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VÀrady Szabolcs

DIñH°J

N¢gy¢ves lehettem, mikor egy s´r¢tet
dugtam fel az orromba. MÀr itt van ä
mutattam k¢sûbb a homlokomat.

Keveselltem volna a t´rûd¢st?
Volt hÀz meg kert, domb ¢s folyÂ.
Meg a kutyÀnk, egyszer a torkomnak ugrott.

A karÀcsony jÂ volt. Rejt¢lyek kavarogtak
a s´t¢t nagyszobÀban, kinn a hÂ.
K¢sz¡lni, vÀrni. VÀrni volt jÂ.

A felnûttkort, igaz, nem olyannak
k¢pzeltem. El sem fogadtam v¢glegesnek.
Hogy amik esnek, v¢gleg. Hogy volna legv¢g.

A nûket nem jÂl szerettem, tudom.
Akit nagyon ä mint aki fuldokol.
K¢sûbb, lÀngnyelvek k´zt ä mint a vizes fa.

T´bb ´nutÀlat, mint ´nkÁv¡let.
Az ilyet aztÀn ami, ha, utol¢ri,
az se a sorsa. HÀtrÀl, hÀtrÀltat,

amÁg teheti. Nem el¢g senkinek.
Homlokba golyÂ? Megszünni? L¢trej´nni?
ñlÀlkodik az ÀdÀz elodÀzÀs,

ugrÀsra k¢sz a dupla vagy a semmi.

EGY NEM VALñHOZ

Neked r¢gen nem volna szabad ¢lned.
çmbÀr hisz nem mondhatni: vagy.

De Ãgy teszel, szolgÀlatk¢sz kis¢rtet.
 Hordd el magad!
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Csak r¢szedet kaptÀk az ¢hezûid.
Nem adhatsz ä nincs ä eg¢szt.

Ki megÁzlelt, kihÀny. Megm¢rgezûdik,
  ha megem¢szt.

Itt felcsillansz, osonsz megint amarra.
 MÀgnesre k´nnyü reszel¢k.
Eg¢r netÀn, mohÂ a csapdasajtra?
  Mindegy, el¢g.

Na menj, mit Àllsz? KitalÀlsz, ott az ajtÂ.
 Ilyenkor tÀtog, mint a hal.
Elvet¢lt szÀnd¢k, nem lelt, elakadt szÂ,
  elfolyt ital.

AMIT A VERS AKAR

Nem t¢ny vagy tÀrgy vagy gondolat,
csak a szavak, a szÂalak,
csak a k´t¢s, a dallamÁv,
a sorv¢g amit odaszÁv;
amit magÀnak vindikÀl,
nem a kimondani muszÀj,
hanem a r¢szes¡lni k¢sz
abban, ami csak lesz eg¢sz,
aminek ott van s annyi hely,
ahol amennyi kell, ha kell,
de mire kell? de mit akar?
engem mit rÀngat? kitakar?
Mit k¢pzel, hogy mindent leszed,
ruhÀt, bûrt, hÃst, keresztvizet?
Valami v¢res kell neki,
a belemet is kitekeri,
nem akarom, de odacibÀl,
¢s ragad a zene, Àll a bÀl,
hiÀba mondom, eb ura,
lÀbamat viszi a figura;
nem k¢rdi, kell, nem kell nekem,
leszakad, ami neki nem,
ez ide f´l, az oda le,
kibûl? mibûl? belûlem-e?
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Mit bÀnja û, hogy ¢n val¢k
e nyersanyag, e vagdal¢k,
ha az kij´n, ha ´sszeÀll,
amit ez a k¢szlet kinÀl,
annyiul ¢s ¢pp azul,
ez az Àtkozott puzzle.

Petri Gy´rgy

  A DELPHOI JñS  
HAMISCSýD¹T JELENT

Hagyjuk. Nem ¢rdekes az eg¢sz.
(A r¢szletei sem.)
Amit Ártam:
k´r¡lÁrÀsai a semminek.
Azt hittem: van itt valami,
ami¢rt... Mi is? Ami¢rt mit is?
Mindegy. Azt hittem. H¡lye voltam.

A semmi szÂ hasznÀlatÀtÂl
sokÀig megtartÂztattam magam:
àsemmi ÀgÀnÊ, ànichtendes NichtsÊ utÀn?
(Ahogy Martin H. Ázes n¢mets¢ggel
tudta mondani a àsemmizû semmitÊ.)
Erk´lcsi copyright megfontolÀsok.
(Meg az epigonok.)
PrÂbÀltam (azt hittem)
mondani (mondok) valamit.
Hogy mirûl? HÀt, tudjÀtok, errûl a...

Nem tudjÀtok. O. K. Honnan is? Hiszen
¢n is csak azt hittem. De mÀr nem hiszem.
Azazhogy tudom. Nem volt. Nincs.
Nem lesz l¢gyen. Most mÀr tudom. MÀr k¢sû.
F¢lre ne ¢rtsetek. Nincsen szÂ semmirûl.
Az elj´vût ä mert arra
vagytok-volnÀtok mind kivÀncsiak:
nem sejthetem.
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N¢zek, n¢zek, n¢zek
hÂf´rgetegbe, f¡stbe, kÀv¢zaccba ä ä ä
olykor olvasok is
(nem jelekbûl, Â nem, csak k´nyveket,
Ãjakat ritkÀn: r¢gebbieket).
°s semmi. Mindig semmi.
Ism¢tlûdû, ¢rtelmetlen jelek.
KrÂnikus ¡zemzavar? K¢ts¢gb'esett ¡zenet?
Ki tudja? °n mindenesetre Ágy
leszek mindentûl,
ha nem is szabadabb,
mentesebb.

SçR

Mindig ¢s minden valami helyett volt.
Sohasem fogom tudni, mi helyett.
Nem evilÀg, nem pokol, nem a mennybolt,
nem erk´lcs, csak szesz¢ly; nem elv ä csak ´tletek.

¹tlet? Szesz¢ly? Ugyan. çtÀzott, kûneh¢z
rongylabdak¢nt buffogtam, amikor
botlottak inkÀbb, mintsem rugtanak bel¢m.
Terepem ä Àllagom: sÀr; esûre vÀrva por.

Egy vagyok mÀr tereppel ¢s szereppel,
az k¡l´nb´ztet meg, hogy leirom:
nekem j´het mÀr àreggel ä este ä reggel

et cetera, und so weiter, i tak daljse, and so onÊ ä
°n k¡l´nb´z´k. Ahogy mÀs izzad. Ahogy a Hold felkel.
Da capo al segno. Ad libitum.
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Kornis MihÀly

NAPK¹NYV (II)

Nagypapa sÁrjÀt csak nehezen talÀltam meg.
Sose talÀlom. RohangÀlok fel ¢s alÀ a temetû ´sv¢nyein, rettegek, hogy nem fogok
rÀlelni. Ez az ¢rz¢s homÀlyosan minden alkalommal elûvesz: ànem lesz meg a PapaÊ.
ElloptÀk. Elment. Nem is volt itt. Az ¹n ¢lete lÀzÀlom, ¹n nem ¢l. Nincs is nagyapja. ¹n nem
az, akinek gondolja magÀt, ideje volna fel¢brednie v¢gre! °bresztû! ¹n meg´regedett. Na
hallja? Temetûbe jÀrkÀl, ez a szÂrakozÀsa, kopott tÀskÀval a hÂna alatt keresg¢li a ro-
konait a kupacok alatt, rendszeresen elt¢ved... Lassan noteszt k¢ne hordania a feje
hely¢n. TÃl sok hÃst zabÀl. Fogy az agya. Elûdein¢l hamarabb v¢ge lesz... MÀris nagy
a hasa, halÀllal terhes f¢rfi. Odadugja minden bÀnatÀt. Begy´m´szk¢led, igaz?

...sertepert¢lek ijedten, meg nagyon egyed¡l is a temetû e bal fel¢ben, rozsdaette
szakasztÀblÀk elûtt toporz¢kol a lelkem, ¢rzi, hogy holtakkal van k´r¡lv¢ve, mÀr egy ideje
figyelik, vizsgÀztatjÀk, kÁs¢rteties, mennyire vizsgÀztatja ût ez a temetû! Mikor aztÀn fe-
h¢rre vÀlva, pÀnikk´zeli motyorÀszÀssal sokadszor szÀmolja a parcellÀkat a k¢rd¢ses
sÁrmezû k¢rd¢ses sorÀban, v¢letlen¡l esz¢be jut valami, ¢s nem moccan. MEGVAN.
Azon Àll. Eddig is csak az¢rt nem leltem, mivel annak a lehetûs¢g¢t kizÀrtam a tu-
datombÂl, hogy itt NINCS SíRKý. Hogy nincs sÁr. Neki nincs. SÁrja nincs. Kupac
van, bizonytalan dombocska, gyomtenger. Ami a hantra hajdanÀban ki¡ltetett, r¢g
elvadult szeretûi orgonabokorbÂl megmaradt, az van. Meg amit rajta m¢g àborostyÀ-
nosÁtÀsÊ cÁm¢n a sÁrkert¢szmaffia elk´vetett... Ezt szoktam ¢n elfelejteni, hogy innen
hiÀnyzik bÀrmif¢le jele a t¢nynek, hogy alant egy ember porh¡velye rejlik. M¢g a cetli
sincs meg. CsupÀn a dimbes-dombos bucka hÀta megett egy f´ldbe s¡ppedt v¢konyka
mÀrvÀnylap, az is r´gzÁt¢s n¢lk¡l...

*
Nem mentem ki Nagypapa temet¢s¢re '59-ben.
Nem ment ki. Megk¢rdezt¢k ugyan, hogy nem akar-e kimenni vel¡k, ezt az apja k¢t-
s¢gtelen¡l megk¢rdezte tûle, s û nagy sz¡ks¢g¢t ¢rezte valami komolyabbfajta szabad-
kozÀsnak, hogy jaj, istenem, ki k¢ne kÁs¢rnem, mert engem nagyon szeretett a Nagy-
papa, de...

M¢gis mit mondtam?
Valami olyasmit, hogy àde hÀt mindig annyira felizgatom magam a temetûbenÊ?

Ha ezt mondtam, szÁvbeteg apÀmat majmoltam. à°s most az egyszer ne kelljen ilyen
¢rz¢keny l¢lekkel, mint ami nekem van.Ê Bizony m¢g ez is kitelhetett tûlem. Kitelne
ma is. Vagy: àmost az egyszer hadd ne menjek, Apa, k¢rlek, hagyjatok ki ebbûl, az
ember Ãgyis a lelk¢vel gyÀszol, nem a viselked¢s¢vel, az iz¢j¢vel, a...Ê. Igen, sajnos
ilyeneket is bûven mondtam tÁz¢ves koromban (is). Vagy talÀn csak sÂhajtva felkiÀl-
tottam: àNem is tudom, hogy mondjam... Ãgy nincs kedvem kimenni, t¢nyleg!Ê

Ezt bizonyÀra hangoztattam.
A felnûttes nyafogÀs, a szÂkeresg¢l¢sek! De nem ezt jegyezte meg.
Hanem amit ak´zben ¢rzett, amikor k´z´lte, hogy nem, miutÀn az apÀm idegesen

¢s futÂlag n¢hÀny nappal a temet¢s elûtt szÂba hozta, ¢pp csak rÀk¢rdezett egy t¢li
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d¢lelûtt, egy¢bk¢nt nagyon rosszkedvüen, sietnie kellett valahovÀ, kabÀtban-kalapban
csak egyetlen pillanatra torpant meg a hÀtam m´g´tt, s minekutÀna vÀlaszk¢ppen da-
dogva szabadkozni kezdtem, olvasÀsbÂl riadva, mert valami k´nyvbûl kaptam fel a
fejemet, tehÀt hÀtra kellett fordulnom, ¢s ä de nem is engedte v¢gigmondanom! ä à¢n
se szeretn¢m, csak k´teless¢gbûl k¢rdem, jobb is, ha nem j´sszÊ, vÀgott k´zbe kurtÀn,
inger¡lten, majd kapkodva, a szememet ker¡lve rendbe hozta a sÀljÀt, ¢s elrobogott

s akkor meg utÀna
de mÀr ahogy szabadkoztam is
heves sz¢gyent ¢reztem! Mind hevesebbet ¢s hevesebbet... Elfojthatatlant!
Elûsz´r is ¢reztem, hogy lÀngol a pofÀm, ¢s vÀratlanul szük´lni kezdtem bel¡l, az

apÀm esetleg ¢szreveszi majd, hogy à¢g az arca, belepirul, hazudik, lusta, ´nzû, len¢z
minket, agyon van k¢nyeztetveÊ, ilyesmiket gondol, tehÀt mÁg szabadkoztam, sz¡nte-
len¡l figyeltem a szem¢t, àelhiszi-eÊ, de nem lÀtszott Ãgy, mintha nem hitte volna el,
m¢gis minden kiejtett szÂval rosszabb lett az eg¢sz, rosszabbnak hallatszott, talÀn
rosszabb is volt, s t´rt¢net¡nk hûse ezt egyebek mellett az¢rt talÀlta olyan sz¢gyenle-
tesnek

mi¢rt is?
mert hÀt ¢n napok Âta vÀrtam mÀr a k¢rd¢st, m¢g azt is sejtettem, hogy majd olyan

mellesleg lesz felt¢ve, ¢s ez¢rt magamban, mintegy v¢letlen¡l ¢s szÂrakozottan, de
az¢rt alaposan kigyakoroltam mÀr a k´nnyednek gondolt ¢s term¢szetesnek szÀnt vÀ-
laszt, amely azutÀn a kimondÀs pillanatÀban hirtelen hÀtborzongatÂan hazuggÀ lett,
¢s ez annÀl is furcsÀbbnak tetszett elûttem, mivel belsû prÂbÀimon kivÀlÂan meg
voltam el¢gedve vele, sût, Ãgy v¢ltem, hogy kifejezetten jÂl Àll, olyan m¢ly ¢rz¢sü ez a
gyerek, nem is tudta megmondani, mi¢rt, egyszerüen csak hÃzÂdozott a nagyapja koporsÂjÀt lÀtni,
dadogott szeg¢nyk¢m, nem talÀlt szavakat, korav¢n, sajnos, mindent tud mÀr, megviseli a zsidÂ
temetû

s nem ¢rtettem, mitûl elhihetetlen ez a jÂ kis alibi most mÀr elûttem is
nemhogy Apa szÀmÀra
de amikor ý elrobogott, s ¢n villÀmosan lÃdbûrzû hÀttal s¢tÀlgattam az ablak elûtt,

¢s k¢ptelen voltam megem¢szteni a t´rt¢nteket, Ãjra meg Ãjra lejÀtszottam magam-
ban, mintegy visszan¢ztem ¢s visszahallgattam a papÀm ¢s k´ztem lezajlott dialÂgust,
¢s mind elviselhetetlenebb¡l mardosott a sz¢gyen.

Vagy micsoda. Nemcsak a sz¢gyen, de az is.
Nem tudtam megfogalmazni, mi. HomÀlyos volt. °s ä ä ä

*
Apa nem is azt k¢rdezte, amit k¢rdezett. Tulajdonk¢ppen azt k¢rdezte: Egyed¡l ta-
karÁtsam el a hullÀt ä vagy segÁtesz? °n pedig Ágy vÀlaszoltam: RÀm ne szÀmÁts, ne is
haragudj. Hogy k¢pzeled, boldogulj magad. Azt hiszed, mert vilÀgra csinÀltÀl, ´r´k
¢letemben neked falazok?

A Papa a te bün´d. Csak edd meg, amit fûzt¢l.

*
Kegyetlen voltam, mert kegyetlen vagyok.
°s igazsÀgtalan. (Biztos? Nem az ¢n dolgom.) De hogy az apÀm ä egy Zeusz helyett
sz¢gyenkeztem! Magam helyett is sz¢gyenkezhettem volna. A v¢n mes¢k, hogy a gye-
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rek Àrtatlan! Ezt nyilvÀn szentimentÀlis gonosztevûk talÀltÀk ki, ´nmaguk vigasztalÀ-
sÀra, v¢n szarok. çlmatagon hazudni valamit, amikor mÀr k¢sû...

Ki ne tudnÀ, aki a f¢nyt szereti, aki vilÀgossÀgot kedvelû: a gyermek farkas. A gyer-
mek a legkegyetlenebb.

°n nem vÀltozom.
*

Lehet, fûk¢nt az lett vÀratlanul sz¢gyenletes ebben a pimasz lustasÀgomban, hogy az
apÀm nem szÂlt rÀm miatta r´gt´n, hogy nem vÀgott szÀjon visszak¢zbûl, azonnal...?
Hiszen az egyetlen, amit nem türt se addig, se azutÀn, hogy mÀst mondjak, mint amit
gondolok!

Micsoda apa. Bolond Apa. Hazudtam, m¢gse vert a szÀmra. Becs¡letbûl. Mert û is
hazudott. Mi¢rt k¢rdezte, el akarok-e j´nni?

A nagypapa akkor mÀr ¢vek Âta nem lakott vel¡nk. Egy Âbudai zsidÂ ´regek ott-
honÀban agy¢relmeszesed¢sben kÂkadt. Apa vitette be, miutÀn '57 tel¢n magÀra gyÃj-
totta az Àgynemüt.

RitkÀn lÀtogattuk.
Nekem se hiÀnyzott. ä ä ä

*
à...s akkor fogtam magam, bukdÀcsolva a sÁr m´g¢ erûltettem a testem, ami az orgo-
nabokor elburjÀnzott Àgai miatt neh¢z volt, na nem nagyon neh¢z, de az¢rt kellemet-
len ä birkÂzzon ¹n egy sÁrhÀtulja szÁvÂs n´v¢nyzet¢vel, nem mondok semmit, prÂbÀlja
ki! ä, majd ny´gve lehajoltam, megragadtam a mÀrvÀnylapot, nem, bocsÀnat, rosszul
mondom, hisz az¢rt nyomakodtam ijedt-vakon a m¢teres gazba, hogy megvan-e, û-e
az, a nagyapÀmnÀl vagyok-e, nehogy Ãgynevezett idegen zsidÂ sÁrjÀt tapodjam, el¢bb
hÀt lehajolvÀn, v¢r arcomba tolulvÀn, szederjes pofÀmat alant elûrefÃrva vizslattam a
tÀblÀt, ¢s kezemmel s´p´rtem le a homokot, hogy lÀssak a z´ld f¢lhomÀlyban ä k¡-
l´nben oly rossz volt ez, nem tudni, sÁrt gyalÀzok-e vagy a PapÀra borultam! ä, de meg-
volt, eltalÀltam, û volt, el¢gedetten fÃjtattam, alsÂ ajkamon homok, hajam a szemem-
ben, ´reg vagyok, elnyütt, kvÀzi meg¢rkeztem

*
TÀbor Miksa
(1879ä1959)

Ïitt vagyok, drÀgÀm, ne f¢lj semmit, minden jÂl vanÎ, sÃgtam le h¡ly¢n, d¡h´mben-
zavaromban, ami¢rt megint hosszasan kellett keresg¢lnem ût ezen az elÀtkozott he-
lyen, hangyÀs dombon, gyimgyomos vadorgonÀk alatt, rÀadÀsul ism¢t a magam hi-
bÀjÀbÂl, mivel, Ãgy lÀtszik, szÁvesen elfelejtem, mennyire elbÀntunk v¢le m¢g temetûi
vonatkozÀsban is, ahogy tehÀt reszketû idegzettel lehajoltam, hogy megtalÀljam a mÀr
jÂval az apÀm halÀla utÀn csinÀltatott pimf mÀrvÀnytÀblÀt a gazosban, mert Apa, amÁg
¢lt, nem engedte, elszabotÀlta

de hiÀba t´r´m a fejem, az anyÀm csinÀltatta-e vagy ¢n
hol Ãgy eml¢kszem, hogy Anya m¢g ¢lt, sût egy¡tt hatÀroztuk el
¢n hÀborodtam fel, de û adta a p¢nzt, viszont nekem kellett elint¢zni
vagy '79-ben, azon az eml¢kezetes harmincadik sz¡let¢snapomon
amikor mÀr Ártam a Misererét, magam d´nt´ttem el, hogy legyen
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k¢sûbb magam fizettem ki, t´bb mint szer¢ny fizet¢sembûl
a csalÀdom hÀta m´g´tt, vagy Anya unta el Apa halÀla utÀn
¢s bosszÃbÂl Apa irÀnt, no ez k¢ts¢gtelen
volna ha Ágy lenne
nem tudom
de valaki kettûnk k´z¡l int¢zkedett
hogy legyen legalÀbb egy mÀrvÀnytÀbla a sÁrjÀn a v¢n fasznak, amint az apÀm be-

c¢zte kedvtelve az apjÀt, amikor elborult, szÂval ahogy lehajoltam, ¢s ny´gve megra-
gadtam a kûlapot, lÀssam, mi van odaÁrva, bÀr lÀttam, hogy az ¹v¢, s meglehet, csupÀn
fel akartam emelni ́ r´m´mben, vagy kijjebb hÃzni a temetûi fekete f´ldbûl, ne legyen
annyira bes¡ppedve, egyszÂval ekkor tÀmadt egy kÂsza vÀgyam: kapkodva enni kezd-
tem, zabÀlni a f´ldet, ahogy tÃrtam fel ott a homokot a tÁz k´rm´mmel, hirtelen tÀmadt
´tlettel Ãgy csaptam egy mar¢knyit a szÀmba, ahogy ¢jf¢li, hütûszekr¢nyhez lopÂdzÂ
pÀkosztosak harapnak a dermedt sonkahÃsba,

vagy akÀr egy szimatra talÀlt rÀgcsÀlÂ, aki immÀr k¢ptelen parancsolni magÀnak,
beleÀstam magamat a kupacba, rÀgÀs n¢lk¡l nyeltem, vagyis szokÀs szerint zabÀl-

tam, kisebb l¢ggy´kereket meg elkorhadt fat´rzsr¢szeket, akÀr hÃslevesben a zellert,
a porhanyÂssÀ lett gumÂkat, megpuhult csigavÀzakat is,

nem a nagypapÀt! f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se v¢gett
ez eszembe se jutott, de nem is talÀltam belûle semmit, csont-, cipû- vagy ruhafosz-

lÀnyokat, sz´rnyü is lett volna, de lehetetlen is, mert k¢t sÁr k´z´tt Àlltam, nem volt
ott mÀs, csak ez a jÂ zsÁros fekete f´ld, ami v¢gtelen hatÀrban kÁnÀlkozik RÀkoskeresz-
tÃron, most jÂllakom, gondoltam, hÀtha, ¢s nem t¢vedtem: bizony hogy Ázlett! Ãgy t´m-
tem magamba, hogy a nedves sÀr a szÀm sz¢l¢n lefolyt; nem kicsi büntudattal, m¢gis
sokÀig ¢s nagy kedvvel zabÀltam, nem tudtam abbahagyni, ami nekem term¢szetesen
probl¢mÀm, Àm megtanultam egy¡tt ¢lni vele, ¢s eg¢szen jÂl el tudom viselni, felt¢ve,
hogy ev¢s k´zben nem vesz k´r¡l a bÀm¢sz csûcsel¢k, ¢s senki nem tesz rÀm megjegy-
z¢seket, Ãgymint kultÃrgÃt, szÂrvÀnyzsidÂ, meg ilyesmik, Ãgyhogy

bokÀig beÀstam magam a temetû f´ldj¢be
majd t¢rdig, azutÀn der¢kig
¢s kapartam ¢s
akartam a f´ldet
kerestem a nedvesebbj¢t, a jobbjÀt
azutÀn feldobtam a fejem f´l¢, hujjogattam
b´f´gtem, zokogtam, jÂl ¢reztem magam, de aztÀn visszahÀnytam
a f´ldet, amit kikapartam nagy felbuzdulÀsomban, nagy hütlens¢gben
szerelmes gondban, szomorÃan magyar zsidÂ, ¢s azon iz¢ltem, hogy
m¢rt van az Àrny¢kom az ¢gen MI°RT VAGYOK °N ILYEN NAGY?
mostanÀban
hogy MilÀnÂig (Mailand) is ellÀtszok
ezzel a rossz kannibÀlpÂnemmel

Ami nekem van.

Mert amint a nagypapÀm f´ldbe s¡ppedt mÀrvÀnytÀblÀjÀval birkÂztam a sÁrdombok
k´z´tt, uramfia, lÀss csodÀt!: megnyÃlt az Àrny¢kom, nûtt-nûtt, egyre nûtt, ¢s ÂriÀsi
lett, orszÀgnyi, libegûs-lobogÂs, megoldhatatlan.
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Nem ¢n, az Àrny¢kom! Ïçrnymajom. Klein GÂliÀt, a GÂlem ä m¢gis lÀb alatt van.
De hogy lehet, hogy ¢l! Elhullott r¢g, j´tt rÂla tÀvirat, nem? Mit mozog akkor? Hova
tart? Mit akar?Î

AkÀr egy Fellini-film fûhûse a v¢g¢n.
PalackbÂl kiengedett szellem. V¢sz jele. çrny¢k a vÀroson. Valami kis baj, amit a

kontinens jÀtszva kihever majd ä ha ugyan meg¢ri a lÀbadozÀs f¢lixkrulli ejtûz¢-
seit! ä, de ez a pÃpos baj, ez a zsidÂ vegetÀciÂ virulens. M¢g ¢lek.

°n vagyok a baj. A NagypapÀm csupÀn az oka volt.Ê

*
à...szÂval hirtelen ́ tlettûl vez¢relve elemeltem a f´ldtûl azt a mÀrvÀnylapot, tÀntorog-
va elûrehoztam a sürü gazbÂl, hogy legk´zelebb k´nnyebben ¢szrevegyem, meg hÀt
azonkÁv¡l is lÀssÀk, hogy itt lakik a hÁres ÁrÂ nagyapja, hol unokÀink leborulnak, ¢s ahogy
lehajolt vele a sÁrdomb el¢, megroppant a gerince. IgazÀn.

Egy pillanatig azt hitte, nem tud felegyenesedni. Az¢rt igyekezett nem t´rûdni vele.
Elûrehurcoltam a k´vet, jÂl van, letettem a bogÀrf¢szekkel dÁszÁtett sÁr el¢, jÂl van, le-
vertem a port a tenyeremrûl, krÀkogtam...

Gondolta, most imÀdkozni k¢ne.
ÏA Papa ´r¡lne, hogy hiszek.Î FÀjt a csigolyÀja. Mondta a MiatyÀnkot. Vagy hÀ-

romszor elmondta. S ahogy mondta, mondta-mondta, jajgatta aj beh sz¢pen, ahogy
fohÀszkodni csak zsidÂk tudnak, az jutott az esz¢be, hogy bezzeg '79-ben, amikor a
Miserere megÁrÀsa elûtt j´tt ki fohÀszkodni porladÂ eleinek sÁrja t´v¢be ä sÁrt is.

Most is sÁrt.Ê
*

à...¢s a Papa szÀmÀra vÀlogatott eml¢kk´veket is mind az anyÀm sÁrjÀn felejtettem!
Pedig mÀr a neki gyüjt´tteket is ugyancsak az apÀm sÁrjÀn hagytam! Mindent elfelej-
tek. °rdekes, ugyanÁgy felejtem el a jobbnÀl jobb gondolataimat, ´tleteimet, nemcsak
a novellÀkat, de a megÁrÀsuk mÂdjÀt, a fel´tlû technikai trouvaille-okat is! mind egy
szÀlig, Uram

mind egy szÀlig.
Nem baj. Most is
fogtam magam, kimentem a sÁrok k´z¡l a homokÃtra, megint lehajtott fejjel fel-alÀ

mÀszkÀlva motorÀszhattam sz¢gyenkezve Ãgymond eml¢kkû, zsidÂ kû utÀn, persze nem
leltem, hiÀba t´rtem magam buzgÂlkodva valami nem porzÂ ́ r´kg´r´ngyre lelni, mi-
vel elûÁrÀs, hogy masszÁv legyen a kû, de f´ntrûl e kû se lÀthatÂ, meg arra is vigyÀzni,
nehogy a mÀs sÁreml¢k¢rûl lepotyogott kavicsot tegyem a Papa sÁrjÀra, az nem ¢r, ¢s
Ágy k¢t Ázben magamra is kellett szÂlni-rivallni, dobd le, te tetü, der¢khajladozva, ny´gve
tüv¢ tettem egy semmi¢rt a hullamezût, a port, a hamut...Ê

*
Volt, hogy az utcÀn rÀm j´tt. S m¢g meg volt engedve, hogy az utcÀn is.
ä çlljunk meg. Kell.
A Papa szorosan fogta a kezem, komissiÂztunk, a Paulay Ede fel¢... Akkor olyan sz¢p
tavasz volt, '54-ben, abban a huszÀros focivilÀgban. Hamar jÂ idû lett, harmatos me-
leg. Az AndrÀssy Ãt t¡ntetûen csupa ¢let.

ä Tartsd vissza.
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ä Be fogok kicsizni!
MegÀll. RÀm n¢z. Vastag szem´ld´k¢t haragosan felrÀntja, sietne...
ä Biztos?
SÁrÂ hangokat pr¢selek ki magambÂl, k¡l´n´sebb meggyûzûd¢s n¢lk¡l.
ä Gombold ki.
A nadrÀgomhoz nyÃlok, rÀngatnÀm a gombjaimat sietûsen, aztÀn lelassulok elbi-

zonytalanodva.
ä Nem csinÀlom akÀrhol.
NahÀt ezen a Nagypapa igen meglepûdik! H¡cpe vagyok. A PÀrizsi çruhÀz utÀn

Àlltunk meg valamivel, a gesztenyefa ä vagy mi ez ä alatt, ahol ilyen villÂdzÂ Àrny¢-
kok vannak, ¢s szÁnes jÂ szagok a t¡relmetlen utcai lÀrmÀban. Sokan t¡lekednek az
utcÀn, rohannak, kopognak, teljesÁtik a normÀjukat.

°n is Ãgy szeretn¢m.
ä Menj¡nk a sarokra.
ä M¢rt pont a sarokra?
SÁrva fakadok. A Papa dÃlva-fÃlva elkapja a csuklÂm, egyik kez¢ben a komissiÂs

kisbûr´nd, mÀsikban ¢n meg a botja. Hurcol a sarok fel¢, s bÀr bosszÃsan nyivÀko-
lok, kicsit eltünûd´k: ha elfelejt csoszogni, Ãgy l¢p, mint a gÂlya. Most nem hiÀny-
zott neki ez, egyÀltalÀn nem! A ZabÀziÀval szembeni krimÂ ajtajÀval szemk´zti fa alatt
fog el aztÀn a komolyabb ihlet ism¢t, megtorpanok, Àtkarolom a Papa lÀbÀt:

ä Itt jÂ lesz. Takarj el!
A Papa takar. Most ebben nem is az a legk¡l´nlegesebb, hogy egy eg¢szen kicsi

gyermeknek a k¢tm¢teres aggastyÀn falaz, nem is az, hogy mialatt bokÀmra csÃszott
gatyÂresszel a felforrÂsodott aszfaltra csurrantok, a jÀrÂkelûk ostobÀbbja f¢lhangos
megjegyz¢seket tesz a nagyapÀm nevel¢si elveire ¢s ÀltalÀban az ¢lettel kapcsolatos
felelûtlen elk¢pzel¢seire, hanem az, hogy mÁg k´nnyÁtek magamon, nem hÀttal Àllok
a PapÀnak, ha hiszen û a hÀtÀval takar, hanem szembe, ¢s mÁg a t´k´csk¢m forrÂ
sugarÀt nem sok sikerrel igyekszem a Papa cipûsarkÀtÂl tÀvolabb landoltatni, folya-
matosan a hÀtratett k¢t nyitott lapÀtkez¢be r´h´g´k, amit az¢rt is tett oda, mint min-
d¢g, hogy csÂkolhassam, ¢s cirÂgassam a leheletemmel...

*
Az utolsÂ sÁr az Erzsi¢, az anyai nagyn¢nik¢m¢. Meg a sz¡lei¢.
Az Erzsi. Ha ti azt tudnÀtok...!
çtvillan: àoda nem is muszÀj menni, az Erzsi Ãgyis velem van!Ê Mi az, hogy Ãgyis? Ism¢t
jÂkedve tÀmad, pedig egyre melegebb van, pÀrolog a harmat a temetûi fÀkrÂl. Szik-
rÀzÂ tÂcsÀk, lev¢lf¢nyek, remegû Âzon. çllÁtÂlag m¢rgez. Az a jÂ, Ãgy hasznÀl, tehÀt na-
gyokat szippogatva els¢tÀltam a nekropolisz v¢g¢be, ahol a koldusszeg¢ny V´r´smarty
utcai kohanita foltozÂvargÀnak meg a feles¢g¢nek a harmincas ¢vek v¢g¢n hely kÁnÀl-
kozott, hova harminc ¢v mÃlva az û vilÀgcsÃnya t¡nd¢rlÀnyuk, a szerelmem, Erzsi is
elheverni kÁvÀnkozott... E d¢lelûtt´n akkor mÀr boldog voltam, ki ¢rti, a rÀkoskeresz-
tÃri zsidÂ temetûben egyetlen ÂrÀra k´nnyü lett a lelkem, s elbÀm¢szkodtam mind-
untalan. Hunyorogva n¢ztem p¢ldÀul az eget, amit amÃgy is gondosan szemmel tart
û mindenhol ¢s minden idûben; titokzatos, jelentûs kapcsolat. De a laikusok ä a hitet-
lenek ä is belÀthatjÀk: egy Ãgynevezett d¢li temetûi mennybolt nem semmi, gomolygÂ
k´dsugÀrzÀs, cikkanÂ napnyilak ezere a f¡vek ¢s lombok nedves-langy tüpÀrnÀin;
ez¡stfellegek, szÃrÂs pihef¢nyek szakad¢kony levegûlepedû-huzatokban... °s minden
felhûcske mese.



