornell egyetem ´tvenhat ¢ves pro-
fesszora a New York Àllambeli IthacÀbÂl.

Laki P¢ter

A K¹Z SZOLGçLATçBAN

Krimi ¢s tÀrsadalombÁrÀlat

 
Andrew Vachss: Flood
London, 1986. 301 oldal, 507 Ft

Andrew Vachss: Strega
[New York, 1987]
FordÁtotta çrokszÀllÀssy ZoltÀn ¢s GÀspÀr AndrÀs
Maecenas, 1990. 261 oldal, 150 Ft

Andrew Vachss: Meghalni boldogan (Blue Bell)
[New York, 1988]
FordÁtotta Jeszenszky Zita
Maecenas, 1991. 391 oldal, 169 Ft

àAndrew Vachss New Yorkban ¢lû ¡gyv¢d, a fia-
talkorÃak elleni bün¡gyek elismert specialistÀja,
egykori szÀllÁtÂmunkÀsÊ ä olvashatÂ a FLOOD cÁ-
mü k´nyv elej¢n. A reg¢nyben megmutatko-
zÂ irodalomfelfogÀs ismeret¢ben vilÀgossÀ
lesz, hogy ez az ¢letrajzi jellegü megjegyz¢s
annyit jelent: a k´vetkezû oldalakon New
York vilÀgÀnak avatott ismerûje fog megnyi-
latkozni, a fiktÁv t´rt¢netek a àvalÂsÀgÊ hü
mÀsÀt tÀrjÀk majd az olvasÂ el¢. Vachss iro-
dalomszeml¢lete ugyanis azt diktÀlja: nem
elegendû, ha a reg¢ny csupÀn a szÂrakoztatÀs,
a t´megszÂrakoztatÀs k´vetelm¢nyeinek tesz
eleget, a k´nyvekben az àÀbrÀzoltÊ vilÀg kri-
tikÀjÀnak is jelen kell lennie.

E kritika pedig nem pusztÀn az elbesz¢lû-
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nyomozÂ Burke sz´vegeinek modalitÀsÀbÂl
cseng ki, hanem gyakran egy¢rtelmüen el is
hangzik. Burke ugyanis olykor elbesz¢li, bel-
sû t¢pelûd¢sk¢ppen, vagy valamely mÀsik
szereplûvel folytatott dialÂgusÀban, mik¢nt
v¢lekedik a vilÀg dolgairÂl. Gondolatai r´vi-
den ´sszefoglalhatÂk.

Nem hisz semmilyen tÀrsadalmi int¢z-
m¢nyben, ahogyan abban sem, hogy bÀrmi-
lyen tÀrsadalmi csoporthoz tartozni lehetne.
Szerinte mindenki csak sajÀt magÀra szÀmÁt-
hat. Egyetlen c¢lja pedig az ¢letben maradÀs,
pontosabban a tÃl¢l¢s, amihez fizikai ¢s ¢r-
zelmi elszigetelts¢g sz¡ks¢ges.

Vachssn¢l a k¢rd¢s nem az, hogy ¢rde-
mes-e magÀnyosan ¢s elszigetelten ¢lni, ha-
nem hogy lehets¢ges-e elszigetelûdni. Ennek
kapcsÀn azonban n¢hÀny ellentmondÀs buk-
kan felszÁnre. Egyr¢szt, ha Burke valÂban a
teljes magÀnyt vÀlasztotta, akkor mivel ma-
gyarÀzhatÂ, hogy barÀtai (àtestv¢reiÊ) van-
nak, akik¢rt sz¡ks¢g eset¢n akÀr ¢let¢t is haj-
landÂ Àldozni? MÀsr¢szt, ha Burke semmif¢le
k´z´ss¢get nem vÀllal a àtÀrsadalommalÊ, ak-
kor igencsak ¢rthetetlen, hogy idej¢t m¢gis
gyerekek ¢s fiatalkorÃak ellen elk´vetett bü-
n´k felderÁt¢s¢vel t´lti. Melynek sorÀn rÀadÀ-
sul a nyomozÂ, akinek egyetlen c¢lja a tÃl¢l¢s,
minduntalan ¢letvesz¢lyes helyzetekbe ker¡l.
Az olvasÂ szerencs¢j¢re, term¢szetesen, hi-
szen hogyha ezek a szituÀciÂk hiÀnyoznÀnak
a k´nyvekbûl, valÂszÁnüleg semmi nem ma-
radna, ami¢rt bÀrmely à¢rtelmezûi k´z´ss¢gÊ rÀ-
szÀnnÀ magÀt, hogy elolvassa ûket.

Minthogy a k´nyvek Burke ¢let¢t hivatot-
tak megjelenÁteni, azaz nem annyira az
¡gyek bonyolultsÀga, a logikai probl¢ma
megoldÀsa, mint inkÀbb a nyomozÂ szem¢lyi-
s¢ge Àll a k´z¢ppontban, a fûszereplû szerel-
mi-szexuÀlis ¢let¢nek is fontos szerep jut. S
ezt nemcsak a zÀrlatok (melyek mindhÀrom
k´nyv eset¢ben Burke ¢s az adott reg¢nyben
szereplû nû kapcsolatÀnak v¢g¢t jelentik be),
hanem a cÁmek is mutatjÀk, minthogy azokat
mindig egy nûi n¢v szolgÀltatja (legalÀbbis az
angol nyelvü vÀltozatban, hiszen a BLUE
BELL cÁmü k´nyv magyarul MEGHALNI BOL-
DOGAN[!]-k¢nt olvashatÂ). Emellett, a k´ny-
vek ´nreklÀmozÀsÀban szint¢n fontos szerep

jut a nûknek, minthogy a k¢sûbb keletkezett
müvekben mindig szerepel valamilyen ho-
mÀlyos, Àm annÀl t´bbet sejtetû utalÀs a ko-
rÀbbi müvek fûszereplûnûire. Ami term¢-
szetesen nem vonja maga utÀn, hogy az egyes
k´nyvek ´nmagukban ¢rthetetlenek lenn¢-
nek; csupÀn azt c¢lozza, hogy felkeltse az ol-
vasÂ ¢rdeklûd¢s¢t a t´bbi mü irÀnt is.