Lekuporodtam a sÁrjukra. K´v¡k nekik sincs. A füdombra.
Eredetileg szeg¢nyek voltunk. Legszeg¢nyebb zsidÂk ebben a vÀrosban. DÀvidka a

legenda szerint °rsekÃjvÀr felûl ¢rkezett, mÀsf¢l m¢teres ember, ki h¢ber¡l olvasott,
jiddis¡l tudott, tÂtul gagyogott. F´ld´ntÃlian vallÀsos volt, fûpapnak tekintette magÀt,
DÀvid hÀzÀbÂl valÂnak, de nem volt mit ennie gyakran. Cipûket foltozott. A TÂrÀn
kÁv¡l nem ¢rtett semmihez. Nem ismerte ki magÀt Pesten, nem is akarta. Nem jÀrt ki
az utcÀra. Nem ¢rdekelte a p¢nz. LassacskÀn azutÀn megs¡ket¡lt. D¢danyÀm pedig
megvakult. A karjuk lett a csÃnya lÀnyuk. ý lett a szem¡k, a f¡l¡k... Minden¡k.

Erzsi, az Erzsi.
çh, mindegy. Nem is ezt akarom. àNem is ezt akarja.Ê
Atyai Àgon is hÂttszeg¢ny û. Szerecseny utcaiak. Azt ma nem is tudjÀk. A bebarnult

zsibvÀsÀr. Hogy mÀsztam ki onnan? ñb¢gatÂ h¢berf¢szek, krejzlerÀjok utcÀja az And-
rÀssy Ãt m´g´tt. Szük, s´t¢t, Àllottmeleg helyis¢gek, hajlongÂ szeg¢ny boltosok, cÃ-
goscipûk, barchentbugyik a kirakatban. Dolgoztam arra egykor. Kopott kasszÀk, ki-
f¢nyes¡lt k¡sz´b´k. OrdÁtozÀs, Âb¢gatÀs. Ahol a Nagypapa a MamÀt agyonkÁnozta...

De nem is ez.
Elûsz´r gondolt rÀ, hogy belÀthatÂ idûn bel¡l itt fog fek¡dni az û holtteste is. Ugyan-

Ãgy, mint a t´bbiek¢. S hogy az jÂ lesz. Nem trag¢dia. M¢rt hitte?
Meghalni nem rossz annak, aki ¢lt mÀr.
Eddig Ãgy hitte, ilyesmit nem szabad kÁvÀnnia. M¢rt ne? ýfels¢ge ¢lt mÀr, tÃl van

rajta hÀl' isten. LÀtta a fenevadat, Àldozata is volt, szolgÀlta is. Perfekt. Az ¢letmü nem
siker¡lt, hÀt istenem. Az¢rt voltak sikereim. Voltak a Balaton tetej¢n f¢nyek. Meg is-
kolaker¡l¢s a Barlang moziban, egyed¡l, mackÂban, ropogÂs perecekkel. J¢gcsÃsz-
dÀk a RÂzsadombon, kutya hidegben. Nûk, izgatott premierek, kacsapecsenye. Twist
az OrszÀghÀz fenyûfa¡nnep¢n! RendszervÀltozÀs. Demokratikus ellenz¢k. LÂfasz. Meg kell
halni. ä ä ä

*
à...kifel¢ gyalogolva azonban k´r¡lvett a temetû zsÃfolt csendje. L¢p¢srûl l¢p¢sre
mindjobban elborÁtott a sÁrok hallgatÀsa. M¢lyz´ld sereg. Mindenfelûl tanÀcsok. Te-
kint¢lyes rend, rangrejtve. HalÀlzÃgÀs. Mind t´m´ttebb, t´m´ttebb... Hallottam!
Nem tehettem Ãgy, mintha nem hallanÀm! Csak mondtÀk, mondtÀk: p´r´ltek, vigasz-
taltak, csÂkolgattak, fenyegettek, Ág¢rgettek, lamentÀltak ¢s hazudoztak nekem, amint
ballagtam a kijÀrat fel¢, dicsekedtek, sopÀnkodtak, ¢s jajgatva sÁrtak a valaha ¢lûk a
csendj¡kkel, meg aztÀn ajnÀroztak is, tanÀcsokkal lÀttak el, k¢rleltek, gy´t´rtek ¢s
nyaggattak, s¢rtegettek meg bizalmatlanul hÁzelegtek, eg¢szen a kijÀratig basztattak

de amikor ki¢rtem v¢gre a kovÀcsoltvas kapu el¢, odarontottam a rituÀlis vizesv´-
d´rh´z, amiben az aggÀlyos zsidÂ, szÂval a t´rv¢nytisztelû l¢ny kezet mos, mielûtt el-
hagyja a sÁrkertet; hÀromszor l´ttyinteni mindk¢t kez¡nkre, mielûtt tÀvozunk, ujjnyi vÁz Àr-
vÀlkodott az aljÀn, a gonosz irodÀra pillantottam r¢zsÃt, fogtam ¢s gyorsan kiittam,
egy hajtÀsra lehÃztam, ami a rocskÀban volt, Àllott, szinte forrÂ vÁz, a d¢li hûs¢gben
mÀr belemosta a kez¢t minden temetûbe jÀrÂ, Àjtatos ´regember, gondoltam, Ïmeg-
¢rdemlemÎ, de ezt mÀr elûtte is gondoltam persze, an¢lk¡l hogy konkr¢tan megc¢-
loztam volna, csak Ágy hÀtul, Àchrembûl, ahogyan most is, sz¢gyenlûs ´ngyül´lettel,
hogy ha mÀr ettem, szomjam is oltom, hisz Ãgyis be fogom kebelezni az eg¢szet, tud-
niillik az eny¢m, itt minden az eny¢m, az ¢n Àtkom, oh, l¢lek, ez a hazÀm, tehÀt meg-
ittam, megittam...Ê

Kornis MihÀly: Napk´nyv (II) ã 13



4
ism¢t

Tizenk¢t nap mÃlva ism¢t elmentem a Kozma utcÀba. Apa fel¢ indultam, de megpil-
lantva a MÀrtÁrok FalÀt ä illetve nem tudom, istenem, hÀt hogy hÁvjÀk ezt, MÀrtÁrjaink
Eml¢kmüve? ä, meggondoltam magam, hirtelen eg¢szen k´zel akartam hozzÀ menni,
m¢g egyszer meg akartam n¢zni a halÀlfalat, Niht fordem kind, ¢ppen akkor mÀsztam
bele az ÁrÀsba, ¢s ànem Àrtana megfigyelniÊ vagymicsinÀlni, àfelm¢rniÊ, illetve àlÀtni
akarom, naÊ, àeg¢sz k´zelrûl isÊ, gondoltam, vagyis gondoltam akkor

tehÀt odat¢nferegtem
le¡ltem a bal v¢ge alÀ ennek a minek
eg¢szen mÀs volt, mint amire eml¢keztem
sokkal kisebb ¢s alacsonyabb is
borzasztÂ
borzalmas
Ázl¢stelen
vagy hogy mondjam, szÂval sz¢gyelltem magam, de hÀt ebben a temetûben a pisz-

kos sz¢gyenkez¢s menetrend szerint megj´n, elborÁt, elbÂdÁt, mit is tehetn¢nk, sem-
mit, mindannyiszor megprÂbÀlom f¡ggetlenÁteni magam tûle, ha szabad ilyet mon-
dani, nem szabad, tehÀt le¡ltem, rÀm borult az ¢g, nagy feh¢r darabok, mintha n¢zne
engem a kicsoda, ́ sszeszorÁtottam a t¢rdem, mit teszek, sz¢l lengedezett, hÂnomat csik-
landÂ, kellemes szelecske, vasÀrnap d¢lelûtt f¢l tizenegy tÀjt, butÀn bÀmultam a kinyÁrt
szÀzezrek neveit a falon, azutÀn nyugalmat erûltetve magamra, elûkaptam a kis piros
kem¢ny fedelü noteszemet, amiben az Ãgynevezett reg¢nyÁrÂi krikszkrakszaim van-
nak, ¢s zsebre gyürt tollamat is Ãjra elûvettem, mert aznap mÀr felÁrtam n¢hÀny sÁrkû
sz´veg¢t a bejÀrat k´rny¢k¢rûl, p¢ldÀul azon frissiben, ahogy meg¢rkeztem, ezt Az
1848/49 ¢vi szabadsÀgharcban r¢szt vett honv¢dek ¢s katonÀk k´z´s nyugvÂhelye.
ZsidÂ hûs´k porÀn e besz¢des sÁr elûtt ¹r´k nagy szÀzadok megÀlljatok ReÀjuk ti
fonjatok bab¢rt S ti mondjÀtok nekik mÁg Àll a f´ld Hogy ¢l virul s szabad hazÀjuk!
vagy Itt nyugszik az asszonyok mintak¢pe MAGYAR RñZA sz¡l. Pulitzer meghalt
1912. IX. 25-¢n tartalmas ¢let¢nek 90. esztendej¢ben b¢ke poraira meg aztÀn LO-
VAG SCHWEITZER EDE altÀbornagy 1844ä1920 de az¢rt ez a 

ez hogy a
ezeket a tehervagonokon halÀlba k¡ld´tt kiket
À nem
szÂval szÂval
ezeket
nekiÀlltam mÀsolni ezeket a zsidÂ neveket, ezeket a magyar zsidÂ neveket
mi az hogy magyar
zsidÂ
ezeket a zsidÂ gyalÀzat
mi az hogy ezeket a neveket
s ahogy T´rt¢net¡nk Hûse, ez a tÀrgyilagos szeml¢lû f¢lmilliÂ halott erûsen hiÀnyos

n¢vsorÀbÂl cirÂgatÂ napf¢nyben vÀlogatta a noteszÀba a neki tetszû zsidÂ neveket, be-
sz¢d ¡ti meg a f¡l¢t.

Felpillantok.
Anyuka ¢s ¹csi.
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Anyuka 70 ¢s 80 k´z´tt lehet, talÀn azon is tÃl, nagyon v¢kony mÀr a teste. Udva-
riasan filigrÀnnak mondjÀk az ilyet. M¢gis nagyon izzad. Meglehet, beteg. KarÂrÀjÀ-
nak aranyozott szÁja szÀlasra t´redezett, nyÀrra valÂ vÀszonruhÀcskÀja is alaposan ki-
fakult mÀr. Egyik kez¢ben hosszÃ nyakÃ ¡veget szorongat, f¢lig vÁzzel, a mÀsikban
gy¢r mezeivirÀg-csokrot. R¢szint a k´ny´ke v¢g¢n¢l, r¢szint a hÂna aljÀnÀl fogva tartja
¹csi.

¹csi, akit merû forma¢rz¢kbûl (¢s gyÀvasÀgbÂl) nevez¡nk ¹csinek, alacsony, k´-
z¢pkorÃ pali. ögy n¢z ki, mint egy hosszÃ fejü, de nagyon st´pszli kutya. Az a rumos
piskÂtÀval tÀplÀlt tÁpus. Haja kev¢s, ami m¢gis, az Ávelt koponyÀjÀra tapasztva. Szeme
barna, barnÀsfekete, olajos-bÀnatos. Sz¡ntelen jÂindulattal n¢z ä maga el¢. Hajl¢kony
talpÃ mokaszin cipûben van.

Anyuka: ä Szervusztok. HÀt csÂkolom, itt vagyok. Megj´ttem!
PrÂbÀlom elkapni a tekintete irÀnyÀt, merre n¢z a falon Àt, de ez lehetetlen. Pedig

nem ¡l´k messze. De tÃl k´zel sorakoznak egymÀshoz a nevek. Meg tÃl sok. Anyuka
leg´rnyed, elhelyezi a hosszÃkÀs ¡veget a fal alatt, kicsit kapirgÀlja is az ¡veg fenek¢vel
a mÀrvÀnyt, mintha az f´ld volna, ¢s helyet lehetne kaparnia benne a virÀgtartÂnak,
el ne dûlj¢k, ha majd fÃ az ûszi sz¢l, vagy pedig ki tudja. K´zben, mell¢kesen, de igen
hatÀrozottan hÀtraszÂl ä a fiÀnak? ä :

ä Engedj.
¹csi elereszti Anyuka k´ny´k¢t, Àlmatagon a tÀrgyilagos szeml¢lûre pillant, egy szÀ-

zadmÀsodpercig egymÀs szem¢be n¢znek, ezen idû alatt rÀd´bbennek, hogy sajnos
ismerik egymÀst, mivel ¹csi n¢hÀny ¢ve volt oly bÀtor, ¢s magÀhoz rendelte t´rt¢-
net¡nk hûs¢t, hogy jutÀnyos Àron felkÁnÀlja n¢ki utolsÂ, botrÀnyos sikert aratott mü-
v¢nek k¢ts¢gkÁv¡l eladatlanul maradt k¢t-hÀromezer k´tet¢t, àf¡rdûkÀdnyink van be-
lûle a pinc¢ben, kedves uram, higgye el, nem f¢r¡nk mÀr tûleÊ ä mondotta irodÀjÀban
szomorÃ mosollyal szabadkozva t´bb Ázben is, majd a szerzû szÀmÀra komoly anyagi
haszonnal kecsegtetû eladÀsi ajÀnlatot tett, mindegy, t´rt¢net¡nk hûse, a tÀrgyilagos
szeml¢lû ezÃttal megÃssza a biccent¢st, mivel ¹csi megelûzhetetlen¡l gyorsan elkapja
a tekintet¢t, ¢s v¢ghetetlen jÂindulattal a virÀgcsokrÀt rendezgetû Anyuka felmeredû,
csontos hÀtuljÀra mered.

Megk´nnyebb¡l´k, m¢g csak fel se kell Àllnom.
ögy teszek, mintha Árn¢k.
ä Nincs vÁz ä sÂhajt Anyuka. ä Mi¢rt nincs vÁz? Alapvetû lenne...
Aszott kez¢ben okkersÀrga gumikannÀcskÀt rÀzogat. LÀtom, k´zben egy fogmosÂ

poharat meg egy pici müanyag v´dr´t is letett a mümÀrvÀnyra, azokban is virÀgok,
aprÂ, mezei virÀgok. TalÀn sajÀt kez¢vel szedte. S mÀr csoszogna is a kavics´sv¢ny
irÀnyÀba, gondolom, a kÃthoz.

¹csi utÀnakap: ä Anyuka, hozok. Tess¢k csak maradni!
ValÂban, ¹csi felragadja a kannÀt, s elinal a temetûbejÀrat fel¢, ketten maradunk

AnyukÀval a szabadban ÀllÂ L alakÃ oszlopcsarnok bal v¢g¢n, az Auschwitzba ¢s Bir-
kenauba deportÀltak erûsen hiÀnyos n¢vsorÀnak utolsÂ r¢szlete alatt. Pillanatra se vesz
¢szre. Se engem, se mÀst, talÀn m¢g az ¢vszakot sem ¢szleli. A falat n¢zi. çll elûtte,
toporog, ajkÀt nyelve hegy¢vel sürün nyÀlazva rebeg-morog.

ä Hogy n¢z itt ki. M¢g jÂ, hogy kij´ttem. CsinÀlok egy kis rendet, gyerekek.
SodrÂfa lÀbacskÀjÀval a lÀthatatlan szemetet kotorja-hÃzza a l¢pcsû fel¢.
KisvÀrtatva n¢gyk¢zlÀb lÀtom a f´ld´n, a fej¢t lÂgatja. M¢ly hangokat ¢nekel ki ma-

gÀbÂl, nem vagyok biztos benne, hogy nem zokogÀs-e, talÀn oda k¢ne ugornom,
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eszemben sincs. SÁr, igen, ¢s valahogy vonatozik, elûre-hÀtra csÃszkÀl, leesik a kûre a
szem¡vege... Mire ¹csi j´n, mÀr guggol. Mint kislÀny a jÀtszÂt¢ri homokban, Ãgy ku-
porog a sarkÀn, ujjÀt a mÀrvÀnyfalon csÃsztatgatva silabizÀlja a neveket. ¹csi valami¢rt
d¡h´sen eltakarja elûlem a mamÀjÀt vagy kij¢t. Felkapja. Anyuka ebbûl se vesz ¢szre
semmit, ugyanÃgy ¢n se, ellenben amikor ¹csi a vÀllÀra dobnÀ, hogy hamar az Àr-
ny¢kban ÀsÁtÂ Ford Mustangja tevebûr nyerg¢re menekÁtse, hallom, a mama meglepû
hangerûvel rÀzendÁt: ä De hÀt a t´bbi? A LiliÀn¢k...°vfordulÂ! ¹csi! Az ¢vi gyertyÀk...!
A tÀrgyilagos szeml¢lû komoran bÂlogat, mintegy maga el¢, szÂrakozottan, noteszÀba
m¢lyedve. így aztÀn ¹csi, mit van mit tenni, elbandukol AnyukÀval a k´vetkezû falhoz,
mÀs nevek alÀ is, sz¢p sorban, egymÀs utÀn...

V¢g¡l eltünnek a szÁnt¢rrûl. °n meg nem. °l ez, valÂsÀggal kivirÀgzik a temetûben!
S¢tÀlgat a ronda Àtrium hosszÀban, notesza a pocakjÀn, zÃgÀs a f¡l¢ben. Megy fel a
higany a hûm¢rûben, reszket a l¢g... Darvas Teri, Altmann Vera, Fürst Panni, Burg
Tomika. A holtak jelen vannak.

Az úgy van.
PokrÂcba csavart derekÃ nûk. àA lÀnyokÊ. A Gell¢rt-terasz bridge-bajnoka. Nincs

cipûje. °vike a lÀnya. A mÀsik kettût talÀn protegÀlja... àMilyen mocskos egy ÁrÂ fan-
tÀziÀja!Ê LÀtok mÀst is, de mondjuk rosszkedvem van. àEzt az¢rt nem lesz k´nnyü
kimagyarÀznia...Ê K´rbefognak, ¢s a szem¡k´n lÀtom, hogy m¢g ä vagy m¢g inkÀbb
mÀr ä nem ¢rtek semmit. Doktor Hakapeci. Ha kap, eszi ä ha nem kap, nem eszi... De ha
eszi, ha nem eszi, nem kap mÀst! çllnak a vasÃtÀllomÀs m´g´tt, fogjÀk egymÀs kez¢t, mÀs-
felûl itt r´h´gnek a temetûben a hÀtam m´g´tt.

àRossz Ázl¢sü mÂkus. Ez a baja.Ê
àMint minden pali.Ê KÀr, hogy olyan homÀlyos, alaktalan. Itt rezeg t´m´tten, vagy

hogy mondjam, de nem figyelhetûk, azt nem szeretik. Kik.
àCsak tÃl¢rz¢keny. Hipereszt¢ziÀs, egy ilyen plÀne figür!Ê
àEgy visszak¢redzkedett.Ê
àTehÀt akkor neki mindent szabad?Ê
A f´ld alÀ s¡llyedn¢k. Azt szeretn¢m, ha a padlÂ-, kû- vagy f´lddarab, amin Àllok,

egy kivÀgott kocka lenne, borotva¢les k¢ssel mÀr kimetszett r¢sz, liftaljzat, ami vÀrat-
lanul s¡llyed, bbbzzÃÃ, pince, mÁnusz elsû, mÁnusz mÀsodik, ¢s nyeljen el a f´ld, a
szakad¢k, zuhanjak, zuhanjak... De ez mind ugye nincs, merû k¢pzelg¢s, idegek jÀt¢-
ka, sz´kell tünûdve t´rt¢net¡nk hûse a kopott mümÀrvÀnyra karcolt halÀllistÀk alatt,
ezt nem tudnÀm megÁrni, ezt nem is szabad megÁrni, csengû hangon csivitel, a hangjukat nem
volna k´nnyü intonÀlni, pontosabban tilos, vagyis ezt nem tudom, az ÀllomÀs hÀtsÂ r¢sz¢rûl fu-
tottak el¢m, mintha vÀrtak volna, de nem engem, illetve ez mÀr kitalÀciÂ, ugrÀl kimelegedve,
kipirulva, sût pÀrologva, mÁg gyülnek a nevek a noteszba; tüzf¢nyü d¢l az Àrny¢ktalan
t¢ren, magyarorszÀgi verûf¢ny, volna mit mondani rÂla, de csitt! Nem meri megÁrni. Ne-
veket gyalÀz meg, nem meri leÁrni, amit gondol. Idejutottunk. ñ, ez csak belsû hallÀs! F¡-
zettel jÀr ki a temetûbe, nem tudni, minek, neveket Árogat, s¡s¡ szeg¢ny! Mi¢rt bÀntanak
ezek a halottak engem. Nem bÀntanak, talÀn felvilÀgosÁtanak.

Vaknak fÀj a f¢ny. LÀnyok a k´dfal tÃlsÂ oldalÀn, halomba dobÀltattÀk a pokrÂcaikat.
Az alacsonyabbikon hajdan angol kockÀsnak mondott szoknya, oldalt kitoldva, felette
k¢k szvetter, a nagyobbikon ronda z´ld kabÀt. à°rdekes, most lÀtom a ruhÀjuk, de
m¢g mindig nem lÀtom az arcvonÀsaikat!Ê A harmadik mÀr nem lÀny, r¢g asszony,
de hol a f¢rje, a f¢rje. °n voltam. A lÀba k´zt, k¢t k¢zzel a k¢t t¢rd¢be kapaszkodva
elûre-hÀtra hintÀz Burg Tomika.
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Vagy nem. Mi¢rt ez a n¢v, ezek a nevek...? Ez nem.
àDe igen, de igen, de igen.Ê
De nem Ágy hÁvtak.
àDe t¢ged se Ãgy hÁvnak!Ê
Hanem. TalÀld ki.
Lelûttek. Feljelentettek, ¢s falhoz ÀllÁtottak. De nem MagyarorszÀgon. Dehogynem.

De nem a falhoz... Nem hÀt. Szomjan haltam.
àLangyos.
Erre cs´r´g a diÂ, erre meg a mogyorÂ!
AmerikÀbÂl j´tt¢l, mesters¢ged cÁmere...Ê
ä Ki ez? Ki ez?
Tompa kiÀltÀs hallik a sajgÂ arany d¢lben.
ä Csendesebben, k¢rem. Ez egy temetû!
ä K¢rem sz¢pen, ¢n fel vagyok hÀborodva.
ä Ne tess¢k k¢rem felhÀborodva lenni.
ä De k¢rem sz¢pen ¢n fel vagyok hÀborodva, igenis! Ez, itt, ahol Àllunk, nem mÀsutt,

ez a rendes sÁrhelyem, sajÀt kezemmel jel´ltem ki, ez lett az eny¢m, itt fek¡dtem volna
¢n, de mindegy.

D¡htûl lila fejü ´regember az eml¢kmü k´rny¢k¢t hatÀrolÂ elsû ´sv¢ny mÀsodik
sÁrjÀnÀl. AprÂcska, sz¡rk¢s arcÃ, nehezen kap levegût. ¹lt´nyben van, nyütt botra tÀ-
maszkodik. Melle szükes, cipûje nagy, orra hegyes. MegÀllÀs n¢lk¡l kotyog. K´zel lÀt-
szik tartÂzkodni az elÀjulÀshoz. Aranykeretes szem¡vegü, tÀskÀs, nagydarab k´z¢p-
korÃ tisztviselû n¢zi, amolyan müszaki ember, àfûm¢rn´k a temetûbûlÊ, helyesebben
nem is mer rÀn¢zni, bÂlogat, toporog, mÀsfele n¢z.

ä K¢rem sz¢pen, lÀtom, de hÀt mit tehet¡nk...
ä Ne mondja ezt, k¢rem, nekem ne mondja. Nagyon sz¢pen k¢rem, ne tess¢k ezt

t´bbet mondani! Itt ez nekem mÀr meg lett besz¢lve r¢gen. Le van ez tisztÀzva! Ki-
hantolÀs t´rt¢nt, pontosan akkor vezett¡k be Salamonn¢val a Fûk´nyvbe, k¡l´nben
nagy kÀr, hogy nem j´tt ki ma, nagyon nem ¢rtem, mi¢rt nem, de nem foglalkozom
ezekkel, nem ez¢rt j´ttem... Itt akarok nyugodni, tess¢k meg¢rteni! ögyhogy n¢zesse
meg. Holnap tess¢k megn¢zetni. T¢ved¢s t´rt¢nt! Salamonn¢ is n¢zze meg! Telefont
k¢rek.

ä Megn¢zetj¡k, k¢rem, felt¢tlen¡l.
ä De mindenkim itt fekszik. K´rbe.
ä °rtem.
ä Nem a Falhoz akarok k´zel ker¡lni, drÀga uram! °rts¡k meg egymÀst, ez egy

mÀsik ¡gy. CsalÀdilag vagyok jogosult!
ä °rtem.
ä HÀt ez p¢ldÀtlan! Maguk mit tettek velem? T´nkretettek, boldogtalannÀ tettek,

semmiv¢, semmi¢rt, hanyagsÀguk Àldozatak¢nt, ¢n, aki... ¢n...
A bÀcsi m¢rgesen legyint, botjÀval elûrecsap, a müszaki fel¢ zuhan. Nem tudni, el-

botlott-e, vagy keserü m¢rg¢ben meg akarta ¡tni, a fûm¢rn´k mindenesetre elkapja,
elûz¢kenyen a talpÀra teszi. Porolgatja, kez¢be adja a botjÀt is. Az ´reg sarkon fordul,
kicsoszog a felbetonozott Ãtra, de t¡ntetûen k´h´g is k´zben, akÀrha bûgne. Bûg? A
tisztviselû a tÀvolbÂl fel¢m pillant ä elkapom a fejem. Elkapta a fej¢t.

àNe mondjunk neki semmit. Nem ¢rdemli meg.
Vaknak fÀj a f¢ny. Hehe-huhu!Ê

Kornis MihÀly: Napk´nyv (II) ã 17



àEzt nem szabad megÁrnia.Ê
àNem is tudnÀ.Ê
àNem is k´nnyü intonÀlni. Hehe-huhu!Ê
àögyis beszari, mit ijesztgetitek...Ê
SzÂval nûk, ennyit tudok. Nem biztos, hogy e nevek k´z¡l valÂk, de azok. Akit Alt-

mann VerÀnak nevezek, azon van a ronda z´ld kabÀt. Nem az ´v¢. Lopta. Vera szÀ-
momra a legfontosabb k´z¡l¡k, ne mondd, nem igaz, akit pedig Burg TomikÀnak ne-
vezek, a lÂgÀzÂ kicsi, a Darvas Terinek nevezettnek a gondozottja, a kez¢be nyomta az
a szerencs¢tlen anyja. Most nem akarok vele t´bbet foglalkozni. F¡rst Panni, a F¡rst Pan-
ninak nevezett, a mi hÀzunkban a legcsinosabb! Ki ne tudnÀ? Hablatyol, beijedt. Nem is û az.
FoghÁjas angol kockÀk. N¢ha a legszÁvesebben elfelejten¢m, hogy vagyok, l¢tezem.
KÃt m¢ly¢re vÀgyom, az iszapba. Putty, az aranyalmÀk utÀn! TalÀn mÀskor. K¢sûbb. Nem
szÁvesen leselkedem fel¢j¡k tovÀbb. ä ä ä

*
àä ä ä ...mÀr kifel¢ tartva, sz¡leihez k¢sz¡lve, Ãjra nyugtalansÀg szÀllta meg, s m¢g
egyszer hÀtrapillantott, mert lÀtni akarta az eg¢szet egyben, hogy megjegyezte-e, ¢sz-
revett-e mindent, ¢s akkor vette ¢szre, akkor jegyezte meg egyszer s mindenkorra,
hogy a kilencrekeszü, ronda L alak zÀrÂfala k¢m¢nyalakot stilizÀl. ñ, iszonyat.

S feljegyezte a noteszÀba, hogy mit Áratott a hivatalos zsidÂsÀg annak idej¢n elfeke-
t¡lt betükkel a k¢m¢ny fala alÀ:

MEG¹LTE ýKET A GYþL¹LET ä ýRIZZE EML°KºKET A SZERETET.

Amikor pedig nem sokkal k¢sûbb lÀtogatÀst tett nagyatyja nyughely¢n ä ism¢t el¢g
sokÀig nem talÀlta k¡l´nben, amin kÁnjÀban nevetg¢lt, de ez sem segÁtett, egy cigÀny
kert¢sz segÁtett v¢g¡l ä, zseniÀlis intuÁciÂja hosszas ¢s hiÀbavalÂnak tetszû, m¢la topor-
gÀsra Át¢lte a sÁr k´r¡l mindaddig, mÁg tekintete a Papa elfelejtett mÀrvÀnytÀblÀjÀnak
alsÂ r¢sz¢re t¢vedt, ¢s kibetüzte az elhalvÀnyult v¢setet:

...ýRIZZE EML°K°T A SZERETET.

Akkor aztÀn kitÀntorgott a temetûbûl.Ê

(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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Gergely çgnes

TAROKK

Korong, tûr, kupa, vesszû ä a MÀgus nekivÀg.
K¡sz´b´t ¢r a Papnû. Lenn m¢lyvÁz a vilÀg.
CsÀszÀrnû, napruhÀjÃ, lÀbÀn hold terhe cs¡gg,
fegyelm¢vel a CsÀszÀr sask¢nt terjeszkedik,
s a FûpapnÀl a kulcs mÀr, elûtte Ãtkereszt,
a Szerelmes agyÀban vÀlasztÀs ¢ledez,
a KocsihajtÂ vÀgtat, a MÀgus k¢t lova
az IgazsÀgnak m¢rleg-´rd´ge-angyala,
kitûl lÀmpÀssÀ ¢rik a s´t¢t Remete,
s a f¢nyben a Szerencse sakÀlos Kereke
nem ¢r f´l az Erûvel, oroszlÀnt gyûz a hit ä
Akasztott Ember bün´s? vagy szent? s mit gyûzk´dik?
Lehet fordÁtva lÀtni? van jelk¢pes HalÀl?
S a M¢rt¢kletess¢g az, mi a l¢lekre vÀr?
Vagy a k¢tnemü ¹rd´g, a fantom-fÀjdalom?
IstenhÀz-arcidegsokk, villÀm¡t´tt Torony?
HÀt ne feledd a kÁnzÀst a Csillagok alatt,
ha nagy vizek mÃltÀval vad-vonzÂ Hold halad
a hÁdon, vagy gyûztes Nap, l¢lek s szellem frigye
falat k´t, s a gyermek UtolsÂ ít¢lete
t´k¢lyre fog, VilÀg! kettûs Anima Mundi ä
eml¢k gyÃl, megy a Bolond. °s nem lehet meg´lni.

Domokos MÀtyÀs

A GY¹TRELEM ELLEN
 

Nemes Nagy çgnes eml¢kezete

àValamit m¢gis k¢ne tennem, / valamit a gy´trelem ellen. / Egy istent kellene csinÀlnom, / ki
¡lj´n fent ¢s lÀtva lÀsson.Ê ä Nemes Nagy çgnes ¢let¢t ¢s k´lt¢szet¢t, amint az k´ztudo-
mÀsÃ (hiszen a szem¡nk lÀttÀra t´rt¢nt, legfeljebb csak a vilÀg tett Ãgy, mintha nem
vette volna ¢szre), sokf¢le gy´trelem formÀlta ¢s fojtogatta folyamatosan. Az id¢zett
sorokat p¢ldÀul, e kontinuus l¢tÀllapot esszenciÀlis k¢ts¢gbees¢s¢nek a komor m¢ltÂ-
sÀgÀval, valamikor az ´tvenes-hatvanas ¢vek fordulÂjÀn vethette papÁrra, a verssorok
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m´g´tt a meg¢lt-megszenvedett idû gy´trelmes hitel¢vel. A mÀsodik vilÀghÀborÃ tüz-
v¢szei, Pest ostroma ¢s a àhÀromesztendûs irodalomÊ eufÂriÀs vÀltÂlÀza utÀn, 1956 t¡n-
d´klû magyar ûsze ¢s a sztÀlini zsarnoksÀg hegyomlÀsa utÀn (amely betemette a dik-
tÀtor szobrait, csak a àcsizmÀjÀtÊ: csak a rendszer¢t hagyta ¢rintetlen¡l), Nemes Nagy
çgnes k´ltû szÁve ¢s elm¢je ebben a versben k´lt¢szete ¢s eszm¢lete NapjÀval: EkhnÀ-
ton fÀraÂ alakjÀval azonosul. àMintha vÁz alÂl, fulladozva, halkanÊ szÂlna (hogy egy mÀsik
vers¢bûl k´lcs´nz´tt hasonlattal ¢rz¢keltessem a szem¢lyes, a t´rt¢nelmi ¢s az ontolÂ-
giai gy´trelem forgÂiba vetett k´ltû ¢lethelyzet¢t, l¢tÀllapotÀt), a Krisztus elûtti XIV.
szÀzadban ¢lt àelsû eurÂpai entellekt¡elÊ valaha volt l¢ny¢ben vÀlaszt magÀnak imÀgÂt; a
sz¢p Nofretete csÃnya-okos f¢rj¢ben, aki magasabb absztrakciÂs fokra emelv¢n a gon-
dolkodÀst, àegy megd´bbentûen Ãj ideÀnak ä az egyistenhitnek ä a f´ldcsuszamlÀsÀtÊ indÁtotta
el az emberi t´rt¢nelemben. Mintha csak ettûl az Ãj istentûl, a rÀciÂ Napisten¢tûl, akit
àaz elme... villogÂ szerelmeÊ teremtett meg, rem¢lhetn¢ egyed¡l, amit ugyanezekkel a
szavakkal, egykor Ady: hogy àlÀtva lÀssonÊ, ¢s à¢kszeres szÁv¢velÊ tanÃsÁtsa, àhogy igazsÀgra
t´rekedtemÊ.