A kritikusok gyakran Chandlerhez hason-
lÁtjÀk Vachsset. Az eddigiekben elmondottak
alapjÀn lÀthatÂ, hogy sok mindenben valÂ-
ban hasonlÁtanak egymÀshoz, Àm az elt¢r¢sek
legalÀbb ilyen fontosak. A legalapvetûbb ä
minthogy mindk¢t szerzû müvei Ãgymond a
àjelen vilÀgotÊ ÀbrÀzoljÀk ä abbÂl a triviÀlis
t¢nybûl fakad, hogy Vachss k´nyvei nagyjÀ-
bÂl ´tven ¢vvel k¢sûbb sz¡lettek. Marlowe a
harmincas-negyvenes ¢vekben ¢s a nyugati
parton, Burke pedig a nyolcvanas ¢vek v¢g¢-
nek New YorkjÀban ¢l. Burke-nek mÀr kara-
t¢s barÀtra van sz¡ks¢ge, s a jelenlegi techni-
kÀt hasznÀlja fel; vagy mÀs oldalrÂl, Vachss
k´nyveiben fontos szerep juthat Burke sze-
xuÀlis ¢let¢nek vagy egy transzszexuÀlis sze-
replûnek. çm a k¢sûbbi keletkez¢s ´nmagÀban
term¢szetesen nem magyarÀzza meg vala-
mennyi k¡l´nbs¢get. P¢ldÀul azt sem, hogy
Burke ä Marlowe-tÂl igencsak elt¢rûen ä mi-
¢rt ¢ppen int¢zetben felnûtt, autodidakta
nyomozÂ, aki ¢veket t´lt´tt b´rt´nben.

çm a Chandlerrel t´rt¢nû ´sszehasonlÁtÀs
valÂszÁnüleg tÃlsÀgosan hÁzelgû Vachssre.
HÀrom k´nyv¢t mÀr csak az¢rt is lehetetlen
a müfaj legjobbjai k´z¢ sorolni, mert valÂjÀ-
ban nem is olyan egy¢rtelmü, hogy krimikkel
van dolgunk. Vachss k´nyveiben ugyanis a
szÂrakoztatÂipari term¢k egyszersmind egy
igen kev¢ss¢ Àrnyalt ¢s meglehetûsen k´zvet-
len tÀrsadalombÁrÀlat eszk´z¢v¢ lesz. Burke
nem pusztÀn a megbÁzatÀst teljesÁti, hanem
egyben igazsÀgot is tesz: annak ellen¢re,
hogy nem hisz a tÀrsadalom megvÀltoztatha-
tÂsÀgÀban, v¢gez az Àltala bün´zûnek tekin-
tett emberekkel. Vachss reg¢nyei egyfelûl
meglehetûsen izgalmas ¢s szÂrakoztatÂ olvas-
mÀnyok, mÀsr¢szt azonban didaktikus, kifej-
tetlen ¢s leegyszerüsÁtû ÁrÀsok.

SajÂ SÀndor
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MINTA °RT°K N°LKºL

VizsgÀlati anyag:

Katherine Arthur: BÁzz bennem, kedves!
FordÁtotta HorvÀth G¢za
JöLIA, Harlequin, 1991. 96 oldal, 53 Ft

Joanna Mansell: A harmadik csÂk
FordÁtotta Kelemen çgnes
ROMANA, Harlequin, 1991. 96 oldal, 53 Ft

Rita Clay Estrada: Tüz vagy g´r´gtüz
FordÁtotta MolnÀr MÀrta
TIFFANY, Harlequin, 1991. 96 oldal, 53 Ft

Diana Palmer: M¢g mindig szeretlek
FordÁtotta dr. K´vesdy JÀnosn¢
BIANCA, Harlequin, 1991. 96 oldal, 53 Ft

Janice Harrel: Kedves doktor Ãr!
FordÁtotta MÀt¢ Helga
DENISE, Harlequin, 1991. 96 oldal, 53 Ft

Sandy Madison: Tegyem, vagy ne tegyem
FordÁtotta KovÀcs Norbert
TANGA, Metrum, 1991. 122 oldal, 69 Ft

Sibylle Simon: Aki f¢l a szerelemtûl
FordÁtotta Gergely Erzs¢bet
KRISZTIäKRISZTAäKRISZTINA, Bastei-Verlag,
1991. 64 oldal, 62 Ft

Dino Francesco (DÀvid Csaba): Szerelmed percei
ROMANTIKA SOROZAT, Textronic, 1991. 
92 oldal, 75 Ft

Judith Kay (KoblÀsz Judit): M¢z¢des bosszÃ
MAI ROMANTIKA, Ma K´nyvkiadÂ, 1991. 138
oldal, 79 Ft

Nancy Carlson: A sebess¢g megszÀllottja
FordÁtotta JÀvor Andrea
V¹R¹S RñZSA ä SZERELMES REG°NYEK, 
Text Kft., 1991. 160 oldal, 79 Ft

Francine Pascal: RosszlÀny
FordÁtotta Szalay Marianne
V¹R¹S RñZSA ä AZ °DESV¹LGYI SULI SZEREL-
MES IKREI, Text Kft., 1991. 124 oldal, 79 Ft

Pat Dalton: Felragyog a nap
FordÁtotta F´ldes GÀbor
MçSODIK ES°LY A SZERELEMRE, Es¢ly Kft.,
1991. 192 oldal, 85 Ft

Herbert Jenkins: Patricia f¢rjet fog
FordÁtotta ForgÀch Irma
HEL°NA K¹NYVEK, Nesztor, 1991. 126 oldal, 
89 Ft

N. R. Selden: Tavaszi bÃcsÃcsÂk
FordÁtotta G´m´ri Judit
SZESZ°LY, KrÂnikaäPress Kft., 1991. 171 oldal,
79 Ft

Pam Ketter: Szerelmesek szigete
FordÁtotta G´m´ri Judit
SZESZ°LY, KrÂnikaäPress Kft., 1991. 79 oldal,
79 Ft

MINTA °RT°K N°LKºL
(elûzetes)

A daliÀs/jÂk¢pü/vonzÂ/rejt¢lyes recenzens
egyszerre tizen´t szerelmes f¡zetes reg¢ny
vonzk´r¢be ker¡l. Vajon ki hÂdÁtja meg a k¢k
szemü/napbarnÁtott/boltozatos mellkasÃ/ac¢-
los izomzatÃ recenzens szÁv¢t? A sz¢p Belin-
da, a tartÂzkodÂ Gina, a szenved¢lyes Mere-
dith, a k´nnyüv¢rü Ramona, az ÀlmodozÂ
Szabrina? A titkÀrnû, az ÃjsÀgÁrÂnû, a kar-
mesternû, a sofûrnû? Vajon kivel lesz boldog?
Vajon Ãjabb csalÂdÀs vÀrja-e? Vajon pÀrra
lel-e? Vajon magÀra lel-e? Vajon egymÀsra
lel-e? Vajon lele?

1. FEJEZET
Minek nevezzelek?

avagy
Vehetn¢nk akÀr komolyan is?

P¢ldÀul nevezhetn¢nk annak, ami: ponyvÀ-
nak.

A VILçGIRODALMI LEXIKON a k´vetkezû-
k¢ppen hatÀrozza meg a fogalmat:

àPONYVA: ponyvaf¡zet: a n¢pnek szÀnt ala-
csony szÁnvonalÃ, olvasmÀnyos ÁrÀsmü, melyet
ig¢nytelen k¡lsejü ¢s olcsÂ nyomtatvÀnyk¢nt bocsÀ-
tanak k´zre. KorÀbban f´ldre terÁtett ponyvÀn, illet-
ve ponyvasÀtor alatt ÀrusÁtottÀk, innen a neve is.Ê
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A definÁciÂ z´kkenûmentesen alkalmazha-
tÂ vizsgÀlati anyagunkra, akÀr m¢g azon ä
egy¢bk¢nt mell¢kes ä r¢szlet tekintet¢ben is,
hogy az aluljÀrÂi k´nyvÀrusok jelentûs r¢sz¢-
nek immÀr asztalka sem jut, s Ágy a szÂ leg-
szorosabb ¢rtelm¢ben ism¢t a k´vezetre terÁ-
tett ponyvÀrÂl ÀrusÁtanak.

A definÁciÂ egyetlen ä Àm fontos ä hiÀ-
nyossÀga, hogy a huszadik szÀzadi àponyvaÊ
fogalmÀbÂl indul ki, holott eredendûen nem
minden ponyvÀrÂl Àrult mü volt àponyvaÊ. A
k´nyvnyomtatÀs kezdetein¢l a Biblia is csu-
pÀn vasÀrnapi vÀsÀrok szek¢rder¢kbÂl kÁnÀlt
port¢kÀja volt, mely rÀadÀsul nem is lehetett
k¡l´n´sebben kelendû egy javar¢szt analfa-
b¢ta vilÀgban. A ponyvÀrÂl Àrult ÁrÀsmü csak
az olvasni tudÀs terjed¢s¢vel vÀlhatott àpony-
vÀvÀÊ, vagyis akkor, amikor mÀr volt mihez
k¢pest elponyvÀsodnia.

A vizsgÀlati anyag kapcsÀn felmer¡l m¢g
egy ä napjainkra jÂr¢szt korrodÀlt, de a honi
humÀn tudatalattiban itt-ott m¢g mindig kÁ-
s¢rtû ä gondolat, pontosabban jelszÂ: àa
k´nyv ¢rt¢kÊ. TalÀn f´l´sleges most hossza-
san boncolgatni, hogy milyen rokonszenves
vÀgyak s egyben milyen cenzurÀlis erûszakt¢-
telek rejlenek e szlogen hÀtter¢ben. Elegen-
dû annyit megjegyezni: t¢ved¢s. A k´nyv
nem ¢rt¢k, hanem àEgybek´t´tt, lapozhatÂ Ávek-
bûl ÀllÂ, rendszerint fed¢llel ellÀtott (nyomtatott)
ÁrÀsmüÊ (MAGYAR °RTELMEZý K°ZISZñTçR).
Ebben az ¢rtelemben a vizsgÀlati anyag:
k´nyv. Mire a honi humÀn visszavÀg: na jÂ,
de nem irodalom! Ahogy vessz¡k. àIRODA-
LOM: a szÂ eredeti ¢s legtÀgabb ¢rtelm¢ben a ma-
radandÂan r´gzÁtett ¢s sz¢lesebb k´rü nyilvÀnossÀg
szÀmÀra szÂlÂ sz´vegek ´sszess¢ge.Ê (VIL. LEX.)
Ebben a tÀg ¢rtelemben a vizsgÀlati anyag:
irodalom.

TovÀbbi kurrens k´zhely: àez az ÃjmÂdi
szennyÀradat, amely elÀrasztja a...Ê stb. Nem
Ãj keletü. °s mindig is elÀrasztotta a... Meg-
emlÁtendû, hogy n¢hÀny ¢vvel ezelûtt a honi
humÀn m¢g szÁvbûl ÀhÁtotta a nyugati szten-
derdeket, Àm ezen csakis a cenzÃra hiÀnyÀt
¢rtette. Mintha nem kÁvÀnt volna tudomÀst
venni arrÂl, hogy az ÀhÁtott ¢gtÀj nyomtatott
term¢keinek t´bbs¢ge szint¢n a vizsgÀlati
anyag r¢sz¢t k¢pezi, csupÀn az ÀrusÁtÀs k´r¡l-
m¢nyei kulturÀltabbak. Az utca embere ott
csakÃgy, mint 1948 elûtt itt, mindig is a vizs-
gÀlati anyag ´z´n¢ben gÀzolt. Az anyagvizs-

gÀlÂ (recenzens) nem hallgathatja el: olykor
irritÀlja, hogy a sÁrÀs-rÁvÀsnak csupÀn a tÀr-
gya vÀltozott, hangereje nem. Mintha egy bi-
zonyos nyafogÀsmennyis¢g mÀr-mÀr eg¢sz-
s¢g¡gyi sz¡ks¢glet volna. Az anyagvizsgÀlÂ ä
meglehet, kÀrhoztatandÂ ä v¢lem¢nye sze-
rint most, ¢ppen a vizsgÀlati anyag t´meges
megjelen¢s¢vel Àllt helyre a vilÀg rendje. Ami
nem jelenti azt, hogy rokonszenvesnek talÀl-
nÀ a vilÀg rendj¢t, vagy Ãgy v¢ln¢, nem kell
hadakozni ellene. Az anyagvizsgÀlÂ n¢zete
szerint a vizsgÀlati anyag elleni harc t´k¢le-
tesen rem¢nytelen. TehÀt tiszta szÁvvel, skru-
pulusok n¢lk¡l folytathatÂ ¢s folytatandÂ! A
jelen anyagvizsgÀlat is e teljes rem¢nytelen-
s¢g jegy¢ben folyik.

2. FEJEZET
Keresd a nût!

A szerelmes f¡zetes reg¢ny viszonylag fiatal
g´cs a müfaj girbegurba t´rzs¢n. Megjelen¢-
se a mÃlt szÀzad elej¢re-k´zep¢re tehetû,
amikor mÀr elegendû volt az olvasni tudÂ nû
ahhoz, hogy ig¢nyeiket f´lkeltendû, illetve ki-
el¢gÁtendû, a j´vedelmezû ¡zletÀgat rÀjuk
alapozhassÀk. A szerelmes f¡zetes reg¢ny
ugyanis uralkodÂan nûi müfaj, m¢ghozzÀ
minden lehets¢ges tekintetben.

N¢zz¡k a statisztikai vet¡letet.
A mintÀul vÀlasztott anyag tizen´t k´nyv.