De hÀt ugyanez volna, vagyis az isten dolga volna a mi dolgunk is: hogy meglÀssuk
ennek a szÀz-egyn¢hÀny versben n¢gy ¢vtized sorÀn megvalÂsult k´lt¢szetnek az igaz-
sÀgÀt. Hogy mi volt a sokf¢le gy´trelem f¢szkeiben megsz¡letett Nemes Nagy çgnes-
vers àigaz k´zl¢seÊ, amely ûszerinte azonos magÀval az ÁrÂi erk´lccsel, s aminek a pon-
tos kifejez¢s¢ben az ÁrÂi l¢t erk´lcsi ¢s eszt¢tikai imperativusÀt lÀtta? Ennek a felt¢r-
k¢pez¢s¢hez azonban, a geometriÀban hasznÀlatos seg¢degyenesek p¢ldÀjÀt k´vetve,
k¢t àseg¢digazsÀgotÊ: a k´ltû tanulmÀnyÁrÂi munkÀssÀgÀnak k¢t alapvetû figyelmez-
tet¢s¢t kell szem elûtt tartanunk. Az egyik a verselemz¢s lehetûs¢g¢re vonatkozik, ¢s
sommÀsan Ãgy szÂl, hogy àminden vers megmagyarÀzhatatlanÊ. Fû oka ennek Nemes
Nagy çgnes szerint, hogy a XX. szÀzadi vers àaz eddig nem ismert vagy szÂhoz nem jutott
tudattartalmak versbe emel¢s¢nekÊ gy´trelmes kÁs¢rlete, mÀr amennyiben a XX. szÀzadi
lÁra fûhivatÀsÀnak: k´z¢rzet¡nk ä helyesebben: a k´ltû k´z¢rzete ä szakrÀlis erejü ¢s faj-
sÃlyÃ kivetÁt¢s¢nek igyekszik megfelelni a k´ltem¢ny. Amire Nemes Nagy çgnes is
t´rekedett, kezdettûl fogva, mint v¢gsû igazsÀgra. àHazÀm: a l¢t ä de benne ring a m¢rt¢k,
/ mint esti kÃtban csillagrendszerekÊ, Árta 1946-ban, elsû k´tete, a KETTýS VILçGBAN cÁm-
adÂ vers¢ben, majd megism¢telve ugyanezt a vallomÀst, az ´tvenes ¢vek elej¢n, az
ALKONY cÁmü vers¢ben: àA l¢ttel k¡szk´d´m naponta.Ê L¢t¢rzet¡nknek azonban a k´l-
tû¢vel k´z´s tulajdonsÀga, hogy voltak¢ppen magyarÀzhatatlan, mert oka ´nl¢t¢ben
van, az eleve adott v¢gsû ¢s megfejthetetlen rejt¢lyek egyike, s megnevez¢s¢re nyel-
v¡nkbûl hiÀnyoznak a megfelelû, pontos szavak. A k´lt¢szetnek viszont elemi k´teles-
s¢ge, hogy megostromolja a kifejezhetetlent, megprÂbÀlja artikulÀlni, foghatÂvÀ tenni
a nem mondhatÂt. S ennek a gy´trelmes fesz¡lts¢g¢bûl ered korunk k´lt¢szet¢nek
egyik jellemzû paradoxona, hogy àa modern vers homÀlya a kifejez¢s vilÀgossÀgÀra valÂ
tudatos t´rekv¢s k´vetkezm¢nyeÊ. Essz¢k´tete, a 64 HATTYö egyik ÁrÀsÀban Nemes Nagy
çgnes à¢rzelmeink kettûs r¢teg¢rûlÊ besz¢l, s azt mondja, hogy az àelsû r¢teg hordozza az
ismert ¢s elismert ¢rzelmeket; ezeknek nev¡k van: ´r´m, r¢m¡let, szerelem, felhÀborodÀs... ûk a
szÁv¡nk honpolgÀrai. ä A mÀsodik r¢teg a n¢vtelenek senkif´ldje... a k´ltû k´teless¢gei k´z¢ tar-
tozik, hogy min¢l t´bb N¢vtelennek polgÀrjogot szerezzenÊ. S amikor A F¹LD EML°KEI, k´ltûi
¢letmüve ¢l¢re helyezett vers¢ben (FçK) arra figyelmezteti olvasÂjÀt, de gondolom:
elsûsorban ´nmagÀt, hogy àMeg kell tanulni azt a sÀvot, / hol a kristÀly mÀr f¡st´l´g, / ¢s
k´dbe Ãszik Àt a fa, / akÀr a test eml¢kezetbeÊ, akkor erre a N¢vtelenek senkif´ldj¢re is
figyelmeztet, amely az Àtmenet, a àk´z´ttÊ miszt¢riumÀnak a sÀvja is, amelyben a k´ltûi
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kegyelem teremtû pillanatÀban a l¢t¢lm¢nyek kimondhatatlan ä megnevezhetetlen ä
k´re is nevet kaphat, legalÀbb r¢szlegesen testet ́ lt a szavak Àltal, s a versben megjele-
nik a korÀbban kifejezhetetlennek ¢rzett tudattartalom, legyûzve az ûstapasztalatok-
ban gy´kerezû elemi hasonlatok ä a k´zhely ¢s a giccs ä k´zegellenÀllÀsÀt. R´viden,
gondolom, ennyi a l¢ttani ¢s sz¢ptani indokoltsÀga annak a tautologikusnak tetszû
kijelent¢snek, amit Nemes Nagy çgnes (n¢mileg s ironikusan Jourdain Ãr utÀn szaba-
don, tulajdon Rilke-¢lm¢ny¢re hivatkozva) ÀllÁtott egyik essz¢j¢ben, hogy a vers ànem
az¢rt nem-prÂza, mert ÏformÀjaÎ van, hanem az¢rt, mert k´zlendûi ä sajÀt szavain kÁv¡l ä k´z´l-
hetetlenekÊ. Amibûl l¢nyeg szerint k´vetkezik m¢g az is, hogy a Nemes Nagy çgnes-vers
legl¢nyeg¢ig az û k´lt¢szet¢re vonatkozÂ feltev¢sek ¢s felt¢telez¢sek se ¢rhetnek el.

A mÀsik alapvetû figyelmeztet¢s¢t, amely a k´ltûi term¢szetre vonatkozik, Dsida Je-
nû kapcsÀn Ágy fogalmazta meg Nemes Nagy çgnes: à...ûr¡lt minden k´ltû, aki lemond
legfûbb javÀrÂl, ́ nmagÀrÂl, aki egyetlens¢g¢t ä legyen az bÀrmilyen egyetlens¢g ä divatnak, von-
zÀsnak vagy k¢nyszernek odadobja.Ê ä Ez az egyetlens¢g, amely nyilvÀn mÀr a pÀlya lÀthatÂ
kezdet¢t megelûzûen is ott van a k´ltûben, amelyhez azonban a tehets¢g ´nmagÀra
ismer¢s¢nek metamorfÂzisÀban, àk´z´ttÊ sÀvjÀban rejtelmes belsû utakon el kell ta-
lÀlnia; ez a mindenki mÀstÂl elvÀlasztÂ ¢s megk¡l´nb´ztetû jegy az û àigazsÀgaÊ. LÁrai
sorsk¢plete, ha tetszik, amelynek elûbb ́ szt´n´sen, utÂbb tudatosan is a megvalÂsÁtÀ-
sÀra t´rekszik. De ennek a k´ltûi igazsÀgnak a sorsa, ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek a sikere sz¢t-
vÀlaszthatatlanul ´ssze van k´tve a megformÀlÀs, a k´ltûi kifejez¢s igazsÀgÀval. Azzal,
hogy mi mÂdon ad polgÀrjogot a k´ltû a àn¢vtelen ¢rzelmekÊ m¢lytenger¢bûl l¢legeztetû
palack n¢lk¡l felbÃvÀrolt tartalmaknak vers¢ben. Ez a k¢t igazsÀg tehÀt voltak¢ppen
egyetlen igazsÀg ikerarca, s az Ãgynevezett k´ltûi eredetis¢g Nemes Nagy çgnes egyik
gondolatmenete ¢rtelm¢ben ¢ppen azon mÃlik, hogyan tudja megvÁvni a k´ltû àa ma-
ga ûszintes¢gi forradalmÀtÊ elûdeivel: az eg¢sz k´ltûi hagyomÀnnyal szemben, àÃj szava-
kat keresve az Ãj valÂsÀghoz, vagyis a korszakban ¢ppen ¢rv¢nyesnek ¢rzett tudattartalomhozÊ
(NEGATíV SZOBROK). Ez az Ãjnak ¢rzett ¢lm¢nyvalÂsÀg, l¢tk´z¢rzet-meghatÀrozÂ t¢-
nyezû, amely a vid¢ki, Erd¢ly-sz¢li, partiumi magyar ¢rtelmis¢gbûl szÀrmazÂ k´ltûnût
mÀsfelûl j´tt s mÀs k´r¡lm¢nyek k´zt nevelkedett nemzed¢ktÀrsaival ´sszek´t´tte, àa
hÀborÃ, az ¢letvesz¢ly, az emberi eszm¢nyek megtipratÀsÀnak az ¢lm¢nye, amely nagyon korÀn,
¢ppen hogy csak kezdû fiatal ÁrÂ korunkban ¢rt benn¡nket... M´g´tt¡nk azokkal az ¢lm¢nyekkel,
amelyeket csak szigetelni lehet, elfelejteni nem, ¢s amelyeknek a kifejez¢se valami mÂdon rÀnk
vÀrt... A legk¡l´nb´zûbb helyekrûl j´tt¡nk ´ssze, mi, akkori fiatalok ¢s nem fiatalok. De minden
hely rossz hely volt. A pinc¢bûl, hadifogsÀgbÂl, halÀltÀborokbÂl, az ¢let vesz¢lyeztetett pillanatai-
bÂlÊ. ä Egyik ´n¢letrajzi visszaeml¢kez¢s¢ben (LçTK°P, GESZTENYEFçVAL) jellemezte
Ágy nemzed¢ke, elsûsorban persze az öjhold-tÀrsasÀg ¢lm¢nykoh¢ziÂjÀnak komor va-
lÂsÀgÀt, amelyben û, szem¢ly szerint elûsz´r ä ¢s egyszerre ä ¢lte Àt a k¡lvilÀg apoka-
liptikus esem¢nyei r¢v¢n a àt´rt¢nelmi aggodalomÊ gy´trelmes m¢lys¢g¢lm¢ny¢t ¢s a fe-
nyegetetts¢g szorongÀsai f´l¢ emelû k´ltûi kifejez¢s magassÀg¢lm¢ny¢t, hiszen, mint
Árja is egy hely¡tt, àtulajdonk¢ppen '44 volt az az ¢v, amikor elûsz´r verset tudtam Árni... ez a
sz´rnyü ¢v valÂban az ¢n k´ltûi sz¡let¢sem ¢veÊ (A HçBORöNAK V°GE LETT).

Ha ¢rtelmet nem is, de legalÀbb kÀrpÂtlÀst ¢s igazolÀst ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt
mi mÀs is adhatna az ¢letnek, mint az ¢let f´l¢be n´vû müv¢szet? A hÀborÃ, az ostrom
utÀn egy Ãjabb rÀnk szakadt t´rt¢nelmi ¢jszaka: a szem¢lyi kultusz, az elhallgattatÀs,
a besz¢des n¢masÀg ¢jszakÀjÀban, amikor àElsorolom, hÀnyf¢le iszonyat / vÀr rÀm ¢s rÀd,
mÀr arcunkba merednek. // Csak sorolom, csak szÀmolom naponta / h´r´gtetû ÀlombÂl riadok, /
k¢sz¡lûd´m m¢g iszonyÃbb korokraÊ (F°LELEM), s nap mint nap arra riad, àhogy bugyborog
a szÁv a rettenetbenÊ; mint az egyetlen bizonyossÀgnak a g´rcs´s hit¢bûl sz¡letik meg a
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MESTERS°GEMHEZ  felfohÀszkodÀsa: àMesters¢gem, te gy´ny´rü, / ki elhiteted: fontos ¢lnem. /
Erk´lcs ¢s r¢m¡let k´z´tt / egyszerre f¢nyben s vaks´t¢tben.Ê

Nem v¢letlen¡l s nem ok n¢lk¡l nevezi azonban Nemes Nagy çgnes àmesters¢gÊ-nek
a k´ltûi k¡ldet¢st, a àszent r¢v¡letÊ hagyomÀnyos ä de az¢rt igaz ä k¢pzeteihez inkÀbb
kÁnÀlkozÂ szinonimÀk tudatos mellûz¢s¢vel. A szavak szakember¢nek alÀzata ¢s ´ntu-
data fejezûdik ki ebben, aki Ãgy dolgozik a l¢tez¢sszakmÀban, hogy tev¢kenys¢g¢nek
elsûsorban a l¢tez¢s h¢ja: àa rothad¢kony gy´ny´rüs¢gÊ (PARADICSOMKERT ), àaz elevens¢g
mocska a k´v´nÊ (SZOBROK) a mat¢riÀja; àA tÀrgyak vÀltozÀsai. / Amint a lÀtvÀny bent ta-
pasztja v¢gig / a koponyÀm falÀt, mint k´rmoziÊ (EGY PçLYAUDVAR çTALAKíTçSA). Mond-
hatni: nemzetf´l´ttien k´z´s nemzed¢ki meggyûzûd¢s ez is, mert ahogyan p¢ldÀul
Nemes Nagy çgnes lengyel nemzed¢ktÀrsa, Zbigniew Herbert oly idekÁvÀnkozÂn Árja
egyik novellÀjÀban (HOLLAND APOKRIFEK), a k´ltû àa lÀtszat meg´r´kÁtûjeÊ, àaz ÀbrÀnd
mat¢riÀjÀval dolgozÂ mesteremberÊ, nem pedig a tÀrgyszerü, m¢rhetû ¢s k¢pletekbe fog-
lalhatÂ objektÁv igazsÀg feltÀrÂja, fûleg a vilÀg megk´zelÁt¢s¢nek mÀsik aspektusÀt k¢p-
viselû term¢szettudÂs szem¢ben, hiszen àa müv¢szet a term¢szet egyetlen rejt¢ly¢t sem fejti
meg. De a mi feladatunk ä vÀlaszolja erre az ´r´kk´n elhangzÂ ellenvet¢sre egy festû
maszkjÀban Zbigniew Herbert ä nem a rejt¢lyek megfejt¢se, hanem a rejt¢lyek tudatosÁtÀsa...
A rendelkez¢s¡nkre ÀllÂ eszk´z´k primitÁvek ¢s vÀltozatlanok ¢vszÀzadok Âta. Ha jÂl ¢rtem fel-
adatomat, az embert ´sszhangba kell hozni a k´r¡l´tte levû valÂsÀggal...Ê.

Nemes Nagy çgnes k´ltûi eredetis¢g¢nek, egyetlens¢g¢nek szubsztanciÀlis jel-
lemvonÀsa, ahogyan az ismeretlennel, kint ¢s benn¡nk egyszerre viaskodva ä vagy
egyik korai vers¢nek a szavÀval: àa kÁn formÀit rendezveÊ (A KíN FORMçI) ä elv¢gzi ezt
az ´sszhangba hozÀst a tudatosÁtÀs, a lÁrai kifejez¢s ter¢n. A versbesz¢d magasfesz¡lt-
s¢g¢rûl van szÂ, amelynek k¢t pÂlusa k´z¡l ûszerinte àaz egyik a konkr¢tumhoz tapadÀs,
a mÀsik pedig az elvontsÀghoz hÃzÂ hajlamÊ (LçTK°P, GESZTENYEFçVAL). MÀs alkalommal
a k´vetkezûk¢ppen vallott k´ltûi term¢szet¢nek, ihlet¢nek jellemzû kettûss¢g¢rûl: àHa
tÀrgyszeretetemet n¢zem, asztalosnak kellett volna mennem, ha absztrakciÂs ig¢nyeimet: matema-
tikusnak.Ê S versben is megvallotta ezt: à°n szeretem az anyagot.Ê Ezzel a sorral kezdûdik
az ALKONY cÁmü verse.

A lÀtÀs k¢pess¢g¢nek, a dolgokra, az anyagra valÂ figyel¢s tehets¢g¢nek k´sz´nhe-
tûen a tÀrgyat, akÀr a legszimplÀbb dolgot, a testet, az anyagot szinte àk¢t marokkal fog-
hatÂanÊ tudta beletenni filozÂfiai sugallatokat is t´m´rÁtû verseibe; ugyanakkor a ma-
t¢riÀt a lÀtomÀs sÁkjÀra emelve, mindig bizonyos t´bbletjelent¢ssel ¢s szakrÀlis f¢nnyel
t´lt´tte meg. Lator LÀszlÂ szerint ez àa kellû pillanatban mozgÂsÁtott valÂsÀgismeretÊ Nemes
Nagy çgnes egyik legnagyobb k´ltûer¢nye, amely mindig megÂvja valÂban a müv¢t
az Ãgynevezett gondolati lÁra sterilizÀlÂ k´vetkezm¢nyeitûl. Az û k´lt¢szet¢ben csak-
ugyan nincsen gondolatmenet indulatmenet n¢lk¡l; a Nemes Nagy çgnes-vers belsû,
absztrakciÂs ter¢ben nagyon is konkr¢t indulatvillÀmok lobognak. Indulatmenet¢t
azonban àfranciÀsan klasszikus arÀny¢rz¢k tartja kordÀbanÊ, ahogyan ezt elsû k´tet¢rûl
1947-ben megjelentetett kritikÀjÀban Vas IstvÀn megÀllapÁtotta rÂla.

De ha eddig arrÂl esett szÂ, hogy Nemes Nagy çgnes a lÀtvÀny k¢p¢ben ¢rz¢kelhetû
anyagot a lÀtomÀs szakrÀlis sÁkjÀra emeli vers¢ben, akkor most azzal kell folytatnunk,
hogy rÂla szÂlva mindennek a visszÀja is legalÀbb ennyire ¢rv¢nyes ¢s igaz. NÀla
ugyanis a tÀrgy az anyag, a felfokozott, vakÁtÂ ¢less¢ggel megid¢zett lÀtvÀny ä akÀr
csupÀn àegy szÀl k´v¢r pipacsÊ (PARADICSOMKERT ), vagy àa hasonlÁthatatlan szisszen¢ssel
lehasadt orrvitorlaÊ (VIHAR), a àfeldobrokolÂ lovakÊ (A LOVAK °S AZ ANGYALOK), àa felny¡-
szÁtû nyÀrfalombokÊ (A LOVAS), àa fü s´t¢t vasreszel¢keÊ (FENYý), àa dinny¢k olajz´ld bûr¢n
forradÀsos, k´tûtüvel kipontozott szivekÊ (EKHNçTON °JSZAKçJA), àaz acetil¢n f¢ny¢ben zajlÂ
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ÃtjavÁtÀsÊ (OKTñBER), ¢s àa koponyÀban z´rgû vasszilÀnkÊ (SZOBROK), vagy àa szatyorban
egy cafatnyi hÃsÊ, melyen àÀt¡t a v´r´sesbarna l¢Ê (VILLAMOS) ä ¢s m¢g sorolhatnÀm, mert
Nemes Nagy çgnesnek szinte minden egyes vers¢ben megjelenik a vilÀg valamelyik
kimetszett k¢pe, mint a àszeletekre szabdalt v¢gtelenÊ darabjai, û ugyanis a k¢peket (vi-
gyÀzat! nem a hasonlatokat!) a vers lovainak tekinti, amelyeket àfeszÁtettem ¢s visszafog-
tam, / a vÀgta ¢s a f¢kez¢s / k¢t gy´ny´r¢vel karombanÊ (A K°PEKRýL) ä tehÀt a l¢tez¢s ¢rz¢ki
oldala r´gt´n ¢s k´zvetlen¡l magÀba a lÀtomÀsba zÀrva jelenik meg. A klasszikus k´l-
t¢szet a lÀtomÀst a hasonlat emelûj¢vel a lÀtvÀnyba Àgyazta bele; a modern vilÀglÁra,
rendszerint egy belsû Àllapot ä l¢tk´z¢rzet ä lÀthatÂvÀ t¢tel¢re t´rekedve, szinte meg-
fordÁtva: a lÀtvÀnyt Àgyazza bele a lÀtomÀsba. Ez¢rt rendkÁv¡l talÀlÂ Lengyel BalÀzsnak
az a megÀllapÁtÀsa, hogy Nemes Nagy çgnes k´ltûi vilÀgÀnak az ¢rz¢kletess¢ge ànem
lÀtvÀnyfokÃ, hanem lÀtomÀsfokÃÊ.

Az û lÀtomÀsfokÃ ¢rz¢kletess¢g¢nek a k´z¢ppontjÀba helyezett tÀrgy vagy k¢p k´l-
tûi asszociÀciÂi hordozzÀk nemzed¢ke alap¢lm¢ny¢t. A VIHAR cÁmü vers¢ben p¢ldÀul
a mÀsodik vilÀghÀborÃ lid¢rcnyomÀsÀnak ¢vtizedekkel k¢sûbb is k¢nyszeresen visz-
sza-visszat¢rû eml¢k¢t. Ebben a versben egy àszÀrÁtÂk´t¢lrûl elsz´k´tt ing rohan a r¢tenÊ,
m¢ghozzÀ àNap¢j-egyenlûs¢gi viharbanÊ, ami r´gt´n az absztrakciÂ kozmikus Áv¢be von-
ja a f´ldi lÀtvÀny ¢s lÀtomÀs k´ltûi egy¡ttes¢t. (Csak k´zbevetûleg: ennek a k´lt¢szetnek
tovÀbbi megk¡l´nb´ztetû jellemvonÀsa, ahogyan ä fûleg az ́ tvenes ¢vek v¢g¢tûl fogva
ä a lÀtvÀny ¢rz¢kletes lÁrÀjÀt rendszerint ´sszek´ti a lÀtomÀs absztrahÀlt algebrÀjÀval:
àa lÂ ¢s a lovas feje / szinusz-g´rb¢ket Ár a tÀjbaÊ, s a g¢meskÃtban àsz¡ntelen f´l-lejÀr / a
talajvizes ÀrapÀlyÊ [A LOVAS]. S m¢g egy p¢lda, a pÀlya v¢g¢rûl, ahol eljÀrÀsÀnak a filo-
zÂfiÀjÀt megadja magÀban a versben: à...a villamos Ãgy dûl be a kanyarba, mint egy ´reg
futÂ vagy mint a f´ld az ellipszis-pÀlya fordulÂjÀn, ahol is a hasonlat nem hasonlat, csupÀn
ugyanegy t´rv¢ny mÀsik arcaÊ [AZ UTCA ARçNYAI]. S a versben rendszerint az lÀthatÂ,
ami esetleges, m´g´tte a lÀthatatlan t´rv¢ny hÀtt¢rhitel¢vel.) ä A sz´k´tt ing vÁziÂja
Nemes Nagy çgnes hÀborÃtÂl sebzett k¢pzelet¢ben ä eszm¢let¢ben ä Ãgy jelenik meg,
mint àegy sebes¡lt katona testtelen koreogrÀfiÀjaÊ. AztÀn a k¢pet a k¢pzelet minden elûk¢-
szÁt¢s n¢lk¡l megsokszorozza: àOtt futnak ûk. A vÀsznak. / VillÀmok torkolatt¡ze alatt / mÀr
hadseregnyi v¢gsû mozdulat / ä ä ä / egy t´megsÁr legv¢gsû vÀsznait / mutatjÀk lobbanÀsaik.Ê
Azt gondolhatnÀnk, hogy akÀr V´r´smarty k¢pzelete is nyugodtan jegyezhetn¢ ezt a
lÀtomÀst, ha a metafora szerkezete, kezel¢smÂdja nem vallana mÀs mesterre; olyanra,
aki a k´lt¢szet t´rt¢neti idej¢ben jÂval k´zelebb Àll hozzÀnk ä a kortÀrsunk. A VIHAR
lÀtomÀsa ugyanis mÀr nem hasonlatokbÂl ¢pÁtkezik (a hasonlatok ideje k´lt¢szet¢nek
elsû korszakÀval egy¡tt elmÃlt), hanem ä ahogyan p¢ldÀul Reverdy megkÁvÀnta ä csak-
ugyan k¢t, t´bb¢-kev¢sb¢ tÀvoli valÂsÀg kapcsolatÀbÂl, amely ez esetben, szigorÃan
vett lÀtvÀnyindok vagy logika n¢lk¡l, a k´ltû t´rt¢nelmileg determinÀlt l¢t¢rz¢kel¢s¢-
ben ¢l k¢nyszeresen ¢s ´r´kre egy¡tt. (Mint ahogyan nemzed¢ktÀrsa: Pilinszky JÀnos
k´lt¢szet¢ben is a vilÀgÀllapot nem mÃlÂ metaforÀja ä a lÀger.) A VIHAR semmi esetre
sem sz¡rrealista gesztusbÂl vagy ´tletbûl sz¡letett vers, s bÀr nyilvÀn k´zelebb van az
´tvenes-hatvanas ¢vek avantgarde-jÀnak a vilÀglÀtÀsÀhoz, illetûleg ecsetkezel¢s¢hez,
mint a modern k´ltûi forradalmak hûskorÀhoz (gondoljunk csak az à¡m´gÊ-re, amely
Morgenstern vers¢ben dalol a àdudori sz¢lbenÊ, a szÀzadelûn), a lÀtvÀny r´gzÁt¢s¢nek a
mÂdja, ha ugyan szabad Ágy mondanom: a csontig lecsupaszÁtott metafora, elutasÁtja
magÀtÂl a kifejez¢s sz¡rreÀlis, expresszionista vagy neomanierista kicsapongÀsait,
mert nincsen rÀ sz¡ks¢ge, mÀr nem vall a neoavantgarde eljÀrÀsaira. A KETTýS VI-
LçGBAN, majd ä az û kifejez¢s¢vel ä àaz ´tvenes ¢vek aljÀnÊ Árt versei utÀn, ez a vers, a
VIHAR, ¢s a szomsz¢dsÀgÀban sz¡letett tÀrsai: a K¹Z¹TT, a SZOBROK, A GEJZíR teste-
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sÁtik meg Nemes Nagy çgnes k´lt¢szet¢nek azt az ¢rett korszakÀt, amelyet ä visszate-
kintve ä û maga is a legfontosabbnak, leginkÀbb az û àegyetlens¢g¢tÊ hordozÂnak tekin-
tett. ä Az avantgarde t´rekv¢sekhez valÂ belsû, k´ltûi viszonyÀt ä a tagadhatatlan ins-
pirÀciÂt ¢s a m¢g l¢nyegesebb k¡l´nbs¢get ä t¡kr´zi, gondolom, az °JSZAKAI T¹LGYFA
cÁmü vers¢nek az alapszituÀciÂja, amely tagadhatatlanul k¢ptelens¢g, s a neoavant-
garde lÁra ÂmÂdi ¢s ́ szt´n´s racionalizmusunkat semmibe vevû, kihÁvÂ bÀtorÁtÀsa kel-
lett ahhoz, hogy valaki magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel azt ÀllÁtsa, hogy ¢jszaka
egy t´lgyfa, àcsak ÃgyÊ, kit¢pi a f´ldbûl gy´kereit, ¢s egy jÀrÂkelû nyomÀba ered. A
verset azonban, v¢lem¢nyem szerint, csak akkor fogjuk fel a maga teljess¢g¢ben, ha
ezt a sz¡rreÀlisnak tetszû Àlomk¢ptelens¢get parasztosan, szÂ szerint fogadjuk el, mint
a L¢t vagy a Term¢szet bÀrmely vaskos k¢ptelens¢g¢t, s nem szimbÂlumot t¢telez¡nk
f´l benne, ami k¡l´nben tudatos-ironikus müfogÀsnak is minûs¡lhetne egy korunk-
beli, modern k´ltû r¢sz¢rûl, de m¢giscsak a szÀzadv¢g lÁrai rekvizitumÀnak kellene
tekinten¡nk. A sz¡rreÀlisnak tetszû abszurditÀs, a lÀbra kapott, szÂtlan t´lgyfa rilkei
szakralitÀssal jelenik meg ebben a versben, mert l¢t¢lm¢ny¡nk alapjait ¢rinti meg, s
l¢t¡nk egyik visszafordÁthatatlanul tragikus szÂlamÀnak ad hangot: a L¢t teljess¢g¢tûl,
a Term¢szettûl elszakadt ember riadalmÀnak, aki nem k¢pes mÀr abba az ýs-Eg¢szbe
visszaforrni, amelyben mindannyian egyek voltunk, amely nem ismert k¡l´nbs¢get a
l¢t szerves ¢s szervetlen formÀi k´z´tt, amely maga volt a paradicsomi, kozmikus egy-
nemüs¢g. A versbeli jÀrÂkelû ezzel a teljes f¢nyü l¢ttel talÀlkozik, s nem a heideggeri
Semmibe mered, amikor zajt hallva visszafordul az àÃtonÊ, amelyen azonban mÀr nem
tud àvisszamenniÊ. ä Ez a versbe zÀrt, egzisztenciÀlisan szomorÃ, nagy àhÁr, t´lgy-alak-
banÊ, s aki tudja, mennyire vonzÂdott Nemes Nagy çgnes egy nemzed¢kkel elûtte jÀrt
k´ltûtÀrsÀhoz, Hajnal AnnÀhoz, az talÀn arra is gondolhat, hogy hÀny, nem is olyan
rejtett szÀl füzi az °JSZAKAI T¹LGYFç-t Hajnal Anna IZZñ NAP cÁmü vers¢hez, amely a
civilizÀciÂba, a vÀros kûrengeteg¢be be¢pÁtett s holtnak hitt fÀk megelevened¢s¢rûl
besz¢l, s az emberi civilizÀciÂ Àltal leigÀzott term¢szet mindent els´prû, vad rohamÀ-
nak, lÀzadÀsÀnak a kozmikus erejü lÀtomÀsa. Sok-sok esztendûvel e versek sz¡let¢se
elûtt RadnÂti MiklÂs Ãgy jellemezte Hajnal Anna k´lt¢szet¢t, mint amelyet àa kozmikus
lÀtomÀsok ¢s aprÂ realitÀsok ´sszhangjaÊ teremt meg, s ez a k´ltûtÀrsi v¢lem¢ny a Nemes
Nagy çgnes-versre is t´k¢letesen rÀillik.