Ebbûl tizenhÀrmat nû jegyez.
Mind a tizen´t cÁmlapon (melyekrûl majd

m¢g k¡l´n is szÂt ejt¡nk) nûk lÀthatÂk, t´bb-
nyire f¢rfiakkal kar- vagy ajak´ltve, n¢ha
azonban magÀnyosan: ûk a fûszereplûk.

Az olvasÂk´z´ns¢grûl csak sejtelm¡nk le-
het, ´sszet¢tel¢be m¢gis bizonyos betekint¢st
nyÃjt a SZESZ°LY. A sorozat kiadÂja ugyanis
parÀd¢s agytornÀra invitÀlja olvasÂit: a Sze-
sz¢lyes SzÁvek JÀt¢kÀra. Meg kell talÀlni a k´-
tetben elrejtett hÀrom iciri-piciri szÁvecsk¢t, s
az oldalszÀmokat egy levelezûlapon elk¡l-
deni. A helyes megfejtûk k´zt k´zjegyzû
jelenl¢t¢ben kisorsolnak egy iciri-piciri arany
¢s hÃsz irinyÂ-pirinyÂ ez¡st nyaklÀncot
àSZESZ°LY-embl¢mÀs medÀllalÊ. Mivel a k¢t
k´tet k´zli a nyertesek listÀjÀt, a n¢vsorbÂl,
melyet akÀr v¢letlen statisztikai mintav¢-
telnek is tekinthet¡nk, a k´vetkezûket olvas-
hatjuk ki:
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A 42 boldog nyertes k´z¡l
1 f¢rfi
41 nû

5 asszonyn¢ven  36 leÀnyn¢ven
  szerepel     szerepel
5 nagyvÀrosi  37 javar¢szt falusi,
  (Budapest, Szeged,     ritkÀbban
  Miskolc)     kisvÀrosi

Vagyis: a SZESZ°LY Àtlagos olvasÂk´z´ns¢-
ge k´zs¢gi ¢s kisvÀrosi illetûs¢gü hajadonok-
bÂl Àll.

Nincs okunk felt¢telezni, hogy a t´bbi so-
rozat eset¢ben l¢nyeges elt¢r¢s volna az olva-
sÂtÀbor nem¢t illetûen, habÀr a TANGA m¢ly-
s¢gei nyilvÀn az erotikÀra fog¢konyabb vÀro-
siakat borzongatjÀk, JöLIA pedig k´ztudottan
mindenki¢.

Ugyanitt kell szÂt ejteni a kiprÂbÀlt mene-
dzsel¢si technolÂgiÀrÂl, mellyel a szerel-
mesf¡zet-sorozatok kiadÂi-szerkesztûi ¢lnek.
Az importsorozatok a teljes know-how-val
egy¡tt ¢rkeznek MagyarorszÀgra, ennek r¢-
sze a szakosodÀs, az elt¢rû ig¢nyü r¢tegek c¢l-
zott megk´zelÁt¢se. ögy ÀltalÀban a ànûolva-
sÂkraÊ szÀmÁtani ma mÀr amat´rizmus. MÀr-
pedig ezek a kiadÂk profik. Az Harlequin re-
g¢nyÃjsÀgai nagyjÀbÂl a k´vetkezûk¢ppen
specializÀlÂdnak: JöLIA (mint mÀr emlÁtet-
tem) mindenki¢, ROMANA is, de k¡l´n hang-
sÃlyt fektet az egzotikus k´rnyezetre, DENISE
a kamaszvÀsÀrlÂkra kacsint, TIFFANY az ¢rz¢-
kis¢get birizgÀlja (mÀr amit û annak nevez),
BIANCA a mÀsodik nekifutÀs kÁnjaira ¢s ¢des-
s¢g¢re szakosodott, ¢s be kell valljam, hogy
ugyanezen c¢g BACCARA-f¡zetei nem ker¡l-
tek a kezembe, holott a beharangozÂ szerint
a BACCARA a forrÂ szenved¢lyek sorozata, ¢s
gyanÁtom, hogy sÃlyos vesztes¢g ¢rt.

Egyes sz¢riÀk nem sz¢pelgû, k´ltûinek v¢lt
cÁmekkel tetszelegnek, hanem informÀlnak.
Ilyen a MçSODIK ES°LY A SZERELEMRE, amely
tÀrgyszerüen szÂlÁtja meg leendû olvasÂit.
Vagy a V¹R¹S RñZSA sorozatbokron bel¡l AZ
°DESV¹LGYI SULI SZERELMES IKREI, mely v¢l-
hetûleg azonnal magÀhoz vonja a r¡gyezû ar-
cÃ ¢s bimbÂdzÂ ¢rzelmeket d¢delgetû kama-
szokat. A statisztikai vet¡let ¢s a know-how
azonban mÀsodlagos a nûi szeml¢let uralgÀ-
sÀhoz k¢pest. (Az anyagvizsgÀlÂ mÀr elûre
k¢nytelen eln¢z¢st k¢rni azoktÂl, akik az itt
k´vetkezûk olvastÀn netÀn hÁmsoviniszta

szeml¢lettel vÀdolnÀk, ¢s Ág¢ri: ha legk´ze-
lebb tizen´t akciÂreg¢ny vagy pornogrÀf opus
minimum ker¡l gÂrcs´ve alÀ, akkor k¢rlelhe-
tetlen lesz az ´nel¢g¡lt kank¢rked¢s ¢s a mu-
csai machoizmus ostorozÀsÀban is.)

Mif¢le nûk tehÀt a szerelmes f¡zetek k´z-
ponti alakjai? Mindenekelûtt: szerelmesek.
Meg azutÀn: maiak. °s v¢g¡l ä bÀr talÀn
meglepûen hangzik ä er¢nyesek a sÀrga f´l-
dig.

Egytûl egyig f¡ggetlenek. CsalÀdos nûnek
nem dukÀl, hogy a f¡zetsorozatok hûsnûj¢v¢
avanzsÀljon. Ha m¢gis, akkor felt¢tlen¡l
sz¡ks¢ges valami k´rm´nfont magyarÀzat:
csapodÀr f¢rje elhagyta r¢gen, idej¢t sem
tudjuk, miÂta ¢lnek k¡l´n stb. Vagyis polgÀri
er¢nyek uraljÀk a f¡zeteket, melyben hÀzas-
sÀgt´r¢s nem fordul elû, s ha igen, akkor va-
lami egy¢b morÀlis t¢nyezû a hÀzassÀgt´r¢st
megbocsÀthatÂ botlÀssÀ minûsÁti. A f¡zetes
reg¢ny hûsnûje tehÀt f¡ggetlen. Gina O'Con
a TIFFANY/17-bûl p¢ldÀul szÀllodatulajdonos,
¡zleti ´nÀllÂsÀgra t´rekvû, modern asszony.
Szabrina A SEBESS°G MEGSZçLLOTTJç-bÂl egy
szÀllÁtÀsi c¢g tulajdonosa. Mindketten be
akarjÀk bizonyÁtani a vilÀgnak, hogy egyed¡l
is k¢pesek vÀllalkozÀsuk vezet¢s¢re. çm a c¢g
´nÀllÂsÀgÀt fenyegetû ¡zleti rivÀlis ¢s a nû
f¡ggetlens¢g¢t vesz¢lyeztetû ¢rzem¢ny egy-
azon daliÀs f¢rfi szem¢ly¢ben kopogtat a le-
Ànyszoba (igazgatÂi iroda) ajtajÀn. Ezt k´ve-
tûen a menetrend Ágy alakul:

1. A h´lgy szÁve azonnal feldobog.
2. Titkolni akarja, mit ¢rez. Term¢szete-

sen ´nmaga elûtt is.
3. çm nem tudja titkolni. Kebl¢ben b¡sz-

kes¢g ¢s szerelem vad tusÀja dÃl.
4. A f¢rfi szÁve is feldobog, de û bezzeg jÂl

palÀstolja.
5. Megindul az ¡zleti ¢s ¢rzelmi harc.
6. A f¢rfi nagyobb tûkeerej¢vel diadalmas-

kodik.
7. A nû alÀveti magÀt.
8. Sz¢dÁtû perspektÁvÀk nyÁlnak meg elût-

t¡k.
A nûÁrÂk jegyezte, nûket a k´z¢ppontba

ÀllÁtÂ müvek a nûk sz¡ks¢gszerü behÂdolÀsÀt
¢s alÀvetetts¢g¢t sugalljÀk, sût reklÀmozzÀk.
Ezek a Sherrie-k, Miriamok, Agath¢k, Patri-
ciÀk, BelindÀk, JessicÀk csupÀn az¢rt futjÀk
k´reiket f¡ggetlens¢g¡ket zÀszlÂk¢nt lobog-
tatva, hogy min¢l boltozatosabb legyen a f¢r-
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fimellkas, melyre sz¢p fej¡ket lehajtvÀn a
zÀszlÂt elhajÁtjÀk. °s ez Ágy is van rendj¢n ä
sugallja a szerelmes reg¢ny ä, a nûi fej helye
nem a nyakÀn van, hanem a f¢rfimellkason,
az arcon megnyugvÂ bensûs¢ges mosoly de-
rengjen, a szempillÀkat ¢rz¢ki borzongÀs re-
zegtesse.

Mindehhez k¢zenfekvû illusztrÀciÂul szol-
gÀlnak a cÁmlapok. A vizsgÀlati anyag tizen´t
kiadvÀnyÀbÂl tÁznek a borÁtÂjÀn egy-egy pÀr
lÀthatÂ. IkonogrÀfiailag k´t´tt szÁnes Kodak-
felv¢telek, arck´zelik vagy mellalakok, inti-
mus egy¡ttl¢t, a f¢rfi feje mindig magasab-
ban, kezdem¢nyezû ¢rz¢kis¢ggel hajol part-
nere fel¢, a nû arcÀn mindig az el- ¢s befo-
gadÀs gy´ny´re, hunyt pillÀk, szelÁden vÀra-
kozÂ mosoly. Amennyiben (f¢ny)k¢preg¢ny
cÁmlapjÀt lÀtnÀnk, a gondolatbubor¢kokbÂl a
k´vetkezû pÀrbesz¢det silabizÀlhatnÀ a min-
den sz¢pre ¢s jÂra nyitott olvasÂ: F¢rfi: ñ,
eny¢m vagy, Sherrie/Miriam/Sybill/Belinda!
Nû: Ti¢d vagyok, Jarret/Christopher/Nor-
man/Brad, Â!

Mindezt figyelembe v¢ve az anyagvizsgÀlÂ
ekk¢ppen summÀzhatja megfigyel¢seinek el-
sû k´r¢t: a nûk Àltal nûk szÀmÀra Árott, nûi
fûhûs´kkel operÀlÂ szerelmes reg¢ny macho-
szeml¢letet sugall, s egy¢rtelmüen a hÁmf´-
l¢nyt dicsûÁti, hiÀba ´nti el a langy rÂzsaszÁn
nyÀlnak Àrja.

3. FEJEZET
De valÂjÀban mirûl Àlmodik a lÀny

holdvilÀgos ¢jszakÀn?

Az ÁrÂk nagy ÀltalÀnossÀgban arra t´rnek,
hogy valami vÀratlannal szolgÀljanak olvasÂ-
iknak. A lektür bizonyos vÀltozatainÀl, a k¡-
l´nb´zû tÁpusÃ bün¡gyi t´rt¢netek ¢s bor-
zongÀk eset¢n egyenesen szakmai minimum-
nak tekintendû a vÀratlan fordulat, a szokvÀ-
nyostÂl elt¢rû megoldÀs. (°s ez akkor is igaz,
ha a t´megtermel¢s k´vetkezt¢ben r¢gen ki-
alakultak mÀr a szokvÀnytÂl valÂ elt¢r¢s szok-
vÀnyai is.)

A szerelmes f¡zetes reg¢ny szerzûj¢nek
azonban mÀsf¢le k´vetelm¢nyeknek kell ele-
get tennie. A havonta kibocsÀtott term¢k
ugyanis ¢ppen azzal vonzza vÀsÀrlÂit, hogy
mindenkor garantÀltan ugyanazt nyÃjtja.

CsupÀn a t´rt¢net k¡lsûs¢gei vÀltozhatnak ä
ez f´lt¢tlen¡l sz¡ks¢ges! ä, de az esem¢nyek
fû vonala, a t´rt¢net szerkezete nem mutat-
hat k¡l´n´sebb vÀltozatossÀgot, ezzel ugyanis
elveszÁten¢ olvasÂk´z´ns¢g¢t. ä E tekintetben
struktÃrÀja a pornogrÀfiÀhoz hasonlatos: ha
az aktusok nem k´vetik egymÀst a megfelelû
¡temben, mindig ugyanÃgy, ahogyan a me-
rev olvasÂi kÁvÀnalom diktÀlja, akkor a por-
nogrÀf mü mintegy lekonyul ¢s elernyed.

A szerelmes f¡zetes reg¢ny ÁrÂjÀnak ¢s ol-
vasÂjÀnak viszonya pontos megegyez¢sen
alapul. A szerzû az elvÀrt vonalak ment¢n ve-
zeti cselekm¢ny¢t, ¢s ha Ágy tesz, bizton szÀ-
mot tarthat a fogyasztÂk olvasÂi hüs¢g¢re.
Amidûn a term¢ket l¢trehozza, viszonylag
kev¢s vÀlasztÀsi lehetûs¢ge van: a k´vetendû
s¢mÀk nem hagynak szÀmÀra komolyabb jÀ-
t¢kteret.