à...¢s nincs semmi mÀs, / csak lÀtvÀny ¢s csak lÀtomÀs, / csak lÀb, csak szÀrny ä az Ãt, az ¢g, /
benn¡k lakik a messzes¢gÊ ä (A LOVAK °S AZ ANGYALOK). ä K´lt¢szet¢nek e szakrÀlis
messzes¢gbe vezetû fordulatÀt egy tragikus t´r¢s elûzte meg Nemes Nagy çgnes pÀ-
lyÀjÀn, de ä jÂl tudjuk ä nem a belsû fejlûd¢s zavara, hanem egy Ãjabb t´rt¢nelmi ka-
taklizma k´vetkezt¢ben. A müv¢szi autonÂmia parancsuralmi, hatÂsÀgi felf¡ggeszt¢se
okozta ezt mindazok pÀlyÀjÀn, akik nem akartÀk ¢s nem tudtÀk az ´tvenes ¢vek ma-
gyar k´lt¢szet¢t a àlobogÂnk, PetûfiÊ zsÀkutcÀjÀba k´vetni. à...'48 utÀn vagy k¢t ¢vig semmit
se tudtam Árni. Nem j´tt ki hang a torkomonÊ ä eml¢kezik vissza Nemes Nagy çgnes. Az û
àasztalfiÂk-irodalom korszakaÊ tehÀt ezzel a k¢ts¢gbeesett, depressziÂs hallgatÀssal kez-
dûd´tt. àMit k¢ne tennem? Nem tudom. / A kezem ´sszekulcsolom. / ºl´k az Àgyon szÂtalan. /
HovÀ is ejtettem magam?Ê ä Árta 1952-ben, versben, errûl a szellemi-lelki tetszhalott-Àl-
lapotrÂl a k´ltû, s ennek az Àllapotnak l¢lek´lû-szellemcsonkolÂ hatÀsÀval kapcsolat-
ban, Ãgy ¢rzem, muszÀj id¢znem a diametrÀlisan mÀs alkatÃ ¢s term¢szetü Ady Endre
vallomÀsÀt, amelyet egyik Hatvany Lajoshoz cÁmzett level¢ben vetett papÁrra: àAz asz-
talfiÂknak Árott vers nem nekem valÂ, te ismersz; vagy Árhatok, vagy elem¢sztûd´m a ki nem Árott-
sÀgban. ñ, hÀny pompÀs, bÁborv´r´s versem halt meg sz¡let¢se elûtt, mert akaratlan voltam, de
valamikor, nem is r¢gen, az akaratlansÀgomat mindig legyûzte a legnobilisebb hiÃsÀg. Az a hit,
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hogy versemre sz¡ks¢ge van az embereknek, nem mint a hÀborÃra, de mint az esûre.Ê ä Nemes
Nagy çgnesnek se volt valÂ az àasztalfiÂk-lÁraÊ, csak ennek a sorvasztÂ k´vetkezm¢nyei
¢vekkel, ¢vtizedekkel k¢sûbb mutatkoztak, mint a radioaktÁv fertûz¢s gyÂgyÁthatatlan
stigmÀi; akkor, amikor k´nnyebben szabadnak Àlmodhatta volna mÀr magÀt. Addigra
mÀr beteljesedett rajta is Arany m¢labÃs diagnÂzisa: àHa a fa ¢lte megszakad, / Egy percig
¢li tÃl virÀgaÊ (LET°SZEM A LANTOT), ¢s: àK¢sû... / Biztatnom a kidûlt fa ÀgÀt: / VirÀgozz¢k
megintÊ (A DALNOK BöJA).

A hatvanas ¢vek k´zepetÀjt, egyetlen bûvÁtett versmondatba foglalva, kegyetlen ́ n-
irÂniÀval diagnosztizÀlta û maga ezt az Àllapotot, az erûszakkal megszakÁtott terem-
tûerû sÃlytalansÀgi ÀllapotÀt: àAki evezett kezdûdû viharban, / k¢ptelen¡l feszÁtve kvadricep-
sz¢t / ä k´zbevetûleg: ez a àkvadricepszÊ, az emberfeletti erûfeszÁt¢s jellemz¢se egy
anatÂmiai megnevez¢ssel bÀrmifajta k´ltûi hasonlat helyett, egyik elt¢veszthetetlen
vÁzjele Nemes Nagy çgnes versbesz¢d¢nek ä a lÀbtÀmasz sziklÀjÀt tolva el, / s akinek akkor
sÃlytalan maradt / vÀratlanul a jobb keze, mivel / repedt ny¢lrûl a lapÀt hÀtracsuklott, / ¢s aki
akkor megbiccent eg¢sz / test¢ben ä / az tudja, amit ¢nÊ (HASONLAT). ä Nem tudhatom, gon-
dolt-e çgnes arra, hogy àa repedt ny¢lrûl hÀtracsuklÂ lapÀtÊ neve evezûsk´r´kben
toll?

Titokban, ¢lve eltemetve, vagy ha tetszik: megbiccenve, de sajÀt k´ltûi predestinÀciÂ-
jÀnak a sugallatÀt k´vetve, alkotÂ mÂdon Àt¢lte m¢gis az eurÂpai Ãjavantgarde Àram-
latok t´rekv¢seit ¢s kÁs¢rleteit; a àKaland ¢s a RendÊ Ãj(abb) àp´rpatvarÀtÊ, amelyben a
szÀzadelû kalandja is a hagyomÀny r¢sze lett mÀr. De nem a versbesz¢d felhÀmjÀnak
¢s nem a versforma t´rd´s¢s¢nek az Ãjszerüs¢ge a legfontosabb r¢sze annak, amit Ne-
mes Nagy çgnes zsÀkmÀnyolt a maga szÀmÀra e titkos kaland sorÀn, àigaz k´zl¢s¢nekÊ,
k´lt¢szete igazsÀgÀnak kifejez¢s¢hez. Hanem amire a magyar k´lt¢szet t´rt¢net¢ben
KomjÀthy, majd Babits ¢s We´res verse a ritka p¢lda; hogy a k´lt¢szetben megjelenik
a gondolat villÀmlÂ gy´ny´r¢nek ¢s drÀmai kÁnjÀnak lÁrai tapasztalata. Mintha most
¢rne be, amit egyik korai verse akaratlanul ¢s metaforikus ¢rtelemben persze, elûle-
gezett: àa koponyÀm: kerek, fanyar gy¡m´lcsÊ-e, benne a àsima jambusok ¢s sz¢p anapesztu-
sokÊ, a sorok, a mondatok ´sszet´r¢s¢vel l¢trehozott Ãj forma csonth¢jÀba zÀrt àtiszta,
´ld´klû igazsÀggalÊ (ALçZAT). S a gondolat gy´ny´r¢nek a legnagyobb lÁrai tapasztalata
talÀn ¢ppen abban van, hogy a àpontos igazsÀgÊ megismer¢s¢nek filozÂfiai orgazmusa
is kettûs term¢szetü: egyszerre kristÀlyos fogalmi absztrakciÂ ¢s organikus-eleven in-
dulat. Az igazsÀg kûsziklÀjÀn szÀrazvillÀm szenved¢ly villog. Egy¡tt vilÀgÁtva meg a
àmadÀrÊ-  ¢s a àmadÀrtanÊ-t, hogy a K¹Z¹TT egyik hÁres sorÀval p¢ldÀlÂddzak, amely-
ben ä mÀrmint a versben ä Nemes Nagy çgnes, sajÀt bevallÀsa szerint is a legmesz-
szebbre jutott l¢tlÁrÀja sajÀt k¢pmÀsÀra teremtett vilÀgÀban.

A kÁnÀlkozÂ filozÂfiai megfejt¢seknek sokf¢le ¢rtelmezû rÀcsÀt lehetne ugyan rÀil-
leszteni erre az ontolÂgiai ¢s transzcendens sejtelmeket hordozÂ k´ltem¢nyre; ezek
azonban valÂszÁnüleg letakarnÀk ¢s kiszikkasztanÀk belûle magÀt a k´lt¢szetet, azokat
a àfogalmon tÃli, nyelven kÁv¡li ¢rzelem-csomagokatÊ (Nemes Nagy çgnes kifejez¢se), ame-
lyek¢rt a vers megÁrÂdott tulajdonk¢ppen, s amelyeket k´z´lni akar az olvasÂjÀval, de
mÀsk¢ppen, mint versben, nem lehet. °s megfordÁtva: a vers teljes szuggesztiÂjÀt lehe-
tetlen volna kizÀrÂlag lÁrai levegûj¢nek a àruhaujjaivalÊ megragadni, mert a sz¡ks¢ges
filozÂfiai tÀj¢kozottsÀg n¢lk¡l a verset l¢trehozÂ lÁrai Àram dinamÂja sem kezd el z¡m-
m´gni benn¡nk. Ha p¢ldÀul nem vessz¡k ¢szre, hogy a K¹Z¹TT menet¢nek egyik
m´g´ttes strukturÀlÂ elve, amelyhez l¢pcsûzetesen idomul ä maga a Teremt¢smonda.
Ha a àmadÀr ¢s madÀrtanÊ pÀrosÀnak a hÀtter¢ben nem dereng f´l a k´z¢pkori filozÂfia
nominalizmus-realizmus-vitÀjÀnak metafizikai dilemmÀja, s azon is tÃl: az ideÀlis ¢s a
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konkr¢t vagy az egyes l¢tezû ¢s az entelecheia viszonyÀra adott platÂni, illetûleg arisz-
totel¢szi vÀlasz. TovÀbbÀ: a l¢tez¢s l¡ktet¢se, a l¢legzû ¢let mindig k¢t Àllapot, k¢t v¢g-
pont k´z´tt zajlik, s ez az ÀllandÂ mozgÀs, amely az elemi r¢szecsk¢k empirikusan meg-
ragadhatatlan vilÀgÀtÂl a hatÀrolt v¢gtelen: a Kozmosz vilÀgokat teremtû ¢s vilÀgokat
megsz¡ntetû àz´kken¢seiigÊ minden metszet¢ben, minden sÁkjÀban ¢s minden r¢sz-
let¢ben ÀtjÀrja a l¢tez¢st, ez¢rt ez a àk´z´ttÊ-Àllapot eg¢sz valÂnkat a centrumÀban
¢rinti ¢s rengeti meg, eg¢sz l¢t¢rz¢kel¢s¡nk alapja, hiszen amÁg vagyunk, s talÀn azon
tÃl is, ÀllandÂan àÃtonÊ vagyunk k¢t Àllapot k´z´tt a vÀltozÀsban, s ezt az utat igyek-
sz¡nk H¢rakleitosztÂl Heideggerig leÁrni a filozÂfia fogalmaival. °ppoly fogyat¢kosan,
¢ppoly r¢szlegesen, mint amikor a matematika nyelv¢n differenciÀlegyenleteket ¢s
grÀfokat Árunk f´l hipot¢ziseink kr¢tÀjÀval a l¢tez¢s fekete tÀblÀjÀra, vagy a Planck-Àl-
landÂ r¢v¢n az energiakibocsÀtÀs ÃtjÀt igyeksz¡nk k´vetni. De minden ter¡leten, a
l¢tez¢s bÀrmely sÁkjÀn ä Nemes Nagy çgnes szavÀval ä csak a àk¢pzelt ¢rtelemÊ eredendû
bizonytalansÀgÀval tudunk besz¢lni arrÂl, amit k¡l´nben a zsigereinkkel, a l¢t¡nkkel
biztosan tudunk, mert sz¡ntelen¡l megtapasztaljuk, mert abban ¢l¡nk. àK¢peinek itt
l¢trehozott rendszer¢vel azonban nemcsak az esz¡nkkel tudott igazsÀgot akarja Àt¢letni ä mondja
a versrûl Árott tanulmÀnyÀban Lengyel BalÀzs ä, hanem szuggerÀlni kÁvÀnja az anyagban
valÂ l¢tez¢s ¢rzelmi meghatÀrozottsÀgÀt.Ê Tegyem hozzÀ: egy megingathatatlanul biztos
tudÀs: a k´ltûi evidencia erej¢vel szuggerÀlva a k¢telyt ä a XX. szÀzadi gondolkodÀs ¢s
vilÀgk¢p megrend¡l¢s¢t. S ahogyan Lengyel BalÀzs mondja: àA k´nnyüben, a gy´ny´rü
nem foghatÂban a vÀgyainkat ¢s transzcendens k¢pzeteinket hordozÂ l¢gnemü anyagban is jelen
levû ä de mindig is a tudatunk sz¢l¢re szÀmüz´tt ä fenyegetetts¢g¡nket.Ê

Ez a fenyegetetts¢g¢rz¢s ä vilÀgÀllapot a XX. szÀzad v¢g¢n. Nemes Nagy çgnest
azonban m¢lyebben ¢s kiv¢dhetetlenebb¡l: a megsemmis¡l¢s gy´trelmes ¢rz¢s¢vel t´l-
t´tte meg a sorsa. àHogyan lehet tovÀbb ¢lni a megsemmis¡l¢ssel egy¡tt ¢lve ¢s azt megtapasz-
talva?Ê ä egy rÀdiÂbesz¢lget¢s sorÀn Lator LÀszlÂnak magyarÀzta, hogy ezt a nagyon
is e vilÀgi, XX. szÀzadi rettenetes l¢ttapasztalatot igyekezett belesürÁteni EkhnÀton-
versei ciklusÀba, mert àa mÁtosz ¢nelûttem csak hangszekr¢nye a mai dallamnak. R¢gi t´mlû
Ãj borral...Ê (TçRSALKODçS ERRýL-ARRñL). ä Mi, akik a mÀsodik vilÀghÀborÃban gye-
rekfejjel, majd a l¢tezett szocializmus viszonyai k´z´tt, mely eg¢sz ¢let¡nket k´vetelte,
f¢l ¢vszÀzadon Àt kortÀrsai voltunk Nemes Nagy çgnesnek, pontosan tudjuk, milyen
megsemmis¡l¢sek szinte v¢gtelen fenyeget¢s¢re s milyen megsemmisÁt¢sek szinte v¢g-
telen t´rt¢nelmi gyakorlatÀra utalt a k´ltû. àPontos igazsÀg te! L¢gy n¢pem s a hazÀm!Ê ä
nyilatkozta ki minden szellemi ember, minden EkhnÀton sereg¢be tartozÂ, eurÂpai
entellekt¡el magasztos vÀgyÀt HAZA cÁmü k¢tsorosÀban, pÀlyÀja kezdet¢n, de hama-
rosan meg kellett tapasztalnia, hogy az IgazsÀg hazÀjÀnak ÀllampolgÀrsÀga, àa nagy
Müv¢szetben mük´dû egy eszme: az igazsÀgÊ, ahogyan a goethei Wilhelm Meister VçNDOR-
°VEI -nek müv¢sz¢neke ugyanÁgy hirdeti, mint az eurÂpai humanitÀs oszthatatlan ¢s
k´z´s alapmeggyûzûd¢s¢t, nem oltalmazza meg ût, nem v¢d meg senkit a f´ldi haza
v¢res, sÀros t´rt¢nelm¢nek viharaitÂl ¢s villÀmaitÂl. Fûleg, ha erk´lcsi l¢ny, akit a Nyu-
gat ¢s a Magyar Csillag bakfis-elûfizetûjek¢nt legm¢lyebben a magyar irodalom formÀlt,
ez¢rt Ãgy ¢rezte, hitte, ez volt a religiÂja, hogy e k¢t folyÂirat szellemis¢ge r¢v¢n àr¢szese
egy ´sszeesk¡v¢snek, a szÁnvonal ´sszeesk¡v¢s¢nek a szÁnvonaltalansÀg ellen, a tisztess¢g ´ssze-
esk¡v¢s¢nek a tisztess¢gtelens¢g ellenÊ. Nemes Nagy çgnes ugyanis, sajÀt vallomÀsa ¢rtel-
m¢ben, a magyar irodalom ethoszÀban talÀlta meg szellemi ¢s erk´lcsi ́ nazonossÀgÀt,
szellemi apjÀt pedig ennek az igazi hazÀnak a kirÀlyÀban, Babits MihÀlyban, akinek a
àkez¢be tettem le matrÂzblÃzos hüs¢gesk¡met egy rejtett, szellemi kazamatÀbanÊ. Mert ez a àtÀr-
gyias l¢t-lÁrikus, morÀlis-b´lcselû alkatÊ Nemes Nagy çgnes EkhnÀton-lÀtomÀsÀnak a XX.
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szÀzadi reinkarnÀciÂja volt, szinte eg¢sz nemzed¢ke szÀmÀra. àFormÀt, a mesters¢g be-
cs¡let¢t ¢s megbecs¡l¢s¢t tûle tanult, az û ¢letmüv¢bûl, emberi magatartÀsÀbÂl mindenki, akivel
egy¡tt indultam el a pÀlyÀn ä eml¢kszik vissza SzabÂ Magda ä, a hÀborÃ utÀn fell¢pû, k¢sûbb
az irodalombÂl hosszÃ idûre kiszorÁtott... öjhold-nemzed¢k. ä ApÀnk volt, an¢lk¡l hogy sokunk
akÀr csak lÀtta volna is.Ê ä Babits ugyanis, aki valÂban a VilÀgÁtÂtorony magÀnyos prÂ-
f¢tÀjÀnak a j´vûbe lÀtÀsÀval hirdette, hogy az írÀstudÂ probl¢mÀja korunkban elsû-
sorban erk´lcsi probl¢ma, aminek az igazsÀgÀt a m´g´tt¡nk l¢vû f¢l ¢vszÀzad morÀlis
kibicsaklÀsai szinte nap mint nap igazoltÀk, nemcsak a k´ltûi mesters¢gben volt tanÁ-
tÂmestere Nemes Nagy çgnesnek, de abban is, hogy az ¢letben vannak kritikus pil-
lanatok, amikor a k´ltûnek k´teless¢ge erk´lcsi fokon politizÀlni ¢s sorsÀt megszabÂ er-
k´lcsi d´nt¢seket hozni. Nemes Nagy çgnes a Babitsnak tett s az ilyen kritikus pilla-
natokban àmeg-megÃjÁtott hüs¢gesk¡j¢hezÊ hÁven ez¢rt v¢dte foggal-k´r´mmel is teremtû
szellemi ¢let¢nek belsû szabadsÀgÀt, mint aki àa f¢lhalÀl illemtanÀtÊ is megtanulta Mes-
ter¢tûl, s valami àd¢libÀbos jÂzansÀggalÊ tudja, hogy: àHa rÀngok is a f¢lelemtûl, / ¢letem
akkor sem ezen dûl ä / ha meghalok sem f¡gg´k tûletekÊ (JEGYZETEK A F°LELEMRýL). S ha ä
Babits szavÀval ä àvan n¢masÀg, mely messzehallikÊ, Nemes Nagy çgnes hallgatÀsa ilyen
volt. A legt´bbet, a legnagyobbat adta ¢rte: a meg nem sz¡letett versek ÀrÀt, semmilyen
jÂvÀt¢teli vagy kÀrpÂtlÀsi hivatalban nem konvertÀlhatÂ hiÀnyÀt. De tudta, s egy szen-
vedû, elnyomott nagyobb k´z´ss¢g tagjak¢nt elfogadta, hogy az irodalom, a k´lt¢szet
àmagyar ÃtjÀnÊ bÀrmikor szembeker¡lhet a k´ltû ennek a nemegyszer halÀlos kockÀ-
zatÀval. 1980-ban, angol nyelven megjelenû versei el¢ a sajÀt ¢s ÀltalÀban a magyar
k´ltû helyzet¢t megvilÀgÁtÂ elûszavÀban ez¢rt hangsÃlyozta, hogy nÀlunk a lÁrÀhoz a
fontossÀg ¢rzete tapad, s kijelentette (û, akit a àszolgÀlatelvü irodalomÊ cinkelt ideolÂ-
gusai mindenfajta tÀrsadalmi ¢s nemzeti k¢rd¢ssel szemben k´z´ny´s àelefÀntcsontto-
rony-lakÂnakÊ minûsÁtettek), hogy àe fontossÀg t´rt¢nelmi k¢pzûdm¢ny nÀlunk, ¢s talÀn nem-
csak nÀlunk, magyaroknÀl, hanem mÀs, neh¢z t´rt¢nelmü n¢p k´r¢ben is, ahol a nemzeti tudat
¢s l¢t el¢gg¢ gyakran vÀlt k¢rd¢sess¢. A magyar irodalom az Ãjkor k¡sz´b¢tûl kezdve az ¢letvesz¢ly
irodalma. T´rt¢nelmi szerep, tÀrsadalmi, politikai szerepvÀllalÀs, a k´ltû mint hadvez¢r, agrÀr-
politikus, hûsi halott, miniszter, b´rt´nlakÂ: mindezt term¢szetesnek tartjÀk a magyar iroda-
lomban ¢vszÀzadok Âta. A k´ltû fontossÀgÀnak megvan a szem¢lyes kockÀzata, nem is besz¢lve
arrÂl a hÀtrÀnyrÂl, amit ez az exponÀlt szerep magÀra a k´lt¢szetre jelenthet, szerepp¢ vÀltoztatva
a voltak¢ppeni kiindulÂpontot, a k´ltûi minûs¢getÊ (EGY VERSK¹TET ELýSZAVA).

KivÀltk¢ppen ez utÂbbi volt eg¢sz pÀlyÀjÀt ÀthatÂ, irÀnyÁtÂ meggyûzûd¢se: àa leg-
kezdetlegesebb hiba az irodalmi gondolkodÀsban az ä Árta KosztolÀnyi kapcsÀn ä: ´sszet¢vesz-
teni a szÀnd¢kot a müv¢szi megvalÂsulÀssal. A mÀsodik szÀmÃ hiba viszont: ´sszet¢veszteni a
megvalÂsulÀst a szÀnd¢kkal. Vagyis azt Árni, amire a tollunk k¢pes, f¡ggetlen¡l a kifejezendûtûl.
Ez a mÀsodik hiba fûleg a virtuÂzok¢, akik Ãgy ¢rzik, hogy mindent meg tudnak csinÀlniÊ. ä
ízl¢se ¢s ihletett okossÀga, k´ltûi egyetlens¢g¢nek igaza ¢s erk´lcsi tisztess¢ge megÂvta
ût ezektûl a kÁs¢rt¢sektûl, vagy hogy k´lt¢szete igazsÀgÀt bÀrmilyen eszt¢tikai divatnak
vagy politikai-t´rt¢nelmi k¢nyszerüs¢gnek odadobja, de attÂl is megmentette ût, hogy
azoknak a szerepeknek a csapdÀjÀba zuhanjon, amelyeket oly vÀltozatos bûs¢ggel kÁ-
nÀlt a magyar irodalom mÃltja, s kÁnÀl jelene ma is. Meggyûzûd¢sem egy¢bk¢nt, hogy
ebben a t¢vedhetetlens¢gben, akÀrcsak abban, ahogyan Babits müv¢ben ¢s k´ltûi ¢lete
p¢ldÀjÀban rÀismert EkhnÀtonra, az erk´lcsi d´nt¢s szabadsÀga, az erk´lcsi fokon valÂ
politizÀlÀs bÀtorsÀga mellett az elrendel¢s titokban munkÀlkodÂ, de annÀl hatalma-
sabb ereje is k´zremük´d´tt, amely ä a JñNçS K¹NYVE k´ltûj¢nek szavÀval ä àmutatjaÊ,
mutatta gÀlyarab ûs´k sz¢punokÀjÀnak, Nemes Nagy çgnesnek is, hogy àmerre rendelte
mennedÊ.



Nemes Nagy çgnes

IRODALMI SZ°NABOGLYA

Az olvasÀsrÂl

1981. jÃnius

De nem az olvasÀsrÂl van szÂ. Hanem a csillapÁthatatlan, eleven szellemi ¢rdeklûd¢s-
rûl, amelynek az olvasÀs, az Ãn. àmüvelts¢gÊ csak a mell¢kterm¢ke. K¢ts¢gbeejtû,
mennyire nem tudok szÂt vÀltani barÀtaimmal, ÁrÂtÀrsaimmal arrÂl, ami ¢rdekel. Mert
nem olvasnak. Mert tÃlnyomÂ t´bbs¢g¡k Ár bÀr, de esz¢be nem jut, hogy olvasson is.
A kivÀlÂk sem, a nagy tehets¢gek sem. Pilinszky, aki hÂnapokon Àt hurcolt egy-egy
k´nyvet a hÂna alatt, ¢s lÀzasan besz¢lt az elsû hÀrom oldalÀrÂl, de soha nem olvasta
el. Mit vihogtunk ezen a ä nem is olyan vidÀm ä jÀt¢kon. Vagy akÀr Cipi. Aki t¡nd´klû
megjegyz¢seivel meg valÂban sokkal sz¢lesebb gondolataival oly pompÀsan fedi el,
hogy milyen v¢gtelen keveset olvas. Hogy az utolsÂ k´ltû, akit ¢szrevett, Ady volt, no
meg hÀrom KosztolÀnyi-verset is olvasott m¢g valamikor. Hogy Ãjra meg Ãjra elûÀssa
Hunyady SÀndort ¢s Maughamot, mert fiatalon azoktÂl m¢g lÀtott valamit. Libabûr´s
leszek, ha csak meghallom ezt a lÀzas hitvallÀsÀt ä ́ tvenedszer ä Somerset Maugham-
rÂl. Nem is besz¢lve t´ks¡kets¢g¢rûl, ami a verseket illeti. Az mÀr tragikus. Vas PistÀt,
engem, k´ltûbarÀtait azzal hoz elûsz´r keserü d¡hbe, aztÀn elvisz a k¢zlegyint¢sig. °s,
istenem, ha nem ¢rt hozzÀ, hÀt nem ¢rt hozzÀ. Van ilyen. De û Át¢lkezik, de û hisz a
sajÀt v¢lem¢ny¢ben, ami isten tudja, min alapszik, ami egyÀltalÀn nincs is, mert nem
is lehet. Nem olvassa el, amirûl v¢lem¢nyt mond. Versek eset¢ben kÀr is volna elolvas-
nia, mert dunsztja nincs rÂla ä ugyanakkor term¢szetesnek tartja barÀtai vad ¢rdek-
lûd¢s¢t a sajÀt ÁrÀsai irÀnt. Hisz mindenki ilyen (egy kicsit), de ¢ppen û... ä °s ezek a
kivÀlÂk, akiknek m¢g a t´kkel¡t´tt h¡lyes¢geit is ¢rdemes meghallgatni, tehets¢g¡k
titokzatos mük´d¢se miatt.

Nem is emlÁtem az irodalom vadvirÀgait, dalosmadarait, akik ¢nekelnek, ahogy Is-
ten adta ¢nekelni¡k, akiknek az àirodalmi ¢letÊ abbÂl Àll, hogy egymÀsrÂl pletykÀlnak.
Hja, igen, m¢g abbÂl is Àll, hogy belen¢znek a frissen megjelent folyÂiratokba. Ez az
û tÀj¢kozottsÀguk. De hogy egy k´nyvet, csak Ãgy, ni, levegyenek a polcrÂl, hogy ä ki
tudja, mi¢rt ä hirtelen vad ¢rdeklûd¢s fogja el ûket a szalamiszi csata, a feh¢rt´rpe
csillagok, a k¢kcink¢k, a magyar jakobinusok, a jambus, Horatius ¢s Vergilius viszonya
irÀnt ä az nem fordul elû. K¢ts¢gbeejtû, mennyire nem tudok besz¢lgetni, eszm¢t cse-
r¢lni vel¡k. Mert nem ¢rdekli ûket semmi, csakis sajÀt maguk. LegalÀbb mondanÀnak
valamit, amit ûk vettek ¢szre a vilÀgbÂl! (Az anekdotÀikon kÁv¡l...) Hiszen velem lehet
besz¢lni, engem fel lehet csigÀzni bÀrmivel, fûleg szem¢lyes irodalmi ¢lm¢nnyel, de a
vilÀggal is persze, cigÀnyk¢rd¢ssel, strukturalizmussal, focival, szociolÂgiÀval, Ãj mo-
sÂporral, John Stuart Mill-lel. (ýt se olvasta MagyarorszÀgon senki, csak ¢n. Mikor
kivettem az írÂsz´vets¢g k´nyvtÀrÀbÂl, kider¡lt, hogy ¢n vagyok a legelsû olvasÂja, a
k´nyvtÀri karton tanÃsÀga szerint. 1867-es kiadÀs. JÂ, jÂ, tudom, ez csak egy p¢ldÀny.
De jellemzû.) Fantasztikus, milyen egyed¡l vagyok. Nem, nem az individuum ineffa-
bile rejtette moccanÀsaival ä fen¢t. Az egyszerü, term¢szetes ¢rdeklûd¢seimmel.
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Ott vannak persze a szaktudÂsok. Az irodalomt´rt¢n¢szek ¢s egyebek. Azok bezzeg
olvasnak, mindent tudnak (jÂ esetben) a szakmÀjukrÂl. ýk viszont csak olvasnak. Iro-
dalmi ¢rz¢k, ¢lm¢ny, Át¢lûk¢pess¢g ä de strigiis, quae non sunt. HÀtborzongatÂak,
szaktudÀsukon a hosszÃ szamÀrf¡lekkel.

Csak akkor tudom helyretenni magam, ha eszembe jut egy eg¢szs¢gesebb irodalmi
¢let. M¢g sajÀt koromban is voltak alkatrokonaim (RÂnay, Vas is ilyen lett volna, ha
jÂban lett¡nk volna, meg talÀn m¢g n¢hÀny), de a mÃlt, a mÃlt megtanÁt a helyes arÀ-
nyokra. Babits, Szerb, HalÀsz ¢s mÀsok, k¡lf´ld´n is. ýk, hÀl' isten, egy kicsit t´bbet
tudtak, mint ¢n, szellemi ¢tvÀgyuk egy kicsit nagyobb volt az eny¢mn¢l. Elûtt¡k bol-
dogan sz¢gyenkezem szer¢nyke ¢rdeklûd¢seimmel. Ami van, az csak egy fÀjÂ akci-
dencia. MagÀnyom egyik ´sszetevûje.

A besz¢lget¢srûl

1981. jÃnius

Besz¢lget¢s nincs. Megszünt, kihalt, v¢ge. Mint mÀr t´bben ¢szrevett¢k. De ¢n most
a besz¢lget¢s, az eszmecsere, a jÂÁzü duma egy bizonyosfajta kihalÀsÀrÂl szÂlok. Az em-
berek ugyanis besz¢lnek, csak nem besz¢l-get-nek. Mindenki besz¢l, besz¢l, besz¢l, egy
Âra hosszat, n¢gy Âra hosszat mondja a magÀ¢t. °s nem veszi ¢szre, hogy monolÂgjÀba
a mÀsik, a partner, a tÀrs m¢g azt is alig tudja beletüzni, hogy: igen, nem, nahÀt, hja-
hja. A l¢lektan logorrheÀnak hÁvja ezt a szellemi betegs¢get ä itt mindenki logorrheÀs.
LassÃ ûrj´ng¢s fog el, hallgatva ismerûseim, barÀtaim eszelûs szÀjmen¢s¢t, amely nem-
csak az Ãgynevezett àk´z´sÊ ¢rdeklûd¢snek, gondolatcser¢nek, nemcsak a normÀlis
emberi figyelemnek vet v¢get, hanem a legelemibb lÀtszatudvariassÀgot, az egy¡tt¢l¢s
minimÀlis felt¢teleit is lÀbbal tiporja. DrÀga, r¢gi barÀtom, azzal a r¢gi, prÁma nevel¢-
s¢vel Ãgy besz¢l egyv¢gt¢ben, hogy ä ha netÀn valaki egyetlen mondattal f¢lbeszakÁtja
ä gyorsan lehunyja a szem¢t, hogy elviselje a k´zbeszÂlÀst, amit term¢szetesen nem hall
meg, ¢s ott folytatja, ahol abbahagyta. Egyszerüen lehetetlen vele ¢rintkezni, minden
vonzÂdÀsom ellen¢re, mert az ember csak ritkÀn bÁrja kitenni magÀt szem¢lye ilyen
semmibev¢tel¢nek. Teljes ́ nmegtagadÀssal lÀtogatva meg n¢ha, mint egy beteget. °s
amit besz¢l! Amit az emberek besz¢lnek! Az ostoba jelent¢ktelens¢geknek, a szem¢lyes
semmiknek az a halmaza! Kiment, bement, û akkor azt mondta, de rossz volt a pala-
csinta, sajtÂhibÀk ´toldalas jegyz¢ke, ismeretlen szem¢lyek teljesen ¢rdektelen ¡gyei.
HÀziszÀrnyasok kÀricÀlÀsa ä ÀllÁtÂlag szellemi emberektûl. °s ha, nagy ritkÀn, nem kÀ-
ricÀlÀs, akkor hÀromÂrÀs elûadÀs arrÂl, amit ûk gondolnak, ûk akarnak, ûk Árnak. Maga
az ´n¢rv¢nyesÁtû s¡ket erûszak. Nem veszik ¢szre, hogy a mÀsik nem szÂl egy szÂt sem.

JÂ. R¢gi barÀtaimtÂl ä n¢ha ä eltür´m ezt, mert r¢giek, ´regek, ¢s a barÀtaim. De
nem vagyok hajlandÂ eltürni az eg¢sz vilÀg szÀjmen¢ses pofÀtlansÀgÀt. A mÃltkor v¢-
letlen¡l be¡lt hozzÀm egy tÀvoli ismerûs, fiatal lÀny. MÀsf¢l ÂrÀt besz¢lt egyfolytÀban.
Hogy mi van otthon, mi van a munkahely¢n, meg Ágy, meg Ãgy. Hogyhogy nem tünt
fel neki ä Ãgy a negyven´t´dik percben ä, hogy ¢n nem besz¢lek? Hogyhogy nem
jutott esz¢be megk¢rdezni: velem mi van, mit gondolok, mit csinÀlok, netÀn mit Árok?
Nem kÁvÀnom vele m¢lyenszÀntÂan k´z´lni, ugyan, istenem, minek. De m¢gis, valami
halvÀny Àlfigyelem, valami hogy vagy, valami aprÂ k¢rd¢secske... °s Ágy megy ez Àl-
landÂan. Nemcsak az ÀltalÀnos, eszelûs ´nz¢s megnyilvÀnulÀsa ez, hanem lelki cson-
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kasÀg, a beszük¡l¢s beteges foka, a mÀsik ember agresszÁv letiprÀsa, amit ma mÀr ä
Ãgy lÀtszik ä a minimÀlis udvariassÀg, a tÀrsadalmi normÀk legcsek¢lyebb foka sem
f¢kez. Ahogy ´regszem, fÀradok, egyre kev¢sb¢ bÁrom, akÀrcsak a zajÀrtalmat. °s
ahogy a zajÀrtalom, ez is n´vekszik. Cs´kkenû teherbÁrÀsom ¢s a n´vekvû teher egy¡tt
ä ez valahogy nem megy. LegszÁvesebben visÁtan¢k egy-egy ilyen àbesz¢lget¢sÊ utÀn.
°s hÃzÂdom vissza a magÀnyba. Pedig müfajom volt a tÀrsasÀg.

Mert elfelejtett¡k az emberi egy¡tt¢l¢s egyik legszebb, ´r´mszerzû lehetûs¢g¢t, a
besz¢lget¢st. A tÀrsalgÀst, az eszmecser¢t, a k´lcs´n´s ¢rdeklûd¢st. Elfelejtett¡k, hogy
a besz¢lget¢s: mü, ha tetszik: müalkotÀs, amelynek a l¢trehozÀsÀban minden jelenl¢vû
r¢szt vesz. Amikor a k´lcs´n´s figyelem meg a mindenkit ¢rdeklû tÀrgy l¢gk´r¢ben
egyre szikrÀzÂbbak, egyre ¢rdekesebbek, egyre boldogabban megnyilatkozÂk va-
gyunk, a gondolatok, a szavak egymÀson csiholÂdnak, egyre t´bb pattan ki a r¢sztve-
vûkbûl, amire egyed¡l nem is volnÀnak k¢pesek, ¢s fel¢p¡l az az ÀtlÀtszÂ, szÂbeli mü,
ami az igazi tÀrsalgÀs. A tÀrsalgÀs a Gesamtkunst egyik fajtÀja. De mi mÀr elfelejtett¡k,
sût naponta megfojtjuk, h¡lye ́ nz¢s¡nkkel eltiporjuk, mint a nemes k¢zmüipar annyi
ÀgÀt. így gyilkolva ki ¢let¡nk egyik term¢szetes gy´ny´rüs¢g¢t. Aminek ä mellesleg ä
a szellemi-lelki hasznÀt ki sem lehet szÀmÁtani.

Rossz tÀrsalgÀs az, amelybûl akÀr csak egyetlen jelenl¢vû is kimarad. Bennfentes ban-
datÀrsalgÀs csak bandÀban engedhetû meg.

Az¢rt is utÀlom ezt az eln¢mÁtÂ besz¢dagresszivitÀst, mert annyira eml¢keztet az eg¢sz
ÁrÂi pÀlyÀmra. Mentûl t´bbet besz¢l valaki, ¢n annÀl inkÀbb elhallgatok. Teljesen el-
megy a kedvem, valÂsÀggal bedagad a torkom. Az irodalomban: elhallgattattak, ¢s ¢n
egyre jobban eln¢multam.

A mosoly ¢s szak¢rtelem

°nekelt a neves nûi kÂrus, k´zben pedig a mellettem ¡lû müv¢szeti szakember meg-
jegyz¢seivel szÂrakoztatott. Nem zavarta, inkÀbb füt´tte, hogy a t´bbi n¢zû olykor ide-
gesen fel¢ pillant. N¢zze csak azt a hÂrihorgast a mÀsodik sorban ä mondta. ä Micsoda
pocs¢k pofa... vagy azt a puffadtat, oldalt, azt a disznÂk¢püt... vagy azt az ́ reget, hogy
engedhetnek ide ilyen v¢n satrafÀt... az orruk, a f¡l¡k, a... AztÀn a kÂrus kivonult, egy
nemr¢g feltünt ¢nekesnûcsillag l¢pett a dobogÂra. Olyan sz¢p volt, olyan fiatal, hogy
egy percre m¢g a szak¢rtûbe is belefagyott a szÂ; elborult arccal, ́ sszehÃzott szemmel
mustrÀlgatta a nût. Az pedig, mÀr a zongora mellûl, egy gyors kis mosolyt villantott a
k´z´ns¢gre. Ritka vonzÂ mosoly volt, ´ntudatos ¢s f¢l¢nk, k´teless¢gszerü ¢s term¢-
szetes.

ä Gy´ny´rü a mosolya ä suttogtam ´nk¢ntelen¡l.
ä Na persze ä Ágy a szak¢rtû. ä Egy nû, ha m¢g mosolyogva sem sz¢p... elÀshatja

magÀt. ä R´gt´n ¢reztem: fontos aforizma ez. Egy pÀlya m¢lyenszÀntÂ ´sszegez¢se.
SzÂval egy emberi arc, plÀne nûi arc nem komolyan sz¢p, nem figyelû kifejez¢ssel,
nem csodÀlkozva, nem fojtott d¡hvel, nem titkolÂzva, nem k¢ts¢gbeesve, nem csÃ-
nyÀn sz¢p, nem besz¢d k´zben vibrÀlva, nem tavasszal, nem ûsszel, nem fasorban vagy
alagsorban, nem hÃsv¢tisonka-szeletel¢skor, nem autÂt vezetve, nem a szerelemben
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vagy magÀba s¡ppedve ä egy nûi arc ä ugyebÀr ä mosolyogva sz¢p. Ezt siker¡lt le-
szürnie a nagy szak¢rtûnek hosszÃ pÀlyÀja sorÀn.

Kimondta a csÃfos mondatot, aztÀn elmosolyodott. °s ezt nem kellett volna tennie.
M¢g ifjÃkorÀban sem lehetett Adonisz, de akkor ¢s ott ä mosolyogva ä elr¢misztû volt.
Az az elcsuszamlÂ arc, az a ferde vicsor... Ha akkor t¡k´rbe n¢z, talÀn, talÀn nagy ne-
hezen felfedezi a csÃnya mosoly fogalmÀt.

A k´ltû lelke

Nem szeretek beugratni valakit. Nem szeretem a tr¢fÀlkozÀsnak azt a mÂdjÀt, amely
f¢lrevezet egy szem¢lyt az¢rt, hogy a t´bbiek kuncogjanak a hÀta m´g´tt. De az¢rt
fiatalon velem is megesett, hogy rÀadtam a fejem egy-egy ugratÀsra. P¢ldÀul Tokod-
AltÀrÂn.

Hogy ker¡ltem Tokod-AltÀrÂra? Ama sz¢p akciÂ sorÀn, mely az ´tvenes ¢vekben
kiparancsolt minket, ÁrÂkat az ¢letbe. Vagyis a gyÀrakba, a vas- ¢s ac¢lmühelyekbe, a
termelû¡zemekbe. ögy gondoltuk, abbÂl m¢g nem lesz baj, sût izgalmas lesz, ha meg-
n¢z¡nk egy bÀnyÀt, legfeljebb nem k¢sz¡l el rÂla a k´vetelt, halhatatlan k´ltem¢ny.
Elment¡nk tehÀt Tokod-AltÀrÂra ketten. De rosszul m¢rt¡k fel a dolgot: m¢gis vala-
mif¢le bünbe keveredt¡nk a bÀnyalÀtogatÀssal. Az a l¢gk´r... no de hagyjuk. R´viden:
a bÀnyÀszok m¢lys¢gesen utÀltak minket, t´bbek k´z´tt Ãgy megkÃszattak egy k¢tszÀz
m¢teres ereszk¢n, hogy kilÂgott a nyelv¡nk. M¢g a kultÃros is utÀlt minket, aki pedig
az eff¢le lÀtogatÀsokat szervezte. °s nem lett volna c¢lravezetû, ha f¢lrevonjuk, ¢s el-
magyarÀzzuk neki irodalompolitikai felfogÀsunkat. Ezt a helyzetet soha t´bb¢, fogad-
tuk meg, ¢s Ágy is lûn.

MÀr hazafel¢ tartva s´t¢t kirÀndulÀsunkrÂl, az Àzott, s´t¢t vasÃtÀllomÀson cselleng-
t¡nk, vÀrtuk a vonatunkat. Egyszerre csak a szomorÃ kis trafikbÂd¢ oldal¡veg¢n Àt
megpillantottam egy poros levelezûlapot. BÀmulatos lap volt, egy felpolcolt keblü nû-
szem¢ly valamely feh¢r klepetusban, talÀn hÀlÂingben, f¢lig lehunyt szemmel egy szÀl
rÂzsÀt szagolgatott rajta. NyilvÀnvalÂan az OsztrÀkäMagyar MonarchiÀbÂl datÀlÂdott,
legfeljebb az elsû vilÀghÀborÃbÂl, valÂsÀgos unikum. Ezt meg kell szerezn¡nk. Meg-
vett¡k. De fel is k¢ne hasznÀlni. Ki´tl´ttem, hogy a hihetetlen k¢peslapot Pilinszky
Jancsinak kell elk¡ldeni, megfelelû sz´veggel. A k´vetkezû müvet komponÀltam rÀ,
sz¢p, iskolÀs ÁrÀssal:

Kedves K´ltû!
Nekem nagyon tetcenek a maga versei. Azt mondjÀk, maga sz¢p, fekete fiÃ! A sz¢nbe
n¢zek ¢s magÀra gondolok... Minden szombaton itt Tokod-AltÀrÂn ´ssztÀnc van.
Nem j´nne el egycer?

Az a barnakislÀny...

Fojtottan nevetg¢lt¡nk a lap bedobÀsa utÀn; mÀs nevetnivalÂnk nem volt. Itthon vÀr-
tuk a hatÀst. Egy darabig hiÀba vÀrtunk. Vagy tÁz nap mÃlva t´rt¢nt, hogy Jancsi be-
nyÃlt a belsû zseb¢be, a szÁve f´l¢, kivette a tÀrcÀjÀt, ¢s kiss¢ remegû, sz¢p, feh¢r kez¢vel
fel¢m nyÃjtott egy k¢peslapot. Azt.

ä N¢zze, milyen ¢rdekes lapot kaptam. Egy bÀnyÀszlÀny. ögy lÀtszik, meg¢rintette
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valami a verseimbûl. °s milyen k´ltûi: àA sz¢nbe n¢zek ¢s magÀra gondolokÊ ä Ágy
Jancsi.

N¢mileg megd´bbentem. ögy v¢ltem, a lap f¢lre¢rthetetlen. Azt vÀrtam, hogy
majd jÂt hahotÀzunk rajta a Jancsival. Dûre feltev¢s volt. Nem vettem szÀmÁtÀsba a
k´ltû lelk¢t.

A k´ltû lelke nagy. Mindent bet´ltû... Bet´lti az univerzumot ¢s Tokod-AltÀrÂt,
minden hat rÀ ¢s viszont: hat mindenkire. Nincs sem ¢gben, sem f´ld´n, sem f´ld
alatt olyan szem¢ly, akinek elragadtatÀsa ne volna term¢szetes szÀmÀra. Mit neki a
valÂszÁnütlens¢g? °s mentûl jobban tapossÀk, veszik semmibe az irodalomban, annÀl
inkÀbb hisz. Mindennek, mindenkinek. Az a meglepû, hogy olykor m¢g igaza is van.

Jancsi hitt a k¢peslapban. Elker¡lte a figyelm¢t, hogy napok Âta a bÀnyakirÀndu-
lÀsrÂl mes¢l¡nk, valamint az is, hogy ¢ppen az ´tvenes ¢vekben jÀrunk, ¢s sehol meg
nem jelenû verseit a barnakislÀnynak neh¢z volna ismernie, egy¢b k´r¡lm¢nyekrûl,
p¢ldÀul a stÁlhatÀsrÂl nem is szÂlvÀn. Nem tehettem mÀst, nevettem egyet egyed¡l
(nem el¢g vidÀman), s elmagyarÀztam neki a histÂriÀt. SanyarÃ feladat: egy viccet el-
magyarÀzni. Valahogy nem mulatott rajta.

AzÂta m¢g kev¢sb¢ szeretek beugratni valakit.

(A k´ltû hagyat¢kÀbÂl.)

 

IOWA, 1979
 

Amerikai naplÂ

R¢szletek

Szeptember 30.

KirÀndulÀs a Bourjailey-farmra. Csakugyan farm, birkÀk, tehenek, de lovak nincse-
nek, sajna. BirkÀt s¡tnek nek¡nk a szabadban, nyÁlt tüz´n forog a hatalmas nyÀrs.
Kedves, r¢gimÂdi hÀzacska, nincs Ãgy kikenve-kifenve, mint az itteni villÀk-lakÀsok.
Azt mondjÀk, r¢gen iskola volt, pici kis iskolahÀz, a farmergyerekek jÀrtak bele. AztÀn
megvett¢k Bourjailey¢k; helyi ÁrÂ, egyetemi tanÀr a f¢rfi. Esz¡nk birkahÃst, meg amit
ki-ki hozott. Thea csinÀlt krumplisalÀtÀt, ¢n mind´ssze keny¢rrel ¢s szûlûvel szÀlltam
be a piknikbe. Ezzel is el´ljÀrtam, mert a t´bbiek semmit sem hoztak, vagy alig. Gy´-
ny´rü idû. Az indiÀn nyÀr utolsÂ pillanata. K´r¡l dimbek-dombok, erdûk, hÀrom kicsi
tÂ, az egyik mÀr halott, csupa hÁnÀr, de gy´ny´rü. CsodÀlatos napf¢ny, azzal a bizo-
nyos lilÀs Àrnyalattal, ami m¢gis az ûszt jelenti. Minden z´ld m¢g, friss, ¡de. A füben
valÂdi bÀrÀnygan¢j, a hÀzban, a teraszon, a hÀz k´r¡l a Writing Program teljes l¢tszÀ-
ma, nagy hacacÀr¢. Besz¢lgetek az olasszal, Aldo Rosselivel franciÀul. EurÂpai entel-
lekt¡elnek lÀtszik. Ismeri Albinit, Gianni Toti¢kat.

Bent szÂl a rÀdiÂ, a teraszon gyerekek ¢s felnûttek ropjÀk a tÀncot. BübÀjosak a
k´lyk´k, egy fekete kislÀny nyilvÀnvalÂan tÀncra sz¡letett, egy feh¢r kisfiÃval jÀrja.
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(àN¢gy¢ves vagyok, tudok tÁzig szÀmolni, ¢s k¢t nyelven besz¢lek.Ê) Egyetlen feh¢r
kisfiÃ nem tÀncol, odamegyek hozzÀ, tÀncba viszem; pÀrja is akad, egy valamicsk¢vel
bÀtrabb, ugyancsak szûke kisfiÃ. ýk az ¡gyetlen tÀncospÀr. Nem tudom, melyik bü-
bÀjosabb: az ¡gyes pÀr vagy az ¡gyetlen pÀr. A kutya vel¡k tÀncol, elszedi a müanyag
diszkoszt, mert û is nyilvÀn jÀtszani akar. A f¢rfiak r´plabdÀznak, diszkoszt vetnek, ¢n
fûleg egy n¢ger babÀval foglalkozom. Ez m¢g nem besz¢l, egyszerüen csodÀlatos. Mi-
lyen k´v¢r az a kis karja, ¢s milyen fekete. Eg¢szen term¢szetesen fogadja, hogy pÀsz-
torolom. Visongva elszalad, eltotyog tûlem a kutya fel¢, a labda fel¢, aztÀn visongva
visszatotyog, ha a kutya tÃl k´zel j´n. Mondtuk Husszeinnek, hogy mi Londonban
fedezt¡k fel: milyen gy´ny´rüek a szÁnes gyerekek. Husszein csak r´h´g´tt. ä Mi meg
a feh¢r gyerekek¢rt vagyunk oda, mondta.

(Ezek olyan egyetemi gyerekek. Profok, egyetemi szem¢lyzet ifjabb nemzed¢ke. Itt
Iowa Cityben fûleg az egyetem a k´zpont, legalÀbbis az ÁrÂ-´szt´ndÁjasok k´zpontja.)

Hazafel¢ j´vet egy pillanatra Àt¢ltem, hogy AmerikÀban vagyok. A tÀj nagyon ha-
sonlÁt az Alf´ldre, valamivel dombosabb, erdûsebb. De az a sok, hatalmas kukoricaf´ld,
azok a tÀvoli tanyahÀzak akÀr Kiskunf¢legyhÀza k´r¡l is lehetn¢nek. A hÀzak formÀja
viszont mÀs. Hirtelen beÃszik az autÂ ablakÀn egy kis domb, rajta egyemeletes, s´t¢t-
v´r´s hÀz. Mellette egy szÀl fa. K´r¡l´tte semmi. MÀrmint a f´ldek csak, v¢gtelen¡l.
MagÀnyos, s´t¢tv´r´s fahÀz a pr¢rin. Egy mÀsodpercnyi XIX. szÀzad, egy mÀsodperc-
nyi pr¢ri. Ez valÂban pr¢rivid¢k volt, May KÀroly-f¢le indiÀnok jÀrtÀk, k´zt¡k a nagy-
fûn´k: SÂlyomszem. Azt a v´r´s fahÀzat SÂlyomszem is lÀthatta volna.

*
OktÂber 3.

LÀttuk a pÀpÀt szÁnes t¢v¢n. Ez a harmadik pÀpa, akit lÀtok. Az elsût tizenn¢gy ¢vesen
lÀttam RÂmÀban (XI. Pius?), a mÀsodikat 1948-ban ugyancsak RÂmÀban (XII. Pius,
Pacelli), a harmadikat itt IowÀban, bÀr csak k¢pernyûn. Igaz, ha odament¡nk volna
Des Moins-ba, ahogy megfordult a fej¡nkben, hiszen amerikai viszonylatban k´zel
van, a szÀzadÀt sem lÀttam volna annak, amit a t¢v¢ben lÀttam. A szabad ¢g alatt, nagy
sz¢lben, de naps¡t¢sben, pÀpai mise. A fûpapok k´r¡l´tte sÀrga ornÀtusban, û maga
hÂfeh¢rben. Ennek biztos megvan az egyhÀzi jelent¢se (meg k¢ne tudni). M¢g a vi-
rÀgok is sÀrgÀk voltak, amiket az emelv¢ny k´r¢ ¡ltettek. Z´ld helikopteren ¢rkezett
a Holy Father, z´ld mezûre szÀllt le, a milliom ember, fûleg iowai farmerek, nagy-nagy
z´ld r¢teken, enyhe domboldalakon, ligetek k´z´tt hullÀmzik. HÀtt¢rben a St. Pat-
rick-sz¢kesegyhÀz v´r´s t´mbje, k¢t kerek tornya, mint k¢t nagy silÂtorony, amilyen
itt a farmerhÀzak mellett szokott Àllni. A lengyel pÀpa angolul mis¢zett, nagy teljesÁt-
m¢ny ez tûle, rossz kiejt¢ssel, sz¢p hanggal. (Ez megnyugtatÂ, hogy egy pÀpÀnak rossz
az angol kiejt¢se, meg is ¢rtem, amit mondott.) Nagyon rokonszenves jelens¢g, erû-
teljes, de tiszta ûsz. A f´ldmüvel¢s ¢s a biblia ä ez volt az alaphangja. Felelûsnek nevezte
a farmereket ä akik nemcsak eg¢sz AmerikÀt, hanem a f¢l vilÀgot innen lÀtjÀk el ¢le-
lemmel, IowÀbÂl ä az ¢hezûk¢rt. ögy lÀtszik, ez itt a pÀpÀnak egyik fûtextusa: a szo-
ciÀlis k¢rd¢s, a harmadik vilÀg. K´zben amerikai furcsasÀgok: mÀsok is f´lÀllnak emel-
v¢nyekre, ¢s egy-egy mondatot mondanak a fiatalokrÂl, az ´regekrûl, a mÀs kultÃ-
rÀkrÂl, amelyek fel¢ nyitottnak kell lenni ä nûk, f¢rfiak, fiatalok, ´regek. Gondolom,
ezek helyb¢li hÁvûk. Biztosra veszem, hogy ennek az ÂriÀsi embert´megnek a nagy
r¢sze protestÀns, hiszen ez itt a tÃlnyomÂ t´bbs¢g. A pÀpÀt ÀllandÂan megtapsoljÀk,
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de hÀt azt az olaszok is megteszik; nagy feliratos tÀblÀk: àWelcome, John Paul II.Ê;
àHoly Father we love you.Ê ZÀszlÂk lobognak, hozzÀk a kenyeret, a bort, a kukoricÀt,
almÀt, gy¡m´lcs´t. Gy´ny´rüek a felv¢telek. Fûleg az, amikor a t´meget tÀvolrÂl mu-
tatjÀk, teljesen bet´ltve vele a k¢pernyût. HullÀmzÂ, tasista k¢p. Az örfelmutatÀskor
ûszint¢n sajnÀlom, hogy nem vagyok katolikus. F´lemelte JÀnos PÀl a nagy kerek os-
tyÀt, mint egy kis napot a napf¢nyben, ¢s k´rbemutatta a n¢gy ¢gtÀj fel¢, Amerika
z´ld mezûin.

Nemr¢g Ártam bele ebbe a naplÂba, hogy ¢rdekelne Amerika vallÀsi ¢lete. Akkor
m¢g nem tudtam, hogy j´n a pÀpa. S mintegy vÀlaszul ¢rdeklûd¢semre, megjelenik
a pÀpa, a t´rt¢nelemben elûsz´r, Amerika f´ldj¢n. K¡l´n´s pillanat. Nem is a politikai
vet¡lete ¢rdekel, bÀr van bûven ilyen vonatkozÀsa, hanem a fantasztikuma. RÂma ¢s
a rÂmai pÀpa ä t´k¢letesen mÀs dimenziÂja ez a müvelûd¢st´rt¢netnek, mint az Egye-
s¡lt çllamok. Mit szÂlt volna ehhez Szent P¢ter? VII. Gergely? Egy Borgia-pÀpa? X.
LeÂ? Szilveszter? (A magyar korona k¡ldûje.) Egy nem is sejtett Ãj f´ldr¢szen Àll a
feh¢r ruhÀs lengyel pÀpa.

Azt besz¢lik itt, hogy MoszkvÀba is el akar menni, az olimpiÀra. Itt is megÀldotta a
sportszereket meg gitÀrokat, amiket fiatalok hoztak el¢be! JÀrt-kelt a t´megben, egy
piros sportzakÂs fiÃ ¡gyesen mell¢tolakodott, ¢s finoman meg¢rintette a palÀstjÀt.
Hogy kik voltak az ûrzûi, a testûrei, azt onnan lehetett tudni, hogy azok nem a pÀpÀra
n¢ztek, hanem a t´meget figyelt¢k. Voltak rendûr´k, khakiszÁnü egyenruhÀban, sz¢-
les cowboykalappal, leginkÀbb a cserk¢szekre eml¢keztettek. °s voltak civilek, ballon-
kabÀtosok. ä Zenekarok jÀtszottak, ¢nekkarok ¢nekeltek dzsessz jellegü egyhÀzi zen¢t.
N¢p¡nnep¢ly, mise, t´rt¢nelem, fantasztikus egy¡tt. Feh¢r ruhÀs pÀpa.

àPeace with youÊ ä mondta. BÀr igaza lenne.

*
November 12.

Ma angolÂra, Nino*-szeminÀrium. De megj´ttek-e NinÂ¢k? Tegnap m¢g nem voltak
itt. Olvasnom kell Weissbourt verseit. (Meg Pault, meg Gigit, meg...) R¢mes. Alig ¢r-
tem, ¢s v¢lem¢nyeznem kell. Mint sajÀt verseim fordÁtÀsÀt. Mert ezt megkÁvÀnjÀk, ¢rt-
hetû mÂdon. Csak ¢ppen abszurd az eg¢sz. Hiszen m¢g ha kivÀlÂan ¢rten¢m is, a mi-
nûs¢get akkor sem tudnÀm megÁt¢lni. Ez is nagy t¢ma. Csak anyanyelven lehet versi
minûs¢get ¢rz¢kelni. Idegen nyelven legfeljebb klasszikusokat, ahol a presztÁzs¢rt¢k
meg az idû meg a nyelvi egy¢rtelmüs¢g (Racine!) megalapozza az Át¢letet, a tetsz¢st.
Idegen nyelven csak Ãgy, a r¢giekre tÀmaszkodva, ¢rz¢kelhetem a verset, mint az Àt-
lagolvasÂ. A f´ldrajzi tÀvolsÀg idûbeli tÀvolsÀgot teremt. Azt az idûbeli tÀvolsÀgot te-
remti meg, amit a k´z´ns¢g ¢rez a mindenkori àmodernÊ k´lt¢szettel szemben. N¢-
hÀny ¢vtized ez a tÀvolsÀg. (Ady ma mÀr k´zkincs stb.) Idegen nyelven n¢hÀny ¢vti-
zedes verseket egy az egyben tudok ¢rz¢kelni, de most Árt kortÀrsverseket nem. °s
nem hiszem, hogy bÀrki k¢pes volna rÀ. Legfeljebb a hÁrver¢st, a presztÁzs¢rt¢ket lÀtjÀk
bele a versbe a magyarok, akik Ãj k´ltûk dics¢ret¢vel j´nnek haza k¡lf´ldrûl. De hogy
csakugyan tudnÀk: milyen? Hogy jÂ-e? Mikor kez¡nkbe nyomnak egy k´teg k¢zira-
tot? Term¢szetesen a Nyugat¢k is n¢hÀny ¢vtizedes verseket ¢rz¢keltek. ä Mert ehhez
nem el¢g a nyelvtudÀs. Ehhez benne kell ¢lni abban az irodalomban. ögy, ahogy ¢n

* Nino Nikolov bolgÀr ÁrÂ.
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benne ¢lek a magyarban. ä Ez persze nem jelenti azt, hogy a presztÁzs¢rt¢k, a mÀsod-
k¢zbûl valÂ ¢rtes¡l¢s, az informÀciÂ nem fontos. Dehogynem fontos, abbÂl lesz ä eset-
leg, idûvel ä a valÂdi ¢lm¢ny. Ha le¡lepszik az ¢rtes¡l¢s, ha kibûv¡l, ha Àtmegy. ä
Mindez elsûsorban a versre vonatkozik. A prÂza k´nnyebb. Ott a szavak ́ n¢rt¢ke jÂval
kisebb. A prÂza sokkal nemzetk´zibb. A sztori, a jellemek, az aktualitÀs, ez meg az.
Mennyi tÀmpont az ¢rt¢kel¢shez. De a vers... az mÀs. Ott egy szinonima d´nthet az
¢rt¢krûl. Egy ritmussejtelem. àMÀmorÊ helyett azt Árni, hogy àeksztÀzisÊ ä ez vilÀgnyi
k¡l´nbs¢g. àVirÀgÊ helyett azt Árni, hogy àn´v¢nyiÊ. A versstruktÃra, a mondat befe-
jezetlens¢ge stb. stb. Az igazi verskompetencia anyanyelvi hatÀrig tart.

*
November 27.

Santa AnÀbÂl a Grand Canyonba. HosszÃ, unalmas vÀrakozÀsokkal r´vid rep¡l¢sek.
Az ember ́ sszet´pped, mint t¢len az alma. Enni nem adnak. Las Vegasban kis¡l, hogy
a Scenic Airlines tÁzszem¢lyes g¢p¢n mutatja meg a Grand Canyont, mik´zben oda-
visz. Kiesem a cipûmbûl. M¢g csak ez kellett. Valaki elt¢vesztette a dolgot. Nagyon
sokan Âvtak ettûl a bukÂrep¡l¢ses bemutatÂtÂl. FÀj a gyomrom. Akar a fene remegû
kisg¢pen szakad¢kokba ereszkedni. Szerencs¢re a valÂsÀg jobb. Nincs baj, sût pompÀs.
T¡nd´klû napf¢ny, elk¢pesztû tÀj. Meg¢rkez¢s. Egy Âra vÀrakozÀs a buszra. Egy¢b
rosszul szervezett r¢szletek. Ez, hogy rosszul szerveznek, elûsz´r fordul elû. V¢gre a
szobÀnk. Gy´ny´rü. TalÀn a legelegÀnsabb, amiben laktunk. Egyenesen a Canyonra
n¢z, k¢t hatalmas Àgy, r¢szben drapp t¢glafal, r¢szben nemesfa burkolat, ÀllÂlÀmpÀk,
bûrdÁvÀny. Minden drapp-barna; indiÀn szûttes a falon. F¡rdûszoba, persze. Lero-
gyunk. Esteb¢d nem tÃl drÀga. Ki szÂlÁt meg minket? Isaac Orpaz, iowai ÁrÂtÀrsunk.
N¢hÀny szÂ. Fûbe vert alvÀs. A tengerszintrûl (Csendes-ÂceÀn) 2300 m¢terre j´tt¡nk
fel, ¢s hÃsz fokot cs´kkent a hûm¢rs¢klet.

*
November 28.

°bred¢s a Thunderbird Lodge gy´ny´rü szobÀjÀban. Napf¢ny a Canyon f´l´tt; egye-
nesen belelÀtunk. K¢sûn kel¡nk; v¢gre nem kell katonÀsan lent teremni reggel nyolc-
kor az eb¢dlûben (B¢la). Erûs reggeli; a mÀsodik szÀmÃ autÂtÃrÀt vÀlasztjuk, a na-
gyobbat. V¢gig a Canyon mellett, sok megÀllÂval. Az ormok fûleg indiai templomokra
eml¢keztetnek, àa f´ldtan szobraiÊ. Ez is archetipikus nekem, mint a szikvÂjaerdû. El-
k¢pesztû ez az ÂriÀs, negatÁv hegys¢g. Mert àbefel¢Ê hegys¢g, az ember egy v¢gtelen
fennsÁkon halad, amikor egyszerre megnyÁlik elûtte a canyonrendszer (kicsiben ilyen
a tordai hasad¢k. De sz¢p volt! A csÂkÀk!): lefel¢ mÀr vagy ezer m¢ter. Mintha nem is
az egy Colorado csinÀlta-vÀgta volna ki ezt a tÀjat, hanem ezer Colorado. Ezer canyon,
ezer kanyarulat. Lent ä n¢ha ä a piszkosz´ld, picinyk¢nek lÀtszÂ folyÂ. Ezt mÀr a re-
p¡lûg¢prûl alaposan megspektÀltuk. Egy¢bk¢nt utÂlag hallottam, hogy az a Scenic
rep¡lûÃt k¢tszÀz dollÀr fejenk¢nt, ¢s mint fûluxust tartjÀk szÀmon a turistÀk. Erre fi-
zettek be minket Ãtimarsalljaink Washingtonban, nyilvÀn jÂsÀgbÂl. °s be is vÀlt a jÂ-
sÀguk, mert r¢m idegesÁtû, de remek volt az az ingadozÂ szÀllingÂzÀs szakad¢k f´l´tt
¢s szakad¢kban. F¡lhallgatÂban ismertett¢k a k´rny¢ket: You can see now left... ¢s a
g¢p balra dûlt. AztÀn Àtkapcsoltam franciÀra. A sz´vegek k´zt zene. Az egyik zeneszÀ-
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mot m¢g most is hallom ä csak tudnÀm, mi volt! ä °s visszaj´n a szÀmba a f¢lelem,
ahogy dûl a g¢p, a gy´ny´rüs¢g, a napf¢ny, a r¢zszÁnü vad sziklatÀj¢k. Ez a n¢vtelen
zene a Grand Canyon¢, madeleine-s¡tem¢nyem, ProustbÂl.