A k´telezû happy endinghez vezetû Ãt k´-
telezûen r´g´s kell, hogy legyen, mik´zben a
szerelmesek k´telesek eleget tenni a lehetû
legsz¢lesebb ¢rtelemben vett polgÀri er¢ny
valamennyi k´vetelm¢ny¢nek. A modern
elem pusztÀn annyi, hogy nem minden vi-
szony torkollik hÀzassÀgba ä d´ntse el ki-ki
maga, hogy a àmoderns¢gÊ mely szintje ez.

A tÀrsadalmi k´zeg? N¢hÀny p¢lda:

    A f¢rfi    A nû
VilÀghÁrü karmester SofûrlÀny

 (diplomamunkÀjÀn
 dolgozÂ
 ¡zemgazdÀsz)

SzÀllÁtÀsi vÀllalat RivÀlis vÀllalat
 eln´k-tulajdonosa  tulajdonosa
SzenÀtorjel´lt SzÁn¢sznû
R¢g¢szkedû milliomos HobbiutazgatÂ
  ´r´k´snû
K¢rges szÁvü SzÀlloda-
 p¢nzember  tulajdonos-nû
Milliomos borÀsz HÁres ÃjsÀgÁrÂ
JÂmÂdÃ farmer ºnnepelt ÁrÂnû

Mindenkinek korlÀtlan ideje jut arra,
hogy ¢rzelmeivel foglalkozz¢k, az egy¢b tev¢-
kenys¢gek pusztÀn seg¢deszk´z´k ahhoz,
hogy a hûs´k k´zelebb ker¡ljenek vagy eltÀ-
volodjanak egymÀstÂl, a munka arra szolgÀl,
hogy szerelmi bÀnat eset¢n bel¢temetkezze-
nek, a p¢nzszerz¢s gondüzû foglalatossÀg.
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°s a lÀny igenis errûl Àlmodik holdvilÀgos
¢jszakÀn! Most ¢s mind´r´kk¢. Az ÀntivilÀg-
beli szirupos csel¢dlÀnyÀlmok nem mÂdosul-
tak fikarcnyit sem, aki ezekre a vÀgyk¢pekre
bazÁrozza f¡zetesreg¢ny-birodalmÀt, szikla-
szilÀrd talajra ¢pÁt.

Az operett legyûzhetetlen, hiÀba kÁvÀnjÀk
avatott rendezûk Ãjra meg Ãjra Àt¢rtelmezni
¢s kiforgatni ä a àmonumentÀlis idiotizmusÊ
nem mÀsodik vagy harmadik vagy t´bbedik
r¢teg¢vel hat, hanem azzal, ami: monumen-
tÀlis idiotizmusÀval.

°s ¢ppÁgy legyûzhetetlen az operettel egy
tûrûl fakadÂ slÀgerigazsÀgokat prÂzai fikciÂs
formÀvÀ duzzasztÂ f¡zetes reg¢ny is, mert
magva, a lapos slÀgerigazsÀg, nem pusztÀn
bornÁrt falv¢dûsz´veg, hanem egyben v¢gsû
igazsÀgok populÀris foglalata ¢s t´meges vÀ-
gyak aforisztikus kifejezûje is. TalÀn bizony
nem àfej¡nk felett szÀll a k¢k madÀrÊ? TalÀn bi-
zony nem àde addig Árj, gyakran Árj, Ágy szerezz
egy kis ´r´m´tÊ? TalÀn bizony nem à...hogy j´n
egy kirÀlyfi tÀn, hÂfeh¢r paripÀnÊ? Ki meri ta-
gadni?

4. FEJEZET
Nyelv a lelke mindennek

A s¢ma minden szinten uralja a vizsgÀlati
anyagot. A szakszerü t´megtermel¢s nem
csupÀn elker¡lhetetlenn¢, hanem egyben k´-
telezûv¢ is teszi a sek¢lyess¢get, melynek
egyik lÀtvÀnyos t¡nete, hogy a szerzûk a sze-
replûk ¢rzem¢nyeinek fûleg szemmel lÀtha-
tÂ, k¡lsû jeleit soroljÀk fÀradhatatlanul, tü-
z´n-vÁzen Àt. Hogy lÀttatÂ legyen a mü.

Ez¢rt aztÀn:
à°rint¢s¢re forrÂ borzongÀsok futottak v¢gig a

gerinc¢n...Ê
àFelemelte a fej¢t, ajkait odakÁnÀlta, ¢s megre-

megett a mohÂ vÀgytÂl...Ê
àçt- meg ÀtjÀrta ûket az ¢rz¢sek hullÀmainak

Àradata...Ê
àK´zel l¢pett a lÀnyhoz, ¢s t¢bolyult haraggal

n¢zett le rÀ...Ê
àSzÁve ¢ppoly hevesen vert, mint a f¢rfi¢...Ê
àHeves szÁvdobogÀsa elÀrulta, hogy ez a l¢leg-

zetelÀllÁtÂ ¢lm¢ny egyszerre volt a menny ¢s a po-
kol...Ê

A vizsgÀlati anyagnak gyakorlatilag eg¢sze
ilyen ¢s ehhez hasonlÂ nyelvi s¢mÀk k´zepes
invenciÂval bonyolÁtott variÀlÀsa. A vizsgÀlati
anyagban az ajak az ajakra k´telezûen tapad.
K¢t ajak mi egyebet is kezdhetne egymÀssal?
A csÂk àszenved¢lyes ¢s m¢gis gyeng¢dÊ, bÀr bi-
zonyos esetekben àgyeng¢d, Àm m¢gis szenved¢-
lyesÊ. A szem arra valÂ, hogy patakozz¢k be-
lûle a sÂs l¢. BÀr kiv¢teles esetekben nem pa-
takzik, hanem ´mlik. A szÁv arra szolgÀl,
hogy megÀllÀs n¢lk¡l verjen, d¡b´r´gj´n,
majd kiugorjon, torokban dobogjon. A szer-
zûi ¢s fordÁtÂi buzgalom idûnk¢nt egyedi vÀl-
tozatokat hoz l¢tre, Ágy aztÀn Pat Dalton FEL-
RAGYOG A NAP cÁmü reg¢ny¢ben (fordÁtotta
F´ldes GÀbor) àChadnek torkÀn akadt a l¢legze-
teÊ. Nemk¡l´nben az anyagvizsgÀlÂnak.