Most pedig az autÂbusztÃra. Itt szerencs¢re nem kell f¢lni. A canyon el´lrûl-hÀtul-
rÂl, ezer canyon innen-onnan, àA s¡llyedû hajÂÊ, àA hÀrom vÀrkast¢lyÊ ¢s egy¢b szik-
lacsoportok. A fennsÁkon, ahol haladunk, ritkÀs, magas hegyi erdû. Csak fenyû, hosszÃ
tülevelü furcsa fenyûk, lombos fa nagyon ritkÀn. F´ljebb itt-ott mÀr csak bokrok. Bo-
rÂka fûleg, de a fenyû k´zt is sok a fÀvÀ nûtt borÂka. Mintha a fenyû´vezet ¢s a bokor-
´vezet hatÀrÀn jÀrnÀnk. Helyenk¢nt arktikus benyomÀst tesz az eg¢sz, valahogy olyan
kopÀr ez a sziklÀs szÀlerdû, hÂfoltokkal. °s m¢gis van valami d¢lies az eg¢szben ä talÀn
a sziklÀk forrÂv´r´se, a nap ereje. Bizony el¢g d¢len vagyunk, csak nagyon magasan.
Ha a fennsÁk erdej¢t n¢zem, V¤jn¤m´jnen jut eszembe, a KALEVALA tÀjai, ha bele-
n¢zek baloldalt a canyonokba, v¢rv´r´s d¢li sivatagok, ûsindiÀn kultÃrÀk barlangla-
kÀsai k¢pzûdnek meg az eml¢kezetemben vagy a szememben. M¢lyen bent egy z´ld
folton n¢hÀny hÀz: navajotelep. K¡l´nben, f¢lelmetesen ¢s ÀllandÂan, teljes sziklai ko-
pÀrsÀg. Egy szÀl fü nem nû a canyonok oldalÀn. ä Ha kil¢p¡nk a buszbÂl, vÀg a sz¢l.
V¢g¡l eljutunk a Watch Towerhez. 1932-ben ¢p¡lt kerek torony, indiÀn torony (v¢-
dû-lakÂ) mintÀjÀra. Egy csomÂ eredeti tÀrgy, kû tüzhelyek, indiÀn freskÂk mind a n¢gy
emeleten (vagy ´t?). R¢szben rekonstrukciÂ, r¢szben mÃzeum. A felsû emeletre mÀr
k´t¢ll¢tra. K¢ptelen kilÀtÀs. Most belen¢zhet¡nk a Painted Desertbe. HÀt ez bizony
csalÂdÀs. Azt hittem, bele is megy¡nk a Festett Sivatagba ä mi¢rt festett? ä, mindenki
mÀst mond. çllÁtÂlag innen szedt¢k, a tarka kûzetekbûl, az indiÀnok a fest¢keiket. Ez
bizony ä Ágy ä csak egy ÂriÀs, kopÀr t¢rs¢g, bÀr bokrok itt-ott akadnak, lejt d¢l fel¢, a
k´zep¢n egy Badacsonnyal. SzabÀlyos, koporsÂ alakÃ, magÀnos vulkÀnalakulat. De
mi van beljebb? IndiÀnnyomok? PueblÂk? Kaktuszok? ä Sajnos nem megy¡nk tovÀbb.
így is alkonyodik, r´vid a novemberi nap. BÀr ä mint a vezetû mondja ä kiv¢telesen
enyhe november. AztÀn j´n a hÂ, betemeti a szÀllodÀkat, a mened¢khÀzakat, az autÂ-
busz csÃszik. Csakugyan: hogy ¢lelmezik ezt a Grand Canyon-village-et? ä A torony
f´ldszintj¢n ¡zlet, indiÀn ¢kszerek: ez¡st t¡rkizzel, malachittal, szûttesek, mint a to-
rontÀli. Ezt mÀr ismerem: a kis rept¢ren, a szÀllodÀban, minden¡tt ezeket kÁnÀljÀk.
Adnak forrÂ kakaÂt. Egy gyerekkel barÀtkozom az egyik lÀtcsûn¢l. Bedobok neki egy
dime-ot, de sem û, sem ¢n nem lÀtunk sokat. Nincs szerencs¢m ezekkel a tÀvcs´vekkel.
ä A Watch Tower indiÀn tornya mellett a WC ugyanolyan kulturÀlt, meleg vizes, mint
bÀrhol. De turistÀk ide vagy oda: magÀnyos ez a nagy sziklak´vekbûl ¢p¡lt ÀlindiÀn
csoda. V´r´sen s¡t a nap, fÃj a sz¢l. ä Vissza a buszba. Megy¡nk a finn erdûn Àt, m¢g
n¢hÀny szakad¢klÀtk¢ppel, vissza. BalÀzs fÀzik a ballonjÀban, megy a vend¢glûbe, ¢n
m¢g kil¢pek: hadd lÀssam a vilÀghÁrü àalkonyatot a Canyon f´l´ttÊ. LÀtom is. Joggal
vilÀghÁrü. A v´r´s szÁn m¢ly¡l, vadfekete Àrny¢kok. Kil¢pek a szakad¢k sz¢l¢re, mÀr
csak egy borÂkafa van velem. àUnder the juniper-treeÊ ä mondja Eliot. De ez rettenetesen
rideg, gy´ny´rü, abszurd tÀj. àA hindu templomÊ tetej¢n m¢g a nap, aztÀn v¢ge.

A kisvasÃt! Mert a szÀlloda tÃloldalÀn ott van az elhagyott ÀllomÀs, a rozsdÀs, majd
hirtelen v¢get ¢rû sÁnek. KisvasÃt jÀrt ide f´l, mÁg meg nem sz¡ntett¢k. Olyan deficites
volt, hogy m¢g az amerikai p¢nz sem bÁrta. De micsoda gy´ny´rüen elhagyott ÀllomÀs,
v´r´sbarna fahÀzzal! A sÁnek k´z´tt bÂlongatÂ, novemberi kÂrÂk. °rdekes, hogy eb-
ben az idegen AmerikÀban hÀny olyan term¢szeti tÀjjal, miegy¢bbel talÀlkozom, ami
nekem ûsien fontos, aminek a k¢p¢t sokszor kitalÀltam magamban, sût meg is Ártam.
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Az elhagyott ÀllomÀst p¢ldÀul az egyik EkhnÀton-versemben. Ott k´dben kelt fel a
nap a sÁnek k´z´tt, itt sz¢lben, j¢ghidegben alkonyodik. ä Szerencse, hogy sz¢p, Ãj,
v´r´sbarna bûrkabÀtom Ãgy-ahogy melegÁt. Mert meleg b¢l¢s nincs benne. Olyat itt
nem csinÀlnak. Vajon mi¢rt nem? Vatelinnel nem dolgoznak, mintha nem volna t¢l.
Kivehetû müszûrme vagy sz´vetb¢l¢s akad, meg ÂriÀsi, libatollal kit´m´tt pufajkÀk
(nagy divat most) az ifjÃsÀgnak, de olyan egyszerü, magÀtÂl ¢rtetûdû, vatelines t¢li-
kabÀt, az nincs. ä çllok a sÁnek mellett. Sz¢l. Archetipikus eml¢kez¢s ¢s b¢l¢sipar.

Az ¢tteremben fel kell iratkozni, annyi a turista. Sorban, szÀm szerint szÂlÁtjÀk az
embert. De mi azt mÀr tegnap kitapasztaltuk, korÀn iratkozunk, hamar esz¡nk. JÂt.
RÀntott marhamÀjat. RitkÀn kÁnÀlnak ilyet. AztÀn a remek szoba, k¢nyelem, b¢ke. Be-
hÃzzuk a f¡gg´nyt a szakad¢k fel¢. A szÀlloda lev¢lpapÁrjÀn Árok PankÀnak. (Itt vettem
neki ajÀnd¢kot: valÂdi navajo ez¡st ¢kszert. NyaklÀncot, gyürüt. T¡rkiz ¢s ez¡st. Ezt
persze nem Árom meg. KarÀcsonyi meglepet¢s.) K¡l´n ÁrÂasztalka, hÀrom-n¢gy ÀllÂ-
lÀmpa. °g az arcom. Megs¡t´tte a kaliforniai nap, kifÃjt a Colorado szele.

°s kint k´r´s-k´r¡l a sziklasivatag.

*
November 29.

Ma mÀr megy¡nk haza. IowÀba. VacakolÀs a csomagokkal, BalÀzsnak fÀj a hÀta, de
f¢rfiÃi b¡szkes¢gbûl nem engedi, hogy ¢n vigyem. Nincs hotelboy. Ez is furcsa. °rezni,
hogy ez az¢rt a àcivilizÀciÂ egy sz¢lsû pontjaÊ. Minden turistaÀradat ellen¢re. Mene-
d¢khÀz-hangulat a hallban, Àcsolt, barna gerendÀzat, nagy kandallÂ. Ez mind nem a
Thunderbirdben van, hanem a vele szomsz¢dos szÀllÂban. Itt a porta, a regisztrÀciÂ,
az ¢tterem, a bolt. MÀszkÀlunk a boltban, vÀsÀrolunk. Este tizenegyig nyitva van.
Esz¡nk sonkÀs rÀntottÀt, mert ki tudja, mikor esz¡nk majd, de otthagyjuk. Remek,
meleg ¢des kiflif¢le, vaj, egyebek. Ma is s¡t a nap, de felhûsebben. Gy´ny´rü idût fog-
tunk ki, most kell elmenni. Busz a rept¢rre. N¢met, olasz, francia turistacsoportok.
öjra a Scenic g¢p. Visszafel¢ nem tÀj¢koztatnak, csak a f¡lhallgatÂs zene szÂl ä az a
dallam. BÃcsÃ a Grand CanyontÂl. Lent a nagy mesters¢ges tavak. Olyan feket¢sek.
TalÀn be vannak fagyva? AztÀn Las Vegas. Enn¢l rondÀbb helyre luxusvÀrost ¢pÁteni
nem lehet. Sivatagos fennsÁk, alig van n´v¢nyzete, k´r´s-k´r¡l sivatagos hegyek. Po-
ros, hideg, siralmas tÀj¢k. A vÀroson csak Àtvisz a busz ä valahogy a szerencsejÀt¢k
kev¢ss¢ ¢rdekel. El¢g volt nekem Monte-Carlo, amikor eljÀtszottam kettûnk vacsorÀ-
jÀt. M¢g jÂ, hogy megvolt a buszjegy¡nk. A rep¡lût¢r is tele van jÀt¢kg¢pekkel. Cs´-
r´gnek, f¢nylenek, jÀrnak-ugrÀlnak, ¢s k´r¡l´tt¡k is ugrÀlnak az emberek. AztÀn a
rep¡l¢s Denver fel¢. Most lÀtjuk a Rocky Mountainst. Elk¢pesztû ez is, itt mÀr nagy a
hÂ. TalÀn n¢gyezer m¢teres is van a csÃcsok k´z´tt? Lent a felhûk, ¢s belûl¡k emel-
kednek ki a csÃcsok. Szikla, szikla, itt nincs ember, hÀny szÀz kilom¢teren Àt. Eszembe
jut, hogy az USA n¢psürüs¢ge alacsony. TalÀn huszonk¢t ember esik egy n¢gyzetki-
lom¢terre, nÀlunk vagy szÀz. Ezt New YorkbÂl vagy Los Angelesbûl, a megapoliszok-
bÂl nem lÀtni. De lÀtni a SziklÀs-hegys¢gben. Micsoda ÂriÀsi ¡ress¢gek! Sehol egy szÀl
fa, egy telep¡l¢s. HÂ ¢s szikla. AztÀn alkony, sz¢p rep¡lûg¢pi alkony, bÀr a Canyonnal
nem vetekszik. Enni adnak. Este. Denver f¢nyei. çtjutottunk a hegys¢gen. Sût, vala-
hogy Denveren is Àtjutottunk, szinte elhagyjuk a nagyvÀrost, mire leszÀllunk. AztÀn
Ãjabb rep¡lût¢r, csarnokok, vÀrÂtermek, csekkolÀs, Ãjabb g¢p. Ez mÀr mind United
Airlines. Cedar Rapids. Egy koreai kisgyerek, fiatal sz¡lûkkel. Limusin. VÀrakozÀs.
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V¢gre a Mayflower. MÀr megint csuda otthonos, mint Chicago utÀn. öristen! LÀttam
a Csendes-ÂceÀnt.

Mindent ´sszev¢ve: csodÀlatos Ãt volt. Felbontjuk ´sszegyült postÀnkat. Az elsû le-
v¢lbûl ä Cipi¢bûl ä megtudjuk, hogy Gy´ngyi* meghalt.

*
November 30.

Gy´ngyi meghalt. Az lehetetlen. Beteg volt, igen, de hÀt szeg¢ny °vÀm is miÂta kÁn-
lÂdik ezzel a sz´rnyü sÃlyossÀgÃ ¢rszük¡lettel, sebes lÀbbal-k¢zzel. De hogy meghalt?
K¢t h¢ttel azutÀn, hogy mi elj´tt¡nk? öristen. Alapvetû ¢letdarabunk volt, akÀrhogy
is. Szerencs¢tlen Cipi. G´d´llû. A Roham utca, Budapest ostroma. A s¡lt kacsÀk, a
Pasar¢t, a KrisztinavÀros. Az a r¢mes lakÀs a Kazinczy utcÀban. Bunda, strandruha.
Azok a televÁziÂzÀsok, Magdival az utÂbbi idûben. Az mÀr neh¢z volt. De mindegy.
Mindennel egy¡tt, a legbonyolultabbakkal egy¡tt ä ez k¢ptelens¢g. ä Nem alszunk a
nagy Ãt utÀn. AltatÂk. K¢pek. BeÃszik az eg¢sz egzisztenciÀm. Amit el akarok felejteni.
Gy´ngyi, Cipi. Z´ldfÀban k¢ziratok. RÂnay-asztal. ä Cipi Splitbûl Árt, az Ãjvid¢kiek hÁv-
tÀk meg, m¢g Gy´ngyivel. R¢mes Àllapotban lehet; karÀcsonykor Londonba megy.
Azonnal Árni neki. öristen, mit Árni, ilyenkor? Mit Árjak neki ¢n?

*
December 18.

Mi hoztuk ezt a rossz idût, ChicagÂbÂl. A t¢l elsû rohama ez, karÀcsonyelû New York-
ban. Ma nincs olyan hideg, szÀllingÂzik a hÂ. Megy¡nk a Metropolitain [sic!] MÃze-
umba. MÀr megint sok a jÀrÀs, tulajdonk¢ppen meglepûen bÁrom. De ¢rzem, erûim
v¢gsû megfeszÁt¢se ez. Hogy a Met k´zel van. Hogyne, amerikai viszonylatban. Pesten
eszembe se jutna, hogy gyalog menjek ilyen tÀvolsÀgra. De hÀt hogy menj¡nk? Mindig
taxival? Hiszen a buszok a pÀrhuzamos Ave-kon jÀrnak ä az egyiken d¢lnek, a mÀsikon
¢szaknak, egyirÀnyÃsÁtva. A Met meg àkeresztbenÊ van tûl¡nk. Gyalogolni kell.

Meg¢ri. A Metben mÀr vÀrnak rÀnk. Sz¢pen fogadnak: a homlokzaton ÂriÀsi hir-
det¢s: àAz OsztrÀkäMagyar Monarchia viselett´rt¢nete. A Hapsburgok divatja.Ê
Hapsburgok, p-vel. Annyi baj legyen. Angolul Ágy ÁrjÀk. Megn¢zz¡k a nek¡nk szÂlÂ
k¡l´n´s kiÀllÁtÀst. Az alagsorban van, sz¢pen rendezve. Erzs¢bet kirÀlyn¢ bÀli ruhÀja,
udvarh´lgyei ruhÀja, udvari gyÀsz, aranysarkantyÃs lovag dÁszruhÀja ä mind-mind
¢letnagysÀgÃ bÀbukon, ravaszul megvilÀgÁtva. Ferenc JÂzsef vadÀszegyenruhÀja,
ilyen-olyan dÁszk´penye. S ami a legfûbb: soha ennyi magyar huszÀrruhÀt! Ilyen ez-
red, olyan ezred, magyar fûÃr ´lt´zete IV. KÀroly koronÀzÀsÀn 1916-ban, X. grÂfnû
elsû udvari bÀlos ruhÀja. DÁszmagyarok sorozatban, kardok t´mege, k¡l´n kiÀllÁtva a
dÁszmagyarhoz sz¡ks¢ges ¢kszerek, t¡rkiz kapcsok, ez¡st kardk´tû lÀncok. Feliratok:
àmenteÊ, àtsakoÊ, àdolmanyÊ. Kider¡l, hogy az anyag egy r¢sz¢t mi adtuk k´lcs´n, a
Magyar Nemzeti MÃzeumbÂl. Kesztyük, legyezûk, pÀrtÀk, sleppek. °s ÀllandÂan szÂl
a K¢k Duna keringû. ä öristen, de furcsa ez AmerikÀbÂl n¢zve.

*

* Ottlik G¢za feles¢ge.
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Este: Bakucz JÂska j´n, elvisz Greenwich Village-be. Megn¢zz¡k Dylan Thomas kocs-
mÀjÀt, ahol r¢szegen olvasta fel a verseit, talÀn àFeh¢r lÂÊ. Kik´t¡nk egy olasz kocs-
mÀban. S´t¢t, itt-ott piros f¢nyek. Vacsora. Besz¢lget¢s. Szeg¢ny Bakucz. Most ¢ppen
az automatikus ÁrÀs ¢rdekli, Àlmok, zen-buddhizmus; felfedezte, hogy Andr¢ Breton
(tovÀbbÀ Soupault, P¢ret) nagy k´ltû. Mit szÂljak ehhez? El akarom ker¡lni a vitÀt.
Nemcsak hogy szomorÃan divatos, amit mond, de mÀr elmÃlt divatÃ is. '79-ben Ãjra
felfedezni az avantgarde-ot! °s ¢ppen Bretont, mint nagy k´ltût. Mit szÂljak, amikor
a BAR-DO THES SGROL-t id¢zi? Mi igazÀn lemaradtunk nem egy vilÀgdivatrÂl, de a
BAR-DO THES SGROL az ´tvenes ¢vekben volt titkos divat nÀlunk. Engem akkor sem
ragadott el, pedig helyzet¡nk sokkal jobban rÀhangolhatott volna. A miszticizmus sok-
kal kev¢sb¢ vonz engem, mint a hit, p¢ldÀul. A nagy megt¢r¢sek Gide-del, Eliottal
kezdûdtek, majd Ãgy Isherwood tÀjÀn Ãjra felerûs´dtek. Hisz nekem semmi kifogÀ-
som, ha valaki megt¢r vagy Àtfordul a transzcendens fel¢. De ezekkel a nevekkel, fo-
galmakkal k´rÁtve... ä öjabb emigrÀns vÀltozat Bakuczban. Sajna, û tehets¢ges. Azt a
benyomÀst teszi, mintha becsavarodott volna. BÀr a tehets¢ge irÀnyÀba indult volna,
vagy indulna!

Van hÀza, feles¢ge, ÀllÀsa, autÂja. °s mindez mit ¢r, mit ¢r neki. Minden¡tt ugyanaz
a k¢plet emigrÀnsok k´z´tt, Nyugat-EurÂpÀban is. HÀnyszor lÀttuk ezt PÀrizsban,
Londonban. K´ltû ä ha egy mÂd van rÀ ä ne emigrÀljon. Az Àtkozott nyelvi r´gh´z-
k´t´tts¢g, az tapaszt legjobban. Ha valakit halÀlra ¡ld´znek, menjen. Ha nemzetk´zi
a müv¢szete vagy mesters¢ge, akkor is mehet. °s mehet az, aki p¢nzt akar, dolcsit,
jÂmÂdot. VÀlj¢k eg¢szs¢g¢re, ha nem tud jobbat kitalÀlni magÀnak. De a nyelv embe-
re... jaj, istenem, de neh¢z ez.

Mi lesz veled, Bakucz JÂska, hajdani alb¢rlûnk? Aki odahoztad az Edi nevü perzsa-
macskÀt, a k¢sûbbi CicerÂt? Mit vacakoltunk CicerÂ pipilûtepsij¢vel meg a rossz ter-
m¢szet¢vel. Ez a macska gy´ny´rü volt, de arisztokratikusan h¡lye. Ilyen buta macskÀt
alig ismertem ¢letemben. Mi lett veled CicerÂ n¢lk¡l, a V¢rmezû n¢lk¡l, Bakucz? °s
hogyan tovÀbb?

A Greenwich Village ä hogy Ãjat mondjak ä kicsit pÀrizsias. Csak azok a tüzi l¢trÀk,
azok r¢mesek. Mint minden¡tt. Fagyos Àl-EurÂpÀban s¢tÀlgattunk ezen az est¢n.

*
December 19.

Zuhog a hÂ. De az¢rt P¡ski Pista elvisz ma vÀrost n¢zni. Nagy limuzinja (combi) van,
k´nyvszÀllÁtÀsra. ApjÀnak dolgozik, rokonszenves, cs´ndesen okos fiÃ. ý mondja:
AmerikÀban mindenki azt talÀlja, amit talÀlni akar. Mert itt minden van. ä Felvisz
¢szaknak, Harlembe. Megd´bbentû. Olyan, mint Pest az ostrom utÀn. Ledûlve ugyan
nincsenek a hÀzak, de minden harmadik hÀz ki¢gve (a tulaj ¢s a b¢rlûk csatÀi), az ab-
lakok papÁrral beragasztva, tetûk megroggyanva. KiszÀllni a kocsibÂl nem szabad,
nem türik a feh¢r embert. Harlembe a feh¢rek k´z¡l csak a rendûr´k mennek, azok
t´bbnyire Árek. Ez¢rt az Áreket k¡l´n utÀljÀk a feket¢k. °s a sok fekete rendûrt is. Pista
t´rt¢nete egy barÀtjÀrÂl, aki itt segÁtett egy rendezûnek filmet forgatni. A statisztÀlÂ
feket¢knek a filmforgalmazÂ p¢nzt Ág¢rt, ha siker¡l eladnia a filmj¢t. Nem siker¡lt.
Ez¢rt a feket¢k a rendezût gyanÃsÁtottÀk sikkasztÀssal, hat hÂnapig vÀrtak, majd le-
lûtt¢k ä Pista barÀtja lÀbl´v¢ssel menek¡lt. A t´rt¢net bonyolultabb, r¢szleteit elfelej-
tettem. De mindegy. A l¢nyeg ez. Most alig jÀrnak az utcÀn, ez nem a feket¢k idûjÀrÀsa.
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R¢mÁtû ez a n¢gerk¢rd¢s. Menn¢l t´bbet tudunk rÂla, annÀl kev¢sb¢ vÀllalkozn¢k rÀ,
hogy b´lcs tanÀcsokat osztogassak az Egyes¡lt çllamoknak. A munkan¢lk¡liseg¢ly-
¡gy. Az az Ãj t´rv¢ny, hogy k¢t, azonos munkÀra jelentkezû k´z¡l a feket¢t kell fel-
venni. A fekete zene, a fekete papok. S a legnehezebb benne: a kilÀtÀsa. Ez a k¢rd¢s
nem megy semerre, legfeljebb rosszabbodik. TÁz ¢v elûtt m¢g be lehetett menni a Har-
lembe. Ma mÀr nem.

Mi ehhez k¢pest a mi cigÀnyk¢rd¢s¡nk, amely n¢hÀny hasonlÂ vonÀst mutat? (Sza-
porodÀsi index, civilizÀciÂs k¡l´nbs¢g, amely korÀntsem egyszerü tÀrsadalmi k¡l´nb-
s¢g, hanem korszakok elt¢r¢se egy n¢p, k¢t n¢p ¢let¢ben, morÀlis felfogÀs, nevelhe-
tûs¢g stb.) Hiszen annak m¢gis van perspektÁvÀja: kÁnosan, lassan, de fel fognak j´nni
a cigÀnyok, ¢s be fognak olvadni, aki pedig nem akar, az lehet nemzeti kisebbs¢g, ha
¢ppen az tetszik neki. A faji k¡l´nbs¢g itt jelent¢ktelen. De a feket¢kn¢l... ögy r¢mlik
nekem, mintha a feket¢k elt¢r¢se volna a legnagyobb az emberi fajokon bel¡l. A sÀr-
gÀkat minden tovÀbbi n¢lk¡l megem¢szti Amerika, a barnÀkat szint¢n, hÀzassÀgok,
milliÂf¢le embervÀltozat a gyerekekben. Pedig p¢ldÀul a kÁnaiak hatalmas t´mb´kben
¢lnek, ¢s el¢gg¢ elk¡l´n¡lnek. De ûk akarjÀk az elk¡l´n¡l¢st; mihelyt nem akarjÀk,
mÀris megindul az amerikai n¢pkohÂ mük´d¢se. HÀny meghatÀrozhatatlan fajtÀjÃ
arcot lÀttam! Elk¢pzelhetetlen vÀltozatok, k´zt¡k igen sz¢pek is. çmde a feket¢kkel
valÂ hÀzassÀg, az k¢nyes dolog. °s a fekete gyerekek az iskolÀkban, amint felbomlaszt-
jÀk szinte az int¢zm¢nyt magÀt (pedagÂgusok menek¡lnek az iskolÀkbÂl, mert meg-
verik ûket, nem, nemcsak a feket¢k verik...). A n´vekvû fekete ¢s ÀltalÀnos agresszivi-
tÀs. A gyilkossÀgi statisztikÀk. Ilus, akinek egy este egy fekete kamaszbanda elvette a
p¢nz¢t. (à°n nem f¢ltem, dehogy, leszidtam ûket.Ê) Ezer ilyen t´rt¢net, buszon, sub-
wayn. Hogy lesz ez v¢g¡l is a feket¢kkel? Hisz ott vannak az egyetemi tanÀrok is, nem-
csak a bün´zûk; a müv¢szek, apÀcÀk a feket¢k k´z´tt. Ott van az iowai b¢k¢s egy¡tt¢l¢s
p¢ldÀul. Ha ugyan olyan b¢k¢s, amilyennek lÀtszik. Megb¡ntetem az atyÀk v¢tkeit a
fiakban ä ez az amerikai n¢gerk¢rd¢s. De maradhat-e ennyiben?

Gyer¡nk ki gyorsan Harlembûl. Mit ¢r itt az ¢n h¡lye, naiv ä bÀr valahol nyilvÀn-
valÂan igaz ä meggyûzûd¢sem a fajok egyenlûs¢g¢rûl? Nem szÂlhatok ¢n ebbe bele,
mert nem ismerem. El¢g nekem a k´z¢p-eurÂpai faji k¢rd¢s. Abba mindig is beleszÂl-
tam, egy ¢let tapasztalatÀval. °s utÀlom is, egy ¢let tapasztalatÀval. Nekem ne j´jjenek
a àfajv¢dûkÊ, itt minÀlunk. Itt tudom, mire megy a jÀtszma.

V¢gighajtunk a Greenwich Village-en, m¢g egyszer. Egyre sürübb a hÂ. Le a Man-
hattan sziget cs¡csk¢re. Battery Park, a legelsû nyilvÀnos park New Yorkban. Az elsû
partraszÀllÂk helye. Holland hÀzak. New Amsterdam nyomai. KiszÀllunk a tengern¢l.
Innen lÀtszani k¢ne a SzabadsÀg-szobornak. De nem lÀtszik. Egy kicsi darab ÂceÀn,
azon egy kicsi Àtkelû hajÂ, n¢hÀny sirÀly rep¡l, rikÀcsol. Elûtt¡nk k´d, zuhogÂ hÂfalak.
Visszan¢zve n¢hÀny toronyhÀzsziluett, valami nagy, hatalmas a k´dben. Olyan ez a
New York hÂes¢sben, mint egy lÀtomÀs.

Wall Street. Itt keskeny, kanyargÂ utcÀk. Az a kis t¢r, amit Pista szeret. Mert itt
´sszefoglalÂdik a vÀros: minden idej¢bûl, r¢teg¢bûl egy-egy hÀz, a felhûkarcolÂk tÁ-
pusai a szÀzadelûtûl mÀig. HÀtt¢rben a legr¢gibb templom, a t¢r emelv¢ny¢n egy Ber-
nard Dubuffet-t¢ralakzat. Olyan feh¢r gombaforma, ¢lein fekete vonalak. LÀttam ilyet
tûle sokat mÃzeumokban. Hullik a hÂ a feh¢r szûrmegall¢romra, az arcomra, amint
feln¢zek.

A Guggenheimet is lÀttuk elûbb, persze. Most a World Trade Center ÂriÀs kettûs
¢p¡lete. Bemegy¡nk. A vasbeton, az ac¢lvÀz luxusa. ñriÀsi terek, mozgÂl¢pcsûk, ¡z-
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letek, ¡gyn´ks¢gek, bankok odabent. Szûnyegek, hÃszm¢teres szûttesk¢pek a falakon.
LÀmpatestek f¢nylenek, a hÂ t¡kr´zûdik rajtuk. A keskenyen felfutÂ falbordÀk, k´zt¡k
ablakokkal: beton gÂtika. ä AztÀn v¢gig a Broadwayn. A szÁnhÀzak; a Met-opera k¡-
l´n´s ¢p¡letegy¡ttese. A bejÀrat boltÁvei, ́ t Áv, azt hiszem. Alacsony a magasak k´z´tt,
sz¢p, feltünû, megjegyezhetû. ReklÀmok, f¢nyek a hÂban. De nincs este, csak s´t¢t. A
Broadwayn, k´z¢pen, fasor. Ezt senki sem mondta m¢g nekem. Valahogy meglep,
hogy a Broadway jÂ r¢sz¢nek fasora van.

Kihajtunk az ENSZ-palotÀhoz. Szemben vele az a z´ld, fantasztikus vonalÃ felhû-
karcolÂ (ENSZ-titkÀrsÀg), amelyik felf¡ggeszti a neh¢zked¢si erût. ögy t´rik meg a
vonala, hogy statikai k¢ptelens¢g. Az ENSZ ÂriÀsi t¢glalap ¢p¡lete ¢s mellette a kis
alacsony, kupolÀs: a BT tanÀcsterme. Itt dûlt el nemegyszer a sorsunk. Lobognak,
vizesen is, a nemzetek zÀszlÂi. Sz¢l, hÂkavargÀs. Vissza az autÂba. Sky-line-ok, fel¡l-
jÀrÂk. A k´d itt nem nûtteti a tÀrgyakat, csak lÀgyÁtja. A sz´gletek elmosÂdnak, New
York lengeni kezd, k´rvonalai lazulnak, Àlomszerüen hullÀmzik az eg¢sz. °s meny-
nyi park, havas fÀk, padok arasznyi feh¢r terÁtûvel, kis ´sv¢nyek bokrok k´z´tt. A
brooklyni hÁd ÂriÀsi Áve. MÀsik, harmadik ac¢lcsoda. A Hudson, a tenger, hol is va-
gyunk? CsÃszkÀl a kis teherautÂ, villognak a f¢nyszÂrÂk, de nincsen este, zuhog a hÂ.
Egy valÂszÁnütlen New York-vÁziÂban kocsizunk. A tüzl¢trÀk fekete cakkjai: a vÁziÂ
varratai.

Amikor kiszÀllunk, el¢g messze a Corvin k´nyvkeresked¢stûl, bokÀig s¡pped¡nk
a hÂba. De nemcsak ettûl sz¢delg¡nk. Itt viktoriÀnus sz¢p hÀzak, sût holland hÀzak
is, az utcaszint alatt kezdûdve, egy teaszak¡zlet k¡l´n´s füszerszaga ´mlik az utcÀra.
Itt mÀr szinte reÀlis a vÀros, jÀrÂkelûk, sietû vÀsÀrlÂk. De mi az irrealitÀsbÂl j´v¡nk.
Tulajdonk¢ppen csak a Second Avenue-n t¢r¡nk magunkhoz. Ez mÀr otthonos, is-
merj¡k az italboltot, a kis kÀv¢zÂt, a magyar hentest; a hÂ irgalmasan betakarja a sze-
metet, de nem vÀltoztatja meg az utca jelleg¢t. Benyitunk a boltba, piroslÂ orral. Bent
meleg, k´nyvek. Hazaj´tt¡nk.

*
December 20.

PakolÀs. Kis vÀsÀrlÀs a k´rny¢ken. CsokolÀd¢¢rt (àMozartÊ) sorÀllÀs, Ilusnak. VirÀg,
brandy, viszki, ez-az. Vizes hÂ, karÀcsonyi t´meg. Nem hÃsv¢t, hanem karÀcsony(elû)
New Yorkban. UtolsÂ eb¢d vel¡k, a lakÀs-f¢szekben. Egy pillantÀs a Second Streetre.
Este hatkor indul a g¢p haza. Magyar sofûr visz ki, ezt is P¡ski¢k szervezik. New York
utolsÂ lÀtk¢pe, hÁdjai. AztÀn alkony. FelszÀllÀs s´t¢tben, hÂban. IbolyaszÁnü, v´r´s rep-
t¢ri lÀmpÀk k´zt ÂriÀsg¢pek sziluettje. AztÀn ¢jszaka.

Most nem JumbÂn, hanem Clipperen rep¡l¡nk. HasonlÁt a mÀsikra. Vacsora, szÁ-
nes film. Megy¡nk be-be az ÂriÀs ¢jszakÀba. V¢g¡l Ãgy gondoljuk, nem Àrtana szun-
dÁtani egyet. Akkor, kettû utÀn teljesen vÀratlanul megvirrad. SkÂcia alattunk, mondja
a navigÀtor. ñraÀtÀllÁtÀs, ´r´m. LeszÀllunk Frankfurtban. Itt reggel. Valahogy bÀ-
gyadtak vagyunk, ez az ¢jszaka teljesen kimaradt.

°s tÁz ÂrÀt vÀrunk a Mal¢v-g¢pre. TÁz ÂrÀt. Sok magyar vÀr rÀ, de sok k¡lf´ldi is.
Hogy miket mondtak... Hagyjuk. V¢gigutaztuk AmerikÀt, de erre nem volt p¢lda.
AztÀn mÀsf¢l Âra alatt Ferihegyen: 1979. december 21-¢n haza¢rkezt¡nk.

Ferihegy, t¢l, hÂ. Magyar besz¢d. VÀr Piri, vÀr °va, OttÂ. Szeg¢nyek, hÀnyszor te-
lefonÀltak, hogy bej´tt-e a g¢p. JÂlesik, hogy vÀrnak. Egy szÀl szegfü. Elûbb m¢g a
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vÀm. Mennyit vacakolnak, illetve vacakolt az egyik vÀmûr. Kis¡l most! ä hogy sokkal
t´bbet hozhattunk volna be, mert szÀz napon tÃl tartÂzkodtunk kint. Ezt senki sem
mondta, felt¡ntetve sehol nincs. Ez egyÀltalÀn nem mindegy az ´szt´ndÁjasoknak. Ez
is legalÀbb egy Âra. Csakugyan meglep, hogy vÀrnak rÀnk; nem k¢rt¡k, nem vÀrtuk.
De jÂ.

AztÀn itthon.

UtÂirat
AmerikÀban tanultam meg, hogy eurÂpai vagyok. Ahogy MagyarorszÀgon kÁv¡l ta-
nultam meg igazÀn, hogy magyar vagyok.