A vizsgÀlati anyag eg¢sz¢nek nyelvi szint-
je, a mechanikus ism¢tlûd¢sek t´mege, vala-
mint az a k´r¡lm¢ny, hogy milyen hatalmas
gyÀrtmÀnymennyis¢gbûl merÁtett¡nk mintÀt,
elgondolkodtatÂ. F´lt¢telezhetû, bÀr szak¢r-
telem hÁjÀn az anyagvizsgÀlÂ nem k¢pes bi-
zonyÁtani, hogy ilyen t´megtermel¢s megkÁ-
vÀnja a szÀmÁtÂg¢p alkalmazÀsÀt. Hiszen ak-
kor nyilvÀn javulnak a j´vedelmezûs¢gi mu-
tatÂk.

Bizonyos sürün ism¢tlûdû jeleneteket,
melyekre f´l´sleges energiÀt pazarolni, a
szerzûk szÀmÁtÂg¢ppel is elk¢szÁthetnek. çllÁ-
tÂlag bÀmulatos, hogy egy komoly szerzûi
szoftver mi mindenre k¢pes. Amennyiben a
felhasznÀlÂ megadja a sz¡ks¢ges param¢tere-
ket, a g¢p megalkotja az egy rugÂra jÀrÂ je-
lenetek ¢ppen sz¡ks¢ges vÀltozatÀt. Egy csÂk-
jelenettel, vereked¢ssel, pisztolypÀrbajjal iga-
zÀn nem ¢rdemes hosszadalmasan elbÁbelûd-
ni. De egy szerelmes reg¢ny in medias res in-
dÁtÀsÀval sem, melynek szerepe csupÀn az,
hogy mÀr a kezdet kezdet¢n tÀj¢koztassa a fo-
gyasztÂt a helyszÁnrûl, a szereplûkrûl ¢s a mi-
liûrûl. SzÀmÁtÂg¢pes hozzÀ¢rt¢s hÁjÀn az
anyagvizsgÀlÂ ä fÀradsÀgos ¢s avÁttas k¢zi
munkÀval ä maga farigcsÀlta az alÀbbi p¢ldÀt,
hogy ¢rz¢keltesse, mik¢nt k¢pzeli a romÀnc-
gyÀrtÀs komputerizÀlÀsÀt. Valahogy Ágy:
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PARAM°TEREK

hang¡t¢s a hûs lelkis¢ge k´zeg vilÀg

1.  nyers, macho   khakiba burkolt 
  vad, ¢rz¢ki vÀgyak 

  hÀborÃs  kanvilÀgi
 alvilÀgi

2.  rafinÀltan
 romlott

  hazug k´zegben
  igaz ¢rzem¢ny

  dÃsgazdag
  ¢lveteg

 nagyvilÀgi
 f¢lvilÀgi

3.  term¢szetes
 egyszerü

  romlatlan ¢s ruhÀtlan   szabados  szigetvilÀgi

P°LDçK

1.  Dodge ûrnagy   a fedez¢kben guggolt   a homokzsÀkok m´g´tt,

2.  Jean-Pierre   a rulettasztalnÀl Àllt   a krupi¢val szemben,

3.  Kan-Taki   a tisztÀson hevert   a majomkeny¢rfa Àrny¢kÀban,

1.   orrÀt tÃrta,  nûi
bugyikra gondolt,    
Àgy¢ka megkem¢nye-
dett, 

2.   orrÀt fintorÁtva    a dekoltÀzsba lesett,
   s szÁve felizzott, 

3.   orrdÁsz¢t f¢nyezte,    Àgy¢kk´tûj¢re tekintett,
   s szÁve feld¡b´rg´tt, 

1.     s arra vÀgyott,             hogy Mary-Louba hatolhasson.

2.     Ãgy vÀgyott             a marquise k¢jes ¢rint¢s¢re.

3.     Ãgy sÂvÀrgott             Kua-Lua ¢rett, ¢des, l¢dÃs test¢re.            

Az anyagvizsgÀlÂ egy¢bk¢nt t´bb¢-kev¢sb¢
bizonyos benne, hogy gyermeteg elk¢pzel¢s¢t
r¢ges-r¢gen tÃlhaladta a valÂsÀg, s a szerelmes
reg¢nyek (valamint a t´bbi f¡zet-fûzet) soro-
zatgyÀrtÀsa, ig¢nyk´vetû t´megtermel¢se
sokkalta haladottabb know-how-val t´rt¢nik,
mint ahogyan û k¢pzelni meri.

5. FEJEZET
A v¢g

A szerelmes f¡zetes reg¢nynek ä ¢ppen a mag-
vÀt k¢pezû slÀgerigazsÀgokbÂl k´vetkezûen ä
mondanivalÂja van. Sût olvasata is. Igaz, nem
t´bbf¢le, hanem csupÀn egyetlen, ez pedig szÂ
szerint azonos azzal, ami lapjain olvashatÂ. A
mondanivalÂ Ágy foglalhatÂ ´ssze:

A szerelem minden akadÀlyt legyûz.

Vagy: szerelem n¢lk¡l az ¢let mit sem ¢r.
Vagy: bÁzni kell a szerelemben.
Vagy: hinni kell a szerelemben.
Vagy: stb.
Szem¢lyre szabottan: te is voltÀl/vagy/le-

szel/lehetsz m¢g szerelmes, Ágy hÀt tu-
dod/tudd meg/ne feledd, hogy: lÀsd mint
fent.

A szerelmes reg¢ny mindezt egy-egy afo-
risztikus zÀrÂgesztussal v¢si fogyasztÂja eml¢-
kezet¢be. °s ez a v¢g.

Az anyagvizsgÀlÂ szÂkincse itt el¢gtelen.
Besz¢ljenek a müvek maguk. íme, a vizsgÀlt
anyag java r¢sz¢nek zÀrÂmondatai:

àä °n megbocsÀtottam neked, Pat. Mert boldog
vagyok, v¢gtelen¡l boldog ä veled ¢s a gyerme-
k¡nkkel.Ê

(Katherine Arthur: BíZZ BENNEM, KED-
VES!)
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àBelinda boldog sÂhajjal simult Derrik erûs kar-
jÀba.Ê

(Joanna Mansell: A HARMADIK CSñK)
à°rezte a lÀny ajkÀnak ¢rint¢s¢t, kez¢nek mele-

g¢t, amely v¢gigkalandozott a test¢n, ¢s felkorbÀ-
csolta szenved¢ly¢t.Ê

(Rita Clay Estrada: TþZ VAGY G¹R¹GTþZ)
àä Te a vilÀggal ajÀnd¢koztÀl meg, Meredith.
ä Csak a szÁvemmel, drÀgÀm ä mondta Mere-

dith halkan. ä De talÀn az is el¢g lesz.Ê
(Diana Palmer: M°G MINDIG SZERETLEK)
àMindkettûj¡knek k´nnyes volt a szeme.Ê
(Sandy Madison: TEGYEM, VAGY NE TE-