Az eurÂpai, az mind hasonlÁt egymÀshoz. Milyen az eurÂpai? Az eurÂpai egyszerre
eszik k¢ssel ¢s villÀval. Nem vÀgja fel elûre az eg¢sz ¢telt, ¢s teszi f¢lre a k¢st, hogy
aztÀn csak villÀval folytassa. Ha v¢gigtekintesz egy ¢ttermen, tÁz l¢p¢srûl meglÀtod,
hogy melyik az eurÂpai. Az eurÂpai k¢pes rÀ, hogy mosolytalanul k´sz´nj´n, m¢g arra
is k¢pes, hogy a àHow are youÊ k¢rd¢sre ne azt vÀlaszolja, hogy: àfineÊ, hanem esetleg
azt, hogy fÀj a feje. Az eurÂpai cigarettÀzik. Az eurÂpai vatelines t¢likabÀtot hord.
Mind´ssze ´tÂrÀs s¢ta utÀn mÀr a fÀradtsÀg jeleit mutatja. Ez alÂl csak a hegymÀszÂk
kiv¢telek. Az eurÂpai nagyk¢pü. Nem szereti a sz¢p, r¢gi, ´tven¢ves hÀzakat, ezeken
kereszt¡ln¢z, mint a levegûn. Az eurÂpai ritkÀn nevet, ¢s mÀsf¢l¢n, mint a t´bbiek.
Az eurÂpai manÁros. HiÀnyzik belûle az igazi term¢szetess¢g, szÁv¢lyess¢g, magÀtÂl ¢r-
tetûdû bizalom, a nyÁlt, vidÀm szemben¢z¢s a vilÀggal. Az eurÂpai ûszint¢tlen. Ha va-
lahol szir¢nÀznak ä mentû, rendûrs¢g, szagszintm¢rû ä, az eurÂpai ´sszerezzen. Nem
szereti a rep¡lûg¢pbÃgÀst. Az eurÂpai ideges. Az eurÂpai f¢l.

MotÁvumok: szagszintm¢rû. Szir¢na, r¢m¡let. ä Gyufaskatulya. Egy magyar gyufa-
skatulyÀt n¢gy hÂnapon Àt hurcoltam v¢gig AmerikÀn. RendkÁv¡l fontos volt: ahol
nincs hamutartÂ, ez volt a hamutartÂm. AutÂbuszban p¢ldÀul, ¢s sok helyen, ahol k¡z-
denek a cigaretta ellen. öj, mÀs gyufaskatulyÀt pedig nem kaptam az USA-ban. Lehet,
hogy v¢letlen, de csak lev¢lgyufÀt lehetett venni az ÀruhÀzakban, drugstore-okban,
vagy ́ ngyÃjtÂt. ögy Âvtam a gyufaskatulyÀmat, mint a szents¢gtartÂt. RÀjÀrtak mÀsok
is, kirÀndulÀskor vagy mÀsutt, fûleg eurÂpaiak. Gyufadoboz! Nagyszerü! KiÀltottÀk.
Lehet ä Âvatosan ä dohÀnyozni. A dohÀnyzÀs v¢gezt¢vel visszak¢rtem, kitisztÁtottam,
eldugtam a tÀskÀmba. PÂtolhatatlan kincsemet ä a vilÀg legnagyobb ÀllamÀbÂl ä sz¢-
pen hazahoztam BudÀra.

(Iowa vÀrosban [USA], az ottani egyetemen r¢gÂta mük´dik egy Ãgynevezett Writing Program, amely ¢vente
el¢g hosszÃ idûn Àt a legk¡l´nb´zûbb nemzetis¢gü ÁrÂkat lÀtja vend¢g¡l a f´ldgolyÂ szinte minden r¢sz¢rûl,
s rendez kebel¢ben k´z´s ÁrÂi elûadÀsokat, kirÀndulÀsokkal, sût utazÀsokkal egybek´tve. 1979 ûsz¢n Nemes
Nagy çgnessel egy¡tt n¢gy hÂnapon kereszt¡l vettem r¢szt ebben a nagyszabÀsÃ [¢s nagylelkü] programban,
melynek keret¢ben çgnes vÀlogatott verseit is kiadtÀk Bruce Berlind fordÁtÀsÀban.

çgnes a Program idej¢n gyors feljegyz¢sekkel rendszeresen naplÂt Árt, egy eg¢sz k´nyvre valÂt. Nem iro-
dalmi naplÂ volt ez, esze ÀgÀban sem volt stilizÀlva-cizellÀlva kiadni. írt, hogy feljegyezze, mi t´rt¢nt vele,
mit lÀtott, min elm¢lkedett. Ezt a k¢zzel Árt naplÂt hagyat¢kÀban most megtalÀltuk, ¢s r´videsen kiadÀsra
ker¡l. Belûle valÂk az itt olvashatÂ r¢szletek. ä Lengyel BalÀzs.)
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NEMES NAGY çGNES °S LENGYEL BALçZS
¹RLEY ISTVçNRñL

Nemes Nagy çgnes
Ha ¹rley IstvÀnrÂl besz¢l¡nk, akkor, azt hiszem, az a legjobb, ha Ottlik felûl indulunk
el az Ãton. Ottlik G¢zÀt ma mÀr mindenki ismeri, hÀla istennek, sût sokan ¹rley nev¢t
is Ottlikon Àt ismerik. Hiszen tudjÀk, tudni v¢lik, hogy az ISKOLA A HATçRON egyik
fûszereplûj¢nek, Medve GÀbornak modellje mintegy ¹rley IstvÀn volt. Ottlik G¢za ¢s
¹rley IstvÀn egy¡tt v¢gezt¢k el azt a bizonyos katonaiskolÀt, amelynek a magyar iro-
dalom kiemelkedû, nagy reg¢ny¢t k´sz´nhetj¡k. °n a magam r¢sz¢rûl azonban nem
vagyok olyan biztos abban, hogy Medve GÀbor azonos ¹rley IstvÀnnal, ahogy abban
sem vagyok bizonyos, hogy az ISKOLA hûse, Both Benedek azonos Ottlik G¢zÀval. In-
kÀbb azt hiszem, hogy hol az egyik, hol a mÀsik a modell, hogy mindkettû azonos az
ÁrÂval, vagy ¢ppen idûnk¢nt mindkettû azonos ¹rleyvel, a legislegjobb barÀttal, ¢s Ágy
tovÀbb. Ezek a pszicholÂgiai ¢s irodalmi sÁkok az ISKOLç-ban szerintem erûsen egy-
mÀsra csÃsznak. De ez mindegy. T¢ny az, hogy ¹rley m¢gis bizonyos m¢rt¢kig mo-
dellje volt az ISKOLA mindnyÀjunk Àltal annyira szeretett ¢s mindnyÀjunk Àltal olyan
m¢lyen Àt¢lt Medve GÀbor alakjÀnak.

Ez a m¢ly barÀtsÀg, ami ûket ´sszek´t´tte, term¢szetesen gyerekkori volt, az¢rt le-
hetett annyira m¢ly. °n a fiatalsÀgunkban ismertem meg ûket, ¢s meg kell monda-
nom, hogy bizonyos fokig m¢g k¡lsûleg is hasonlÁtottak. Mind a kettû magas volt, jÂ-
k¢pü, jÂ megjelen¢sü, lÀtszott rajtuk a sport, a testedz¢s biztonsÀga, m¢g a gesztusaik
is hasonlÁtottak egymÀshoz. Volt benn¡k k¢ts¢gtelen¡l hasonlÂsÀg, ami, mondom,
m¢g a k¡lsûs¢gekre is kiterjedt. Ugyanakkor volt k´zt¡k hatalmas k¡l´nbs¢g is. HÀt
ez is nyilvÀnvalÂ. Ottlik volt a barnÀbb, barna szemü, barna hajÃ, barna bûrü, ¹rley
volt a vilÀgosabb, szûk¢sbarna hajÃ volt, vilÀgos bûrü, vilÀgosabb szemü, de ami a mo-
dorukat ¢s fûleg az irodalomhoz valÂ viszonyukat illeti, abban nagyon sok hasonlÂsÀ-
got talÀlhatunk, mÀr csak azt is, hogy mind a ketten katonatisztbûl vagy leendû kato-
natisztbûl vÀltak a magyar irodalom kiemelkedû alakjaivÀ.

A k¡l´nb´zûs¢geikrûl: nekem akkor, fiatalon, amikor mindkettûj¡kkel megismer-
kedtem, Ãgy tetszett, hogy ¹rley valahogy a politikusabb, irodalompolitikusabb alkat,
¹rley volt az, aki tisztÀban volt az akkori irodalom minden ÀrnyalatÀval, akit nagyon
¢rdekeltek a n¢piek ¢ppÃgy, mint a Sz¢p SzÂ gÀrdÀja. ý volt az, aki mindent olvasott,
aki mindenrûl tudott. Ezt ugyan rÀdiÂs munkÀja is sz¡ks¢gess¢ tette, mert Cs. SzabÂ
LÀszlÂ mellett a rÀdiÂ irodalmi osztÀlyÀnak mÀsodik embere volt. Sz¡ks¢ges volt, hogy
k´zvetlen¡l ismerje a magyar irodalmat. °s kivÀlt sz¡ks¢gess¢ tette ezt az a t¢ny, hogy
a Magyar Csillag seg¢dszerkesztûj¢v¢ vÀlt, Illy¢s Gyula mellett. Ez a t¢ny, ¹rley szerepe
akkor a magyar irodalmat meglehetûs csodÀlkozÀssal t´lt´tte el. AnnÀl is inkÀbb, mert
¹rleyt ismerûi mindig is tehets¢ges, kivÀlÂ fiatal ÁrÂnak tartottÀk, de a neve nem na-
gyon volt ismert. Sorra k¢rdezgett¢k hÀt, hogy ki is az az ¹rley IstvÀn, aki most a
legnagyobb rangÃ magyar irodalmi folyÂiratnak a seg¢dszerkesztûje lett. Errûl sok
mindent mondott el maga Illy¢s is.

¹rley szÀrmazÀsÀnÀl fogva, csalÀdi kapcsolatai k´vetkezt¢ben eleve benne volt az
Ãgynevezett magyar vezetû osztÀlyban. Dzsentri csalÀdja Àltal a miniszterekig, sût az
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akkori minisztereln´kig nyÃlt el ez a kapcsolat. Mindenki meg volt rÂla gyûzûdve,
hogy Illy¢s az¢rt vÀlasztotta ezt a fiatal Ãrigyereket a Magyar Csillag szerkesztûj¢¡l,
hogy fedezze magÀt a kormÀnnyal vagy a kormÀny elûtt az akkor mÀr rendkÁv¡l erûs
n¢met ¢s magyar jobboldali nyomÀssal szemben. Mindenki meglepet¢s¢re kider¡lt
¹rleyrûl, hogy egyÀltalÀn nem errûl van szÂ. Semmik¢ppen csak errûl. Nem kedves
literary gentleman volt, nem egy ragyogÂ, müvelt dzsentrigyerek, hanem nagyszerü,
nagy tehets¢gü fiatal novellista, ¢s ami m¢g meglepûbb, megd´bbentûen ¢les szemü
kritikus is. A Magyar Csillag szerkesztûs¢g¢ben nemcsak a kritikÀkat Áratta û, vagy Árta
û maga is, term¢szetesen, hanem û volt az, aki legt´bbet foglalkozott a fiatal ÁrÂkkal,
aki gondoskodott rÂla, hogy mindenkitûl, ettûl-attÂl, a legk¡l´nb´zûbb emberektûl
k¢ziratot kapjon. KritikÀi pedig valÂsÀggal megrÀztÀk a magyar parnasszust. Gondo-
lom, mÀs majd fog besz¢lni ¹rleyrûl, a kritikusrÂl.

°n csak egy kritikÀjÀt emlÁtem meg, ami valÂban rendkÁv¡l meglepû volt, ¢s szÂlt
pedig ez a kritika MÀrai SÀndorrÂl, mÀr a cÁme is jellemzû: KLASSZICIZçLñDçS VAGY
öTVESZT°S . Ez Ãgy hatott rÀnk, akkori fiatalokra ä hiszen ennek az ÁrÀsnak a megje-
len¢sekor ¢n ¢ppen hogy csak megismertem ¹rleyt, vagy talÀn akkor m¢g nem is is-
mertem ä, hogy kikerekedett tûle a szemem. Errûl a MÀrai-kritikÀrÂl nemigen szok-
tunk besz¢lni manapsÀg, az elmÃlt ¢vtizedekben, hiszen MÀrai negyven ¢ven Àt kita-
gadottja volt a magyar irodalomnak, 1948 vagy '49 Âta nem lehetett rÂla szÂlni, leg-
feljebb gyalÀzkodni lehetett. Nemzed¢kek sora nûtt fel Ãgy, hogy nem tudta, hogy
nek¡nk egy ilyen kivÀlÂ, nagy, eurÂpai szintü ÁrÂnk van, mint MÀrai SÀndor. TehÀt
semmi ¢rtelme nem lett volna, sût helytelen lett volna, ha egy olyanf¢le kritikÀt em-
leget¡nk, amely bizony gÂrcsû alÀ vette ezt a kivÀlÂ, kiemelkedû nagy ÁrÂt. MÀrpedig
az a fiatal kritikus, ¹rley IstvÀn, a Magyar Csillagban akkoriban ezt tette. Elûbb meg-
ÀllapÁtotta, hogy a fiatal MÀrait, akinek az indulÀsa is f¢nyes volt, a kritika kezdetben
hüv´sen fogadta. De a harmincas ¢vek k´zep¢n hirtelen Àtt´r¢s t´rt¢nt a kivÀlÂ ÁrÂ
¢s a k´z´ns¢g k´z´tt. MÀrai vÀratlanul nagy n¢pszerüs¢gre tett szert, Ãgy is, mint igen
magas szintü irodalmi publicistÀja a magyar irodalomnak, ¢s Ãgy is, mint ÁrÂ. ValÂ-
sÀggal kedvence lett a k´z´ns¢gnek. Annak a k´z´ns¢gnek, amely egyÀltalÀn Magyar-
orszÀgon olvasott. Ott volt p¢ldÀul MÀrai szÁndarabja, a KALAND, amely akkoriban
t´bb szÀzszor ment. °n magam talÀn a szÀz´tvenedik elûadÀsÀt lÀttam. Ebben minden-
esetre megÀllapÁthattam, hogy a kivÀlÂ szÁn¢sznûnek, aki a fûszerepet jÀtszotta, k¢k
bÀrsonyruhÀja immÀron kiss¢ kopott, mert mindig azt hordta a szÁndarab elûadÀsÀn,
muszÀj volt koszt¡m´t vÀltania azutÀn k¢sûbb. SzÂval MÀrai valÂsÀggal divatÁrÂvÀ lett.
¹rley szerint ez a tÃlfuttatott siker n¢mi negatÁv k´vetkezm¢nnyel is jÀrt MÀrai prÂ-
zÀjÀra n¢zve. Egy kiss¢ modorossÀ vÀlt, egy kiss¢ ́ nism¢tlûv¢ vÀlt, hogy Ãgy mondjam,
a nagyszerü stiliszta, a csodÀlatosan ÀriÀzÂ ÁrÂ nagyon sokat Árt, s egy kicsik¢t talÀn a
divat Àltal elengedte magÀt. Hogy is mondjam csak, m¢g finomabban mondom, mint
¹rley mondta. Mert ¹rley kritikÀjÀban bizony erûs szavakat hasznÀlt az û egyik ideÀlja
¢s bÀlvÀnyk¢pe ellen, mert ilyen erûs bÁrÀlat rendszerint akkor k´vetkezik, hogyha
valaki nagyon szereti azt az ÁrÂt, ¢s eleve nagy ÁrÂnak tartja. Mert azt egy pillanatig
nem vonta ¹rley k¢ts¢gbe, hogy MÀrai a magyar irodalom egyik legkiemelkedûbb
jelens¢ge. TehÀt ehhez, hogy ezt valaki MÀrairÂl megÁrja, hihetetlen bÀtorsÀg kellett
abban a pillanatban, az akkori n¢pszerüs¢g idej¢n. Most ne politikai bÀtorsÀgra gon-
doljunk. Mi, ha kimondjuk azt, hogy bÀtorsÀg, mindig a politikai bÀtorsÀgot asszoci-
Àljuk hozzÀ. Itt nem. Ehhez civil kurÀzsi kellett. Valami olyasf¢le kellett, hogy meg-
mondom, m¢ghozzÀ ennek a nagy ÁrÂnak az ¢rdek¢ben mondom meg azt, amit igaz-
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nak hiszek, ¢s bizony amiben MÀrai n¢hÀny müv¢re vonatkozÂan ¹rleynek igaza is
volt.

Azt talÀn f´l´sleges mondanom, hogy mindenki mÀsrÂl is megmondta a v¢lem¢-
ny¢t. Herczeg Ferencrûl p¢ldÀul, akinek ÃjrakiadÀsÀt napjainkban term¢szetesen he-
lyeslem. Mi¢rt ne adjuk ki Herczeg Ferencet? HÀt istenem, annak a kornak ugye dÁsz-
ÁrÂja volt. De hÀt nem lehetett MÀraihoz hasonlÁtani, egyÀltalÀn a Nyugat vagy a Magyar
Csillag ÁrÂi gÀrdÀjÀhoz. TehÀt mik´zben Illy¢st azzal gyanÃsÁtottÀk, nem gyanÃsÁtot-
tÀk, mindenki helyeselte, hogy politikai okokbÂl vette oda a fiatalembert a Magyar Csil-
laghoz, kider¡lt errûl a fiatalemberrûl, hogy nem politikus elsûsorban, hanem ÁrÂ, no-
vellista, kritikus, ¢s az egyik legjobb szelleme annak a k´rnek.

Erre n¢zve, hogy hogyan foglalkozott a fiatal ÁrÂkkal, van egy t´rt¢netem, amely
valÂszÁnüleg igen kev¢sszer hangzott el, vagy talÀn m¢g soha. Van Pilinszkynek egy
verse, a fiatal Pilinszkynek, amelyben a k´vetkezû k¢t sor talÀlhatÂ: àA szÀmban ¢rzem
mocskait / egy leskelû pokolnak.Ê °s egyszer ¢n azt mondtam Pilinszkynek, hogy ¢rdekes
jelzû ez a àleskelûÊ, valahogy, isten tudja, ¢n olyan furcsÀnak tartom a maga vers¢ben,
nem mintha rossz volna, csak valahogy furcsa. Erre elfintorÁtotta az arcÀt, azt mondja,
¢n is furcsÀnak tartom, mert nem ¢n Ártam. Tudniillik ezt ¹rley IstvÀn Árta bele a ver-
sembe. Nagyon szorÁtott a nyomda, ¢s mint tudja, ¢n egy verset egy-k¢t ¢vig Árok,
valahogy nem tudtam megcsinÀlni ezt a verset. Az volt az ¢rz¢sem, hogy ide egy hÀrom
szÂtagÃ jelzû kell, volt is ott egy hÀrom szÂtagÃ jelzû, de nem felelt meg, ¢s ezt a ke-
servemet, bÃbÀnatomat el is mondtam ¹rleynek, aki a k¢ziratot k¢rte tûlem. °n akkor
ott helyben le¡ltem, mondja Pilinszky, ¢s ketten egy¡tt kezdt¡nk keresg¢lni egy hÀ-
rom szÂtagÃ jelzût, amely a pokol el¢ illû volna. °n persze, miutÀn mÀr k¢t ¢vig ke-
restem ¢s nem talÀltam meg, arÀnylag kev¢sb¢ voltam aktÁv ebben a keresg¢l¢sben,
annÀl inkÀbb ¹rley. V¢g¡l ajÀnlotta ezt a leskelût. Nem mondom, hogy el voltam ra-
gadtatva tûle, de elv¢gre eg¢sz jÂ volt, odaillû volt, beletettem, ¢s Ágy jelent meg a vers.
Megk¢rdeztem Pilinszkytûl, hogy ki akarja-e javÁtani. JavÁtani, id¢zûjelben. Vagy pe-
dig meg akarja mÀsÁtani? Azt mondja: Most mÀr nem. Hiszen olyan ez, mint az ¢n
verseimben egy pici kis eml¢kmü, egy pici kis monumentum, amit a szeg¢ny, korÀn
meghalt ¹rleynek szenteltem.

Kider¡lt tehÀt ¹rley IstvÀnrÂl, hogy nemcsak ÁrÂilag tehets¢ges, hanem a judÁciu-
ma rendkÁv¡l erûs. Ami nem okvetlen¡l jÀr egy¡tt az ÁrÂi tehets¢ggel. Nagyon sok ÁrÂ
nem ¢rdeklûdik annyira az irodalom eg¢sze ¢s plÀne nem annyira m¢lyen a sajÀt kor-
tÀrsai irÀnt, mint amennyire ¹rley tette. Ez a rÀdiÂs munkÀjÀban is megnyilvÀnult
term¢szetesen. Az akkori ÁrÂtÀrsadalom, mindenki tudja, a legk¡l´nb´zûbb csopor-
tokbÂl Àllott, ¢ppÃgy a Nyugat jellegzetes k¢pviselûibûl, mint Cs. SzabÂ LÀszlÂ, F¡st
MilÀn, MÀrai SÀndor, odaveszem Szentkuthy MiklÂst, SzabÂ Lûrincet, az akkori Ill¢s
Endr¢t, aztÀn eg¢szen mÀs csoportokbÂl vagy k¢pviselûkbûl, mint Nagy Lajos vagy
KassÀk maga, aki megjelent a Magyar Csillagban ¢s a Magyar RÀdiÂban, term¢szetesen.
°s ott volt Sch´pflin AladÀr, aki ´sszek´tû kapcsot k¢pezett a r¢gi nagy Nyugat ¢s a
Magyar Csillag k´zt. Ez Babits halÀla utÀn volt, hiszen a Magyar CsillagrÂl besz¢lek. °s
ugyanez a szellem nyilatkozott meg a rÀdiÂban is, nem utolsÂsorban ¹rley ¢s term¢-
szetesen fûleg Cs. SzabÂ LÀszlÂ munkÀja nyomÀn. RendkÁv¡l rangos dolog volt beke-
r¡lni a Magyar Csillag seg¢dszerkesztûi posztjÀba, m¢g a rÀdiÂ utÀn is, ¢s ¹rley IstvÀn
ezt Àt is ¢rezte, ¢s nagyon ́ r¡lt neki, ez nyilvÀnvalÂ, ez kiemelte, ¢s ebben a pozÁciÂban,
ahogy mÀr elmes¢ltem, nagyon meglepte a magyar irodalmi ¢letet, mert kider¡lt rÂla,
ä hadd hangsÃlyozzam ism¢t ä, hogy nem politikai bÀbfigura, hanem kivÀlÂ ember.

Nemes Nagy çgnes ¢s Lengyel BalÀzs ¹rley IstvÀnrÂl ã 45



Volt egy tulajdonsÀga, ezt m¢g gyorsan elmondom. Az volt a szokÀsa, hogy idûn-
k¢nt elmes¢lte az olvasmÀnyai tartalmÀt. ögy tudta elmondani egy nagyreg¢nynek,
legyen az klasszikus, vagy legyen mÀr modern, a mondanivalÂjÀt, hogy nemegyszer
jobb volt, mint az eredeti. Mikor utÀna elolvasta az ember azt a k´nyvet, f´lajzva attÂl
a heves ¢s csillogÂ ¢s szellemes elûadÀsmÂdtÂl, ami rÀ jellemzû volt, valahogy szinte-
szinte sz¡rk¢bbnek tetszett az eredeti, mint az û elmes¢l¢s¢ben. PlÀne nekem, aki m¢g
akkor nagyon fiatal voltam, ¢s nem tudtam el¢g vilÀgosan tudomÀsul venni, hogy ott
besz¢d k´zben p¢ldÀul nem TolsztojrÂl van szÂ, hanem TolsztojrÂl plusz ¹rley Ist-
vÀnrÂl, nemcsak Flaubert-rûl van szÂ, hanem Flaubert-rûl plusz ¹rley IstvÀnrÂl. °s
Ágy tovÀbb, hogy csak nagyon nagyokat emlÁtsek. Az °RZELMEK ISKOLçJç-t û mondta
el nekem elûsz´r, ¢s ¢n azutÀn olvastam el. Mit tagadjam, elfogult vagyok az °RZELMEK
ISKOLçJç-val, azzal a nagy flaubert-i ÁrÀsmüv¢szettel, egyszerüen az¢rt, mert ma is Ãgy
olvasom, hogy az ¹rley hangjÀt hallom belûle.

¹rley, errûl is ess¢k szÂ, hadd legyen m¢g egy kis eml¢kecske. Mi term¢szetesen
PistÀnak hÁvtuk ût, volt azonban egy ¢rdekes beceneve, a legszükebb k´rnyezete hasz-
nÀlta, Ágy hangzott: Soma. SokÀig nem ¢rtettem, mi¢rt Soma. Kider¡lt, hogy Ottlik
meg m¢g n¢hÀnyan az ¹rley nevet az Orlai n¢v magas hangÃ pÀrjÀnak tartottÀk, ¢s
mÀr volt egy neves Orlai a magyar müv¢szetben, Orlai Petrich Soma, Petûfi barÀtja.
HÀt innen szÀrmazott ez a kis becen¢v.

Hogy aztÀn mi t´rt¢nt mÀrcius 19. utÀn, 1944-ben, ezt nagyjÀbÂl mindnyÀjan tud-
juk, a n¢met megszÀllÀs k´vetkezt¢ben megszünt a Magyar Csillag, megszünt a magyar
irodalmi ¢let, bÀr ez is hullÀmzÂ volt, hogy a kormÀny, a kormÀnyzat lassan, keserve-
sen, nehezen k¢szÁtv¢n elû a magyar kiugrÀst a hÀborÃbÂl, hogyan tudott icipicivel
jobb viszonyokat l¢trehozni, vagy Ãjra hogyan rosszabbodtak a viszonyok. TalÀn ezek-
be a t´rt¢nelmi fejteget¢sekbe nem ¢rdemes most belemenni, k¡l´n´sen, mert vannak
olyan emberek, akik azt mondjÀk, hogy az a k¢rd¢s, hogy mi lett volna, ha, f´l´sleges
¢s ¢letellenes, minek arrÂl besz¢lni, hogy mi lett volna, ha, csak a t¢nyek szÀmÁtanak.
°nszerintem ¢pp a t´rt¢nelem szempontjÀbÂl helytelen ez a n¢zet. A t´rt¢n¢sznek ter-
m¢szetesen elsûsorban a t¢nyeket kell feltÀrnia, ugyanakkor f´l kell tÀrnia az es¢lyeket
is. Azokat a rem¢nyeket, vÀgyakat, Âhajokat, terveket, amelyeket egy bizonyos kor egy
bizonyos embere magÀban d¢delgetett. Hiszen volt egy csomÂ lehetûs¢g, ami nem
valÂsult meg, ¢s ha ezeket a lehetûs¢geket nem vessz¡k figyelembe a kor embere szÀ-
mÀra, annyit jelent, hogy a mÃlt ember¢t megfosztjuk a j´vûj¢tûl, ¢s Ágy egysÁkÃvÀ
tessz¡k. Csak a sajÀt jelen¢ben vagy sajÀt mÃltjÀban ¢lûnek. Ezek a vÀgyak ¢s es¢lyek,
amelyek mindig sokfel¢ mutatÂk, m¢lys¢gesen hozzÀtartoznak a kor ¢s a kor embe-
r¢nek a pszich¢j¢hez. °n Ágy ¢rtelmezem a mi lett volna, ha k¢rd¢st, ¢s Ãgy gondolom,
hogy az igen komoly t´rt¢nettudomÀnynak is foglalkoznia kell a korban rejlett, meg
nem valÂsult, de esetleg nagyon is reÀlis es¢lyekkel. Ezt tudomÀsul v¢ve, ha Ágy ¢rtel-
mezem a mi lett volna, ha k¢rd¢st, akkor ma, mÀr idûs koromban megkockÀztatom azt
az ÀllÁtÀst, ha ¹rley nem harminck¢t ¢ves korÀban halt volna meg, a hÀborÃ borzasztÂ
v¢letlene folytÀn, hogy kiment az ÂvÂhely el¢ cigarettÀra gyÃjtani, ¢s Budapest egy
utolsÂ bombÀja ´lte meg, ha ez nem t´rt¢nik meg, ma mÀr ki merem mondani, annyi
meg annyi tapasztalat utÀn, hogy ez a v¢letlenszerü esem¢ny a magyar irodalmat egy
hatalmas es¢lytûl fosztotta meg, egy nagy ÁrÂtÂl, egy nagy szem¢lyis¢gtûl fosztotta meg,
¢s tett minket szeg¢nyebb¢.
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Lengyel BalÀzs
Illy¢s Gyula megÁrta, hogy ¹rley a Ludovika utÀn egykettûre megvÀlt a rÀk¢nyszerÁ-
tett katonatiszti pÀlyÀtÂl; de Pergel Ferenc, aki ¹rley k´nyv¢t, A FLOCSEK BUKçSç-t
szerkesztette, azt Árta, hogy ¹rleynek lett volna ugyan mÂdja otthagyni a katonai pÀ-
lyÀt, de isten tudja, mi¢rt, nagyon k¢sûn hagyta ott, sokkal k¢sûbb, mint Ottlik G¢za.
Akkor szerelt le idegbetegs¢get szÁnlelve, amikor mÀr fûhadnagy volt, amikor 1938-
ban, k´zvetlen¡l a mÀsodik vilÀghÀborÃ elûtt, mÀr neh¢z, nagyon neh¢z volt szaba-
dulni ¢s civill¢ lenni. Mes¢lt is nek¡nk, barÀtainak egy bizarr, k¢sûbb mulatsÀgosnak
tekintett t´rt¢netet.

¹rleynek tiszti egyenruhÀban, ¡nnep¢lyes fogadalmat t¢ve kellett a rangrÂl lek´-
sz´nnie. Egy tÀbornoktÂl àvenni bÃcsÃtÊ, kihallgatÀs keret¢ben. Csakhogy ¹rley gya-
korlatilag mÀr civilk¢nt ¢lt, n¢mi term¢szetes lezsers¢ggel. Az elbocsÀtÀsra ugyan fel-
´lt´tte egyenruhÀjÀt, de sz¡ks¢ges feh¢r kesztyüt nem talÀlt hozzÀ. Illetûleg talÀlt egy
alkalomhoz illû szarvasbûr kesztyüt, de sajnos piszkosat. Sebesen kimosta hÀt, ¢s ke-
z¢re hÃzta, vizesen. Ott Àllt hÀt vigyÀzzban, bal kez¢ben tiszti kardjÀval, feszesen a tÀ-
bornok elûtt. Az pedig ä a kihallgatÀs aktusak¢nt a soha nem mÃlÂ tiszti becs¡letre
k´telezve ût ä ¡nnep¢lyesen elbocsÀtotta. ElbocsÀtotta a fogadalmat megerûsÁtû, ke-
m¢ny k¢znyÃjtÀssal. Igen, de a k¢zfogÀs, a csigahideg szivacskesztyüben! Meredek volt
a pillanat. Ahogy a tÀbornok megh´kken, majd veresedni kezd a feje bÃbjÀig. HÀt ez
katonai bÃcsÃv¢tel volt a javÀbÂl, ma azt mondanÀk a fiatalok: nagy po¢n.

MÀr semmi po¢n sincs abban, hogy ¹rleyvel ¢ppen katonak¢nt barÀtkoztam ́ ssze.
Akkor mÀr ¢n voltam, sajnos, katona, û pedig, mint tudjuk, lezser civil. 1942-ben tiszti
iskolÀs voltam, s valahogy az û jÂvoltÀbÂl (meg Cs. SzabÂ LÀszlÂ¢bÂl) a rÀdiÂ szerepel-
tetett, ¢s a szerepl¢sek idej¢n f¢lnapi, egynapi szabadsÀgot kaptam mint karpaszomÀ-
nyos. KorÀntsem hiszem, hogy csoda müsorokat k¢szÁtettem, de ¹rley tÀmogatott, sût
m¢g a Magyar Csillag kritikai rovatÀba is behozott. De nem ez a l¢nyeg. ¹rley sorban
ott volt ezeken a rÀdiÂ-elûadÀsokon, javaslatokat tett nekem is, meg a verseket elmon-
dÂ szÁn¢szeknek is, mert versekkel tüzdeltem tele ezeket az àelûadÀsokatÊ, ez volt a
l¢nyeg¡k. ¹rleynek kitünû judÁciuma volt. Neves elûadÂknak, kivÀlÂ szÁn¢szeknek tu-
dott k´nnyed term¢szetess¢ggel, ¢szrev¢tlen segÁteni.

Ami pedig a kritikai megjegyz¢seit illeti, tudott valamit, ami nekem is, kezdû kriti-
kusk¢nt, eszm¢nyem volt: tudott olvasmÀnyos lenni. Nemes Nagy çgnes elmondta,
hogy ¹rley olvasmÀny¢lm¢nyei mennyire szuggesztÁvek voltak. Hogy a besz¢de szinte
¢rdekesebb volt, mint az Àltala olvasott k´nyv. Vagyis sürÁtve elmondta, hogy mirûl
szÂl a k´nyv, hogyan Ár az ÁrÂ, mit c¢loz meg, ¢s mit valÂsÁt meg a c¢ljaibÂl. °rdemes
ebbûl a szempontbÂl a p¢lda kedv¢¢rt felid¢zni A FLOCSEK BUKçSA cÁmü k´nyv egyik
kritikai r¢szlet¢t. ¹rley ezekben a kritikÀkban vilÀgirodalmi rangÃ ÁrÂkrÂl Árt,
MaughamrÂl, Montherlant-rÂl, Julien Greenrûl t´bbek k´z´tt. °s ha az ember p¢l-
dÀul Maugham ÁrÀsÀt olvassa, olyat talÀl benne, ami egyszerre lesz jellemzû nemcsak
¹rley, hanem Ottlik G¢za mÂdszer¢re is. ¹rley ezt mondja: àMaugham az ¹R¹K SZOL-
GASçG-ban tudomÀsul veszi a l¢tez¢s minden nyomorÀt, m¢gsem tagadja meg az ¢letet.Ê Sût! Ez
az ellent¢t az alapmagatartÀsa. Ugye k¡l´n´s, ez Ottlik G¢za alapmagatartÀsa is. Mind-
ketten azt szuggerÀljÀk, hogy az ¢let megalÀzÂ, sz´rnyüs¢ges, m¢gis ¢lni a legfûbb jÂ.
Minden ellen¢re boldogsÀg.

De hadd id¢zzem tovÀbb ¹rley ellent¢teket ́ tv´zû szeml¢let¢nek egy mÀsik jelleg-
zetess¢g¢t. Ezt az irodalomtechnikait. àA k¡lsû ÀbrÀzolÀs fel¡letes ä mondja ¹rley ä, a
belsû pedig v¢gsû soron reg¢nyellenes.Ê Gondoljuk csak meg igazÀt. Az Ãj huszadik szÀzadi
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reg¢ny ProusttÂl, Joyce-tÂl kezdve ä ¢s mondhatnÀm a magyar Szentkuthy MiklÂstÂl
HatÀr Gyûzûig, szinte v¢gtelen sor ez ä ÀllandÂan azzal a probl¢mÀval k¡szk´dik, hogy
az ÁrÂ ugyan ÀllandÂan r¢szletezi a belsû vilÀgot, jobbÀra csak arra fordÁt gondot, Àm
cselekm¢nye ettûl meglassul, ¢s a meglassult cselekm¢ny k´vetkezt¢ben az alapfoga-
lom szerinti reg¢nymüfaj reg¢nytelen lesz. A k¡lsû cselekm¢ny hÁjÀn az olvasÂ elfÀrad.

çm a technikai-elm¢leti k¢rd¢ssel szemben t¢rj¡nk rÀ ä egy mÀs szempont felvÀ-
zolÀsÀval ä a kritikai gyakorlatra. ¹rley t´bbnyire a magas magyar irodalom ÁrÂit vette
szÀmba, Àm minden megbecs¡l¢se ellen¢re korÀntsem dicshimnuszokat Árt. Sût. Hu-
nyady SÀndor p¢ldÀul a kor igazÀn ¢rt¢kes, n¢pszerü ÁrÂja. N¢hÀny kisreg¢nye vagy
novellÀja ismert, ma is kiadÀsra ker¡lû remekmü. A BAKARUHçBAN, melybûl film is
k¢sz¡lt, a nagyk´z´ns¢g szÀmÀra is nem mÃlÂ r¢sze a magyar irodalomnak. SzÁndarab-
jai a harmincas-negyvenes ¢vek idej¢n kasszadarabok. ¹rley a legnagyobb siker idej¢n
Ágy Árt HunyadyrÂl: àF¢lû, hogy ÁrÂbÂl lassan, aprÀnk¢nt tendÀl a mesterember fel¢.Ê Szer-
kesztûj¢rûl, Illy¢srûl, azt a pontos, de k¢tes dics¢retet mondja, hogy igaz, az illy¢si vers
mindig f´l¢be megy a valÂsÀgnak, eg¢sz¢ben el tudja ¢rni a k´ltûi szintet, m¢gis olykor
megjelenik egyfajta neh¢zkess¢g a sorok k´z´tt, a vers gyakran epizÂdokbÂl, epikai
darabokbÂl Àll egybe. LÀsd p¢ldÀul a k´zismert Illy¢s-verset, az Ãri dûzs´l¢st mintÀzÂ
KACSALçBON FORGñ VçR-at. A MÀrai-kritikÀkrÂl mÀr besz¢lt Nemes Nagy çgnes, a
tisztelû megbecs¡l¢s ¢s az ¢les, kihegyezett kritika egyensÃlyos egys¢g¢t elmondta.

S ha mÀr Nemes Nagy çgnes szÂba ker¡lt, kettûj¡k besz¢lget¢s¢rûl, irodalmi kap-
csolatÀrÂl hadd mondjak egy epizÂdot. çgnesnek diÀkkorÀtÂl kezdve volt egy versf¡-
zete, amelybe ä term¢szetesen k¢zÁrÀssal ä beÁrta a verseit Ãgy huszonk¢t ¢ves korÀig.
(De az 1946-ban megjelent KETTýS VILçGBAN cÁmü k´tetbe mÀr egyetlen verset sem
vett fel.) A k¢zÁrÀsos f¡zet egyik verse az ostrom idej¢n, 1944-ben k¢sz¡lt, a pinc¢ben:
àGyertyÀt gyujtok, firkÀlok, alszom, / s megijedek, ha kelni kell, / mÀr kÀlyha sincs, (mert ostro-
moljÀk ä a vÀrost ¢ppen), s nem tudom / gondoltatok-e Ãj elvekre? / BanÀnra, f¡stre, vasuton?Ê
çgnestûl idegen volt minden exhibÁciÂ. ý aztÀn nem tukmÀlta rÀ f´l´sen ÁrÀsait sen-
kire. K¢sûbbi kritikai gyakorlatÀban jÂl tudta, hogy n¢gy-´t versn¢l t´bbet nem szabad
egy szerkesztûnek, kritikusnak vagy barÀtnak ÀtnyÃjtani. çgnes nem is akarta ¹rley-
nek megmutatni a verseit. De Soma erûszakos volt, s mikor lÀtta a vaskos f¡zetet, min-
denk¢ppen akarta, az eg¢szet. S elvitte. MÀsnap, legalÀbbis Ágy eml¢kszem, j´tt hoz-
zÀnk a f¡zettel. ä Eg¢sz ¢jszaka olvastam ä mondta. ä N¢zze csak ä s kezdte a verseket
kritikailag szÀlazni. Volt ott minden, Àprilys mutÀlÂ ¢rz¢kenys¢g, szecessziÂs dÁszÁt¢s,
parnasszien szonett. De mindezeken Àts¡t´tt egy k´ltû karaktere ä m¢g ha ifjan m¢g
hangol is, idegen mozdulatokkal magÀt helyettesÁtve mintÀz. ¹rley meghallotta a han-
got ä a k¢sûbb kitisztultat. Ennek a ma is meglevû f¡zetnek n¢hÀny vers¢t utÂlag mÀr
kÀr, hogy çgnes a k´lt¢szet¢bûl kidobta. Nem szeretn¢k hazudni ä olyan k´nnyü be-
lemagyarÀzni bÀrmit is ä, de ¹rley ÂrÀkig tartÂ elemz¢sei k´zben tudott valami olyat
mondani, ami hasznos volt a k´ltûnek. Ha mÀsk¢nt nem, abban, hogy felnûtt, gya-
korlÂ kritikus mondta azt, amit mondott.

Igaz, çgnesnek akkor mÀr volt mÀs kritikusa, m¢ghozzÀ nem kisebb kritikusa, mint
Szerb Antal, k¢sûbb pedig HalÀsz GÀbor is. Egy addig csak hangolÂ, soha meg nem
jelent k´ltûpalÀnta nem kÁvÀnhatott t´bbet. A t¢ny k´zismert, nem r¢szletezem. çgnes
egyetemistak¢nt elk¡ldte n¢hÀny vers¢t Szerb Antalnak. Aki nyomban vÀlaszolt rÀ, s
hamarosan kialakult k´zt¡k a szem¢lyes ismerets¢g s egy rendszeres besz¢lget¢sf¢le.
Csakhogy ezt az eszpresszÂkkal vagy s¢tÀlÀsokkal egybek´t´tt irodalmi besz¢lget¢st
megnehezÁtette a hÀborÃ. Amikor 1944 ûsz¢n vagy nyÀr v¢g¢n Budapesten voltam,
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Szerb Antal mÀr munkaszolgÀlatos volt a N¡rnberg utcÀban. Ott volt a nagyszerü ¢s
aljasul megalÀzott ÁrÂtriÀsz: Szerb, HalÀsz GÀbor, SÀrk´zi Gy´rgy. Hogy elûsz´r ketten
lÀtogattuk-e meg ûket çgnessel, vagy nyomban vel¡nk volt ¹rley is, azt nem tudom.
Azt tudom, hogy egy d´ntû pillanatban hÀrman voltunk àhÀrom ellenÊ. ArrÂl volt szÂ
k´z´tt¡nk, hogy a munkaszolgÀlatbÂl jÂ volna mielûbb megsz´kni¡k. HalÀsz tiltako-
zott. ¹rley mindenesetre Àtvette HalÀsz GÀbornak a keresztlevel¢t, hogy k¢t adatot
kijavÁtson rajta. HalÀsz ugyanis apai Àgon kereszt¢ny csalÀdbÂl szÀrmazott, ¢s nemes
volt, de zsidÂ anyja nem keresztelkedett ki a hÀzassÀg elûtt. Semmi baja nem lett volna
HalÀsznak, ha ez megt´rt¢nik. ¹rley hÀt fogta HalÀsz keresztlevel¢t, sz¡lei hÀzassÀg-
level¢t, ¢s azt a kis àizr.Ê szÂcskÀt az iratokrÂl elt¡ntette.

Azt mondtam ¹rleyrûl, hogy n¢mileg lezser volt. HÀt, hogy mondjam? Mindenki
lezser ebben-abban. Egy kesztyü miatt, vagy esetleg egy kedves nû k¢zfogÀsa miatt.
¹rley egyben azonban nem volt lezser. Term¢szetesen nemcsak az ÁrÀsban nem: ¹rley
vagy Ottlik tudta, hogy egy vesszû is v¢rre mehet. V¢rre mehet az a kis szÂcska is,
hogy àizr.Ê. Mit csinÀlt, hogy ez a szÂcska eltünj¢k, ¢s az ÁrÀst ¡gyesen hozzÀidomÁtva
mÀs legyen? Lemosta a tintÀval k¢sz¡lt anyak´nyvi iratokat.

De hogy lehet a tintÀt lemosni? Piroska hÃgom, aki vegy¢szm¢rn´k volt, mÀr a n¢-
metek megszÀllÀsa Âta meglehetûs k´r¡ltekint¢ssel kezdett a k¢miai eszk´z´k sz¡ks¢-
ges mÂdszer¢vel kÁs¢rletezni. K¢t egymÀssal reakciÂt adÂ anyag Âvatos ´sszekapcso-
lÀsÀval siker¡lt is eredm¢nyt el¢rnie. ItatÂspapÁrral hosszasan nyomogatva letisztÁtotta
az anyak´nyvi papÁrokat, ¢s a b¢lyegzû ¢s alÀÁrÀs megtartÀsa mellett az ¡res blankettÀt
sz¢pen kivasalta. Ahhoz, hogy valaki tiszta kereszt¢nynek szÀrmazz¢k, tizenegy anya-
k´nyvi kivonatot kellett szÀmÀra l¢trehozni; tizenegyet egyetlen ànem ÀrjaÊ r¢sz¢re.
Munka tehÀt volt bûven a papÁrokkal. °s szerencs¢re, amikor a KÀlvÀn t¢ri templom-
ban hÃgom f¢rjhez ment, az esperes, Murak´zy Gyula, ¢s a seg¢dlelk¢sz, G´b´ly´s
LÀszlÂ r¢szben ¡res blankettÀkat, r¢szben megmaradt, fel nem hasznÀlt keresztleve-
leket is adott nekik, hogy legyenek papirosok a rÀszorulÂk szÀmÀra. HÃgom ebben a
munkÀban szÀmos ilyen àembermentûvelÊ dolgozott egy¡tt. ¹rley lelkesen dolgozott
k´z´tt¡k, nemcsak HalÀsz papÁrjait k¢szÁtette el. PrecizitÀsa kivÀlÂ volt, pedig az az
ÁrÀsmosÀs ÂrÀkba tellett.

°s m¢gis azt mondom, ¹rley lezser volt, halÀlosan lezser. Pest ostromÀnak talÀn az
egyik utolsÂ napjÀn, a MolnÀr utcai ÂvÂhelyen ä ott laktunk, egymÀstÂl vagy k¢t-hÀ-
romszÀz m¢ternyi tÀvolsÀgban ä, kiment az ÂvÂhelyrûl egy cigaretta kedv¢¢rt az ud-
varba. Egy rep¡lû berregett fel, egyetlen bomba robbant. Az a bomba telibe talÀlta az
udvart. ¹rleyt sz¢tt¢pte.

Hogy hiÀba volt a barÀtok megmenekÁt¢si terve, tudja mindenki. Szerb Antalt, Ha-
lÀsz GÀbort, SÀrk´zit k´r¡lbel¡l ugyanabban az idûben Balfon ́ lt¢k meg. Trag¢diÀjuk
k´zismert, ÁrÂi müv¡k maradandÂ. Hogy ¹rley prÂzaÁrÂk¢nt ¢s kritikusk¢nt milyen
nagy Ág¢ret volt, milyen ä mÀr eredm¢nyeket is felmutatÂ ä tehets¢g, kevesen tudjÀk.
Vagy csak lassan tudjÀk meg. Pedig A FLOCSEK BUKçSç-ban benne van. Nem a komisz
sors kegyetlens¢ge, hanem, igen, az ÁrÂi eredm¢nyek miatt kell megtudnunk. àCsak
ez a k´nyv maradt ä mondta egykor ¹rk¢ny IstvÀn. ä De az nagyon sz¢p.Ê

(Elhangzott 1989-ben a Magyar RÀdiÂban, Salamon IstvÀn ¹rley-müsorÀban; itt jelenik meg elûsz´r.)

Nemes Nagy çgnes ¢s Lengyel BalÀzs ¹rley IstvÀnrÂl ã 49



KÀntor P¢ter

A FARMER FELES°GE

A farmer feles¢ge
meghÁvott magÀhoz
ment¡nk ki a z´ldbe
nyikorgott a kertkapu
tea, s¡tem¢ny, k´nyvek
sz¡lûk a szomsz¢d hÀzban
k¢t ´reg b¢csi zsidÂ
angol falak k´z´tt
az Ãgy volt
a t´r¡lk´zûben egy pÂk
nagy ¢s cs´ndes
akÀr a balszerencse
egy gondosan hajtogatott ¢letben
egy rÀmenûs ¢letben
de melyik ¢let nem az?
mes¡ge ä mondta neki
egyszer egy East End-i pasas
de mindenki mes¡ge
tÀncolni, rep¡lni, boldogulni
produktumokat produkÀlni
mindenki ´r´kk¢ akar ¢lni
¢s mindenki szÁvÂs
csak egyesek szÁvÂsabbak
mi¢rt, talÀn nem jÂ ¢lni?
egy¢bk¢nt
a farmer nem farmer
a feles¢ge nem a feles¢ge
(egy mÀsik nû a feles¢ge)
de a farm az farm
¢s a farm az mÀsutt van
àolyan sz´rnyü dolgok t´rt¢nnekÊ
mondta Antoinette
Árta Jean Rhys
¢s olyan term¢szetesen
ahogyan a folyÂ folyik
olyan term¢szetesen
kagylÂt ettem
Carole pedig besz¢lt
arrÂl, hogy mÀsok a f¢rfiak
¢s megint mÀsok a nûk
errûl sokat besz¢lt
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a nûk hisznek a szavakban
ismertem egy nût
az mindig k¢rdezett
k¢rd¢s ä felelet
azt hitte, ez az igazsÀg Ãtja
azt hitte, van Ãt
¢s hogy a dohÀnyzÀs megr´vidÁti
meglehet, megr´vidÁti
visszat¢rve Carole-ra
csalÀdra ¢s hÁrn¢vre vÀgyott
mint ¢n aludni
¢s nem lehet, nem j´n ´ssze
de mi¢rt? mi¢rt?
û olyan szorgalmas ¢s erûs
olyan nû
nem adja fel soha
ne add fel soha!
ahogy a papa a talpon maradÀshoz
a mama a b¢csi kÀv¢hoz
Ãgy ragaszkodsz te is
olyan vasakarattal
ahhoz, ami a ti¢d
hiszen nem is lehetne jobban a ti¢d
mint Ágy, ez a nem-farm
a nem-f¢rjjel, ¢s a halott Jean
¢lû szavai a f¡ledben
haladÀsod fütûanyaga
¢s akÀrmennyi szÂt gyüjtesz mell¢j¡k
mind ugyanazt bizonyÁtjÀk majd neked
ugyanazt a t´rt¢netet
a te t´rt¢netedet
a ragaszkodÀsrÂl
¢s ez¢rt volnÀl te mes¡ge?
bÀr ha belegondolok
ebbe a ragaszkodÀsba
´nmagadhoz, csakis ´nmagadhoz
az archoz, amit egy r¢gi nyÀr
talÀnyos vÁzt¡kr¢bûl
magadnak kihalÀsztÀl
el¢g nyavalya ez az¢rt
felemelû nyavalya, igaz
de m¢giscsak
talÀn jobb lett volna
egy kicsit kev¢sb¢ ragaszkodni
hiszen az ember
Ãgysem veszÁtheti el ´nmagÀt
mint egy kesztyüt, egy gombot
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talÀn jobb lett volna
hagyni a sminkmestert, tegye nyÁltan
amit titokban mindenk¢ppen tesz
muszÀjbÂl
minden arccal ¢s minden nyÀrral
aminek a k´zep¢n vagy a v¢g¢n
vagy mÀr az elej¢n is
valami nem stimmel
sz¢l tÀmad, vagy k´d
beborul hirtelen
sz¡rke, hideg esû hullik
a k´nyvespolcok roskadÀsig k´nyvekkel
a csontok fÀradtsÀggal
¢s m¢g mindig nyÀr van
m¢g mindig z´ldek a mezûk
hiÀba hallod a macskasÁrÀst
valahonnan a gyomrod m¢ly¢bûl
hiÀba, hiÀba, hiÀba
csak m¢sz elûre, a z´ldbe.
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A TELHETETLENS°G FOGALMçHOZ 

Stanis−aw Ignacy Witkiewicz (Witkacy) a
lengyel irodalom legsokoldalÃbb tehets¢-
ge. MaradandÂt alkotott a fest¢szetben,
az eszt¢tikÀban ¢s a filozÂfiÀban is, az ab-
szurd drÀma divatja idej¢n pedig korukat
¢vtizedekkel megelûzû drÀmÀi is vilÀghÁ-
rüek lettek. Reg¢nyei viszont, k¡l´n´sen
MagyarorszÀgon, m¢ltatlanul hÀtt¢rbe
szorultak. Ennek okai r¢szben Witkiewicz
eszt¢tikai n¢zeteiben, müfaji hierarchiÀ-
jÀban keresendûk. A àtiszta formaÊ teore-
tikusa Ãgy gondolta, csak a fest¢szet ¢s a
drÀma k¢pes l¢trehozni azt az ÀlomvilÀg-
ra eml¢keztetû k´zeget, amely rÀ¢breszti
az egy¢nt àa l¢tez¢s furcsasÀgÀraÊ. A prÂzÀt,
k¡l´n´sen a reg¢nyt erre alkalmatlannak
talÀlta (kiv¢ve Bruno Schulz novellÀit),
nem is tekintette müv¢szetnek, ennek

megfelelûen a àzseniÀlis grafomÀnÊ a mü-
gonddal is sok helyen adÂs marad. Wit-
kiewicz szÀmÀra a reg¢ny k¢nyelmes ¢s
alacsonyrendü forma, amelyben kifejthe-
ti egy¢ni b´lcseleti n¢zeteit, vitatkozhat a
kor divatos eszmeÀramlataival, parodi-
zÀlhatja kortÀrsait ¢s elûdeit.

Mindez legjobb reg¢ny¢re, a TELHE-
TETLENS°G-re (NIENASYCENIE , 1930) is
vonatkozik. A katasztrofizmus alapmü-
vek¢nt szÀmon tartott reg¢ny a t´rt¢net-
filozÂfiai pesszimizmus eszm¢it jelenÁti
meg Spengler ¢s Ortega y Gasset szintj¢-
tûl a m¢g csak nem is ig¢nyes publiciszti-
kÀban terjedû sÀrga ¢s v´r´s veszedelme-
kig bezÀrÂlag.

A korszakban nagy divatjÀt ¢lte az Ãn.
àsÀrga reg¢nyÊ, amely az orosz szimboliz-
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musbÂl eredû pÀnmongolizmust kombi-
nÀlta a legÃjabb t´rt¢nelmi tapasztala-
tokkal, a keleti kommunista kihÁvÀssal.
Krzysztof St¨pnik szerint az eurÂpaiak
tudatalattijÀban van egy ideologikus szte-
reotÁpia, amely vÀlsÀghelyzetben aktivizÀ-
lÂdik. Ez a àt´rzsi invÀziÂtÂlÊ, àa barbÀrok
rohamÀtÂlÊ valÂ f¢lelem. Witkiewicz ezt az
eurÂpai civilizÀciÂ kritikÀjÀvÀ fejleszti, re-
g¢ny¢ben az eurÂpai k´zegbe Àt¡ltetett
keleti vallÀsb´lcseleti elemek kommercia-
lizÀlÂdnak, agresszÁv t´megideolÂgiÀk
¢p¡lnek rÀjuk, amelyek felszÀmoljÀk a
szem¢lyis¢g integritÀsÀt.

A mü egyik ¢rtelmezûje, Micha− Misi-
orny az ismert nevek mellett Danyilevsz-
kijt emeli ki, aki az emberis¢g t´rt¢-
net¢ben tÁz, a biolÂgia t´rv¢nyei szerint
sz¡letû, fejlûdû, majd pusztulÂ civilizÀciÂt
k¡l´nb´ztet meg: egyiptomi, asszÁr-babi-
loni-f´nÁciai, kÀldeus (Âszemita), indiai,
irÀni, h¢ber, g´r´g, rÂmai, Ãjszemita ¢s
indogermÀn (vagyis eurÂpai). EmlÁt m¢g
k¢t idû elûtt elpusztult kultÃrÀt, a mexi-
kÂit ¢s a peruit. A j´vû azonban a tizen-
egyedik, kialakulÂban l¢vû alakzat¢, az
oroszok Àltal vezetett szlÀv kultÃrÀ¢.

A reg¢ny negatÁv utÂpia, mint ilyet,
Mi−osz, a TELHETETLENS°G  elsû nyugati
n¢pszerüsÁtûje A RABUL EJTETT °RTELEM
cÁmü k´tet¢ben Orwell, Zamjatyin ¢s
Huxley mell¢ helyezte (azÂta megjelent
mÀr franciÀul, n¢met¡l, spanyolul, ola-
szul, angolul ¢s hollandul).

1999-ben jÀtszÂdik D¢l-Lengyelor-
szÀgban, a TÀtrÀban, nem messze a ma-
gyar (!) hatÀrtÂl. A vilÀg kiss¢ Àtalakult:
Nyugat-EurÂpa, Afrika ¢s Amerika bolse-
vik lett, OroszorszÀgba pedig visszaj´tt a

feh¢r cÀr, ¢s elüzte a kommunistÀkat, de
mÀr szorongatja is a vilÀghÂdÁtÂ hadjÀrat-
ra indult kÁnai sereg. LengyelorszÀgban
a Nemzeti MegvÀltÀs SzindikÀtusa kor-
mÀnyoz, az orszÀg furcsa mÂdon meg-
ûrizte archaikus tekint¢lyelvü rendszer¢t
¢s az idûk´zben teljesen Àtalakult àv¢dû-
bÀstyaÊ szerep¢t (a m¢rs¢kelten kommu-
nista Nyugat p¢nzeli a v´r´s KÁna ellen).

MÀs szempontbÂl n¢zve a reg¢ny gro-
teszk fejlûd¢si vagy beavatÀsi reg¢ny, hû-
se, az ifjÃ Genezyp Kapen jÀrtas lesz a
müv¢szet (zene, irodalom), a vallÀs ¢s a fi-
lozÂfia vilÀgÀban. Megismeri a szerelem
k¡l´nf¢le vÀltozatait, a cinikus ¢rz¢kis¢-
get (lÀsd a r¢szletet), a homoszexualitÀst,
a mazochizmust, majd ÃrrÀ lesz rajta a
szentimentalizmus.

A kÁnai hÂdÁtÂk diadalÀt a hadsereg
mellett a tablettÀk formÀjÀban terjesztett
Murti-Bing hit is megk´nnyÁti. A àmetafi-
zikai telhetetlens¢gtûlÊ gy´t´rt, az erotikÀ-
ban ¢s a kultÃrÀban kiel¢g¡l¢st nem talÀ-
lÂ, vallÀsi, nemzeti, tÀrsadalmi koordinÀ-
tÀikat elveszÁtû szereplûk (a fûhûssel
egy¡tt) e tÃldifferenciÀlt kultÃrÀt lebontÂ
d¢monikus hangyatÀrsadalom narkÂzi-
sÀban talÀlnak megnyugvÀst vagy halÀlt.

Ha valaki a pamfletet sÃlytalannak ta-
lÀlnÀ, vegyen figyelembe bizonyos ́ n¢let-
rajzi mozzanatokat. A àkatasztrofizmus pÀ-
pÀjaÊ a cÀri gÀrdÀban, Szentp¢tervÀrott
szolgÀlt, 1917-ben k´zvetlen k´zelrûl lÀt-
ta a bolsevik hatalomÀtv¢telt. JÂ k¢t ¢vti-
zed mÃlva, 1939 szeptember¢ben, ami-
kor megkapta a hÁrt, hogy az oroszok Àt-
l¢pt¢k a lengyel hatÀrt, ´ngyilkos lett.

PÀlfalvi Lajos
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Stanis−aw Ignacy Witkiewicz

TELHETETLENS°G
R¢szletek

PÀlfalvi Lajos fordÁtÀsa

à¹ntudatlanul is Ãgy ¢l¡nk, mintha ittl¢t¡nk a f´ld´n ´r´kk¢ tartana, vagy, ha mi
nem is, de alkotÀsaink legalÀbb fennmaradnÀnak. De k¢pzelj¡k el, hogy a csillagÀszok
kiszÀmÁtjÀk a vilÀg v¢g¢t ä bekapcsolÂdik egy s´t¢t ¢gitest a rendszer¡nkbe, a Nappal
k´z´s sÃlypont k´r¡l kering, ek´zben a F´ld lassan, mondjuk k¢t h¢t alatt eltÀvolodik
eg¢szen a Neptunus pÀlyÀjÀig. °s ez hÀromszÀz ¢v mÃlva k´vetkezik be ä a bolygÂk
mozgÀsÀban beÀllÂ perturbÀciÂ alapjÀn ez idûben kiszÀmÁthatÂ. Mi t´rt¢nik akkor a
nemzed¢kkel, amely tudomÀst szerez errûl, hogyan vÀltoztatja meg a gyermekneve-
l¢st, hogyan nevelik az Ãjabb ¢s Ãjabb nemzed¢keket, s v¢g¡l azt, amelyik meg¢ri a
katasztrÂfÀt? Nem tiltjÀk-e meg a gyermeksz¡l¢st, ¢s mi lesz akkor az ´r´kl¢ttel? Mi-
lyen csodÀs reg¢ny´tlet Sturfan Abnolnak! El kell mondanom neki. De, isten ments,
nem szabad programszerüen Árni, csak bele kell ¢ln¡nk magunkat ezeknek az embe-
reknek a lelkivilÀgÀba, ¢s majd meglÀtjuk, mi lesz, mi Ïj´n kiÎ belûle. Lehet, hogy n¢-
hÀnyan, p¢ldÀul Conrad, eleve Ágy Ártak ä de titokban tartottÀk, hogy ne rontsÀk a
renom¢jukat az irodalomkritikusoknak nevezett ostobÀk elûtt.Ê

Csendes, de mozgalmas volt az ¢jszaka. KutyÀk vonÁtottak valahol messze, egyre
k¢jesebben zÃgott a meleg sz¢l. Led¢r dolgok leselkedtek, ocsmÀny matatÀsra ¢s bab-
rÀlÀsra csÀbÁtva. Sz´rnyü (minden sz´rnyü!) vÀgyak borzoltÀk, majd cibÀltÀk a tizen-
kilenc ¢ves Genezyp Kapen bÀrÂ test¢t, aki tÀn az utolsÂ volt ebbûl a famÁliÀbÂl. A
Kapen nemzets¢g fenn akart maradni. Zypcio arra gondolt, d´ntû pillanathoz ¢rke-
zett. Nem tudott betelni ezzel. Valaki azonban ä egy benne lakozÂ, ´szt´n´s ÃtitÀrs ä
r´gt´n lefitymÀlta mindezt, akÀrcsak Afanasol Benz. De mi vitte rÀ erre azt az ́ szt´n´s
urat, aki nem bÁrta a gyakorlatilag indokolatlan magas fesz¡lts¢get? Lehet, hogy t¢ny-
leg Ágy volt jobb.

A m¢szkûsziklÀk lÀbÀnÀl, melyek tÃloldalÀn meszet ¢gettek, r¢gi, kiss¢ elvadult kert-
ben Àllt TiconderogÀ¢k Ãj kast¢lya. Most jutott esz¢be Genezypnek, hogy otthon fe-
lejtette a kiskertajtÂ kulcsÀt, amelyet a hercegnûtûl kapott. Nagy nehezen felkapasz-
kodott a fent ¡vegcserepekkel borÁtott falra. °pp ugrani akart mÀr, amikor m¢lyen
fels¢rtette a kez¢t a csuklÂjÀn. Meleg hullÀmokban ´ml´tt a v¢re: àEz az elsû Àldozat,
amelyet ¢rte hoztamÊ ä gondolta majdnem szerelemmel. A led¢rs¢gekhez egy pilla-
natra rokonszenv is tÀrsult ä valami olyasmi volt, mint az igazi szerelem. Bek´t´tte a
kez¢t, de nem tudta elÀllÁtani a v¢rz¢st. °l¢nkpiros szÁnt eresztve vÀgott Àt a parkon,
a hatalmas, zÃgÂ ¢s term¢szetesen lombtalan kûrisek ¢s hÀrsak k´z´tt. Feltünt a re-
neszÀnsz homlokzat (van-e ocsmÀnyabb a reneszÀnsznÀl? ä Genezyp szÀmÀra a brah-
mani gopuranoknÀl kezdûd´tt az ¢pÁt¢szet) a versailles-i mÂdra nyÁrt lucfenyûkbûl
k¢pzett, lefel¢ vezetû fasor v¢g¢n. KutyÀnak nyoma sem volt. A jobb szÀrny f´ldszint-
j¢n halvÀny v´r´s f¢nyt Àrasztott k¢t ablak. Ott volt a hÀlÂszoba ä ez a k¢t ¢vszÀzada
neki rendeltetett szoba (¢s a n¢hÀny ¢vtizede neki rendeltetett ¢ltes asszony), ahol (¢s
akin) el kellett veszÁtenie az ÀrtatlansÀgÀt, meg kellett szabadulnia sz¡zess¢g¢tûl Kapen



de Vahan bÀrÂnak ä àaz utolsÂnak ezen a n¢venÊ, amint Claude Farrªre ÁrnÀ. Genezyp
grÂfnûtûl sz¡letett nemesifjÃnak ¢rezte magÀt, ¢s ebben n¢mi ´r´m¢t is lelte. àAz¢rt
ez mÀr valamiÊ ä gondolta, ¢s elsz¢gyellte magÀt. Ennek ellen¢re ez az ¢rz¢s megma-
radt. Apja (¢lve vagy halva) a tovÀbbiakban mÀr nem is l¢tezett. Zypcio galÀdul arra
gondolt, hogy ha bek´vetkezik az a halÀl, hirtelen fel¢bredhet benne valami r¢g el-
fojtott ¢rzelem, ¢s akkor elkezd szenvedni. F¢lt ettûl, mÀsr¢szt viszont k¢nyelmetlen
volt ebben a k´z´nyben ¢lni ä a lelkiismeret-furdalÀs ez okbÂl k´nnyen valÂdi fÀjda-
lommÀ fokozÂdhatott.

Bekopogott az ablakon. Feltünt a f¡gg´ny m´g´tt a hercegnû s´t¢tv´r´s alakja. K´r-
k´r´s mozdulatot tett, jobbrÂl balra a kez¢vel. Meg¢rtette, hogy a palota fû folyosÂjÀn
kell bemennie. E felgerjedt matrÂna lÀtvÀnya, aki pontosan erre ¢s csak erre vÀrt, ig¢-
zû hatÀssal volt rÀ: mintha farka nûtt volna