GYEM)
àHiszen egy¡tt, egymÀs szenved¢se ÀrÀn ismer-

t¢k meg az igazi, a m¢lys¢ges szerelmet ä a legna-
gyobb boldogsÀgot!Ê

(Sibylle Simon: AKI F°L A SZERELEMTýL)
àEdgar n¢ha fel¢bredt, ¢s megigazÁtotta a taka-

rÂt, nehogy Magdalene megfÀzz¢k.Ê
(Dino Francesco: SZERELMED PERCEI)
àä °n is ä akarta mondani Sherrie, de Norman

egy hosszÃ, szenved¢lyes csÂkkal bel¢fojtotta a val-
lomÀst.Ê

(Judith Kay: M°Z°DES BOSSZö)
àLehajtotta a fej¢t, hogy engedelmeskedj¢k a

lÀny ellenÀllhatatlan parancsÀnak.Ê
(Nancy Carlson: A SEBESS°G MEGSZçL-

LOTTJA)
àöj, k´z´s, boldog ¢let¡k kezdûdik, amikor fel-

ragyog a nap.Ê
(Pat Dalton: FELRAGYOG A NAP)
àTalÀn a romantika benn¡nk van, csak arra

vÀr, hogy rÀtalÀljunk, ha az ember figyel, ¢s nyitva
tartja a szem¢t, biztosan rÀbukkan.Ê

(N. R. Selden: TAVASZI BöCSöCSñK)
àçtkaroltuk egymÀst, ¢s lassan Ãjra elindul-

tunk, beburkolva csillagporral, de mÀr nem hagy-
tuk, hogy elvakÁtson minket.Ê

(Pam Ketter: SZERELMESEK SZIGETE)

RÀadÀs oldal

Ami hÀtravan, mÀr nem az anyagvizsgÀlat r¢-
sze, csupÀn toldal¢k.

Mivel a szerelmes sorozatok t´bbnyire re-
g¢nyÃjsÀgk¢nt adjÀk el magukat, utolsÂ lap-
jaikon a magazinjelleget kidomborÁtÂ f¡gge-
l¢kek kapnak helyet: elsûsorban ´nreklÀm ¢s

nyerem¢nyjÀt¢kok. A SZESZ°LY fentebb id¢-
zett medÀl´tlete csupÀn egy a sok k´z¡l. Az
egyik sorozat tÀrsasutak lehetûs¢g¢vel ke-
csegtet, a mÀsik ¢kszerrel, ruhÀval vagy azzal
az es¢llyel, hogy a HÂnap AsszonyÀvÀ vÀlaszt-
ja ¢s a cÁmlapra varÀzsolja a nyÀjas olvasÂt. A
ROMANTIKA egyenesen azzal csÀbÁt, hogy àha-
sonlÂ t¢mak´rbenÊ kiadja àa vÀllalkozÂ kedvü ol-
vasÂk k¢zirataitÊ. A kaotikus katyvaszra mi sem
jellemzûbb, mint az, hogy a KRISZTIäKRISZ-
TAäKRISZTINA sorozat k´tet¢nek v¢g¢n, az
ugyanezen c¢g tulajdonÀt k¢pezû Orvosreg¢-
nyek reklÀmja ¢s a k´rben szabott harang-
szoknya szabÀsmintÀja k´z´tt, a àRÀadÀs ol-
dalonÊ Paul G¢raldy TE MEG °N cÁmü vers-
ciklusÀnak n¢hÀny r¢szlete olvashatÂ Koszto-
lÀnyi Dezsû fordÁtÀsÀban. így ezek a sorok is:

àA mi korunkba' ne legy¡nk boldogok,
minek az a nevets¢ges, banÀlis
romantika, ha mindjÀrt abban Àll is,
hogy nagybetüvel Árjuk: ÏSzerelemÎ?
Ne kultivÀljunk ily Ázl¢stelen,
rossz pÂzokat! Azt mondjÀk sz¡ntelen:
ÏSzÁvemÎ. ÏSzÁvedÎ. ÏSzÁv¡nkÎ. Milyen h¡lye.
De esk¡sz´m, megvolnÀnk n¢lk¡le...Ê

PompÀs v¢gszÂ. TalÀn egy t´bbre hivatott
szerkesztû palackpostÀja. Hiszen mi mÀs in-
dokolhatnÀ G¢raldy 1913-as (!) k´ltem¢ny¢t
egy olyan reg¢nyÃjsÀgban, melynek soros
´mlenye 1991-ben (!!) e szavakkal v¢gzûdik
(lÀsd a 4. FEJEZET-et): àHiszen egy¡tt, egymÀs
szenved¢se ÀrÀn ismert¢k meg az igazi, a m¢lys¢ges
szerelmet ä a legnagyobb boldogsÀgot!Ê

°rzelmeket prÂbÀlÂan sokr¢tü vilÀg a sze-
relmes reg¢nyek¢. Csak egyvalami bizonyos:
a keresztrejtv¢ny. Ez az utolsÂ adu, mellyel a
gy¢mÀntos produktum igyekszik magÀhoz
lÀncolni fogyasztÂjÀt. Legyen hÀt.

*
Rejtv¢ny¡nk megfejtûi megtudhatjÀk, hogy
mire fÀjt leginkÀbb az anyagvizsgÀlÂ foga,
mÁg az anyagot vizsgÀlta. Ezt a szÂt k¢rj¡k be-
k¡ldeni. A nyertesek k´zt nyerem¢nytÀrgya-
kat sorsolunk ki. K¢rj¡k, hogy a levelezû-
lapra ÁrjÀk rÀ:

MINTA °RT°K N°LKºL.
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VíZSZINTES

1. °pÁt¢si t´rmel¢k
4. Sv¢d f¢rfin¢v
7. Zala megyei sportegyes¡let
9. N¢velû
11. Odacsap
12. Szennyezûd¢s
14. Igek´tû
15. Keret
16. Nincs a k¢p¢n
17. Elsû osztÀlyÃ
19. Gabonak´teg
20. Latinul megyek
21. MÀzsÀlÀs
22. ...v¢g¢re kap
24. Elsû fogÀsa

FºGGýLEGES

1. Erre fÀjt az anyagvizsgÀlÂ foga
2. E helyt
3. Szem¢lyes n¢vmÀs
5. R¢gi sÃlym¢rt¢k
6. MutatÂ n¢vmÀs
8. Gyermekem keresztapja
10. B¢r
12. SzÂbesz¢d
13. Los Angeles
14. Fegyverhang
15. SÁr
16. Keresm¢nye
18. Angol rÂzsa
19. SzÀzad eleji müv¢szeti egyes¡let
21. Van bÀtorsÀga cselekedni
23. °desvÁzi hal
24. Folyad¢k

B¢k¢s PÀl
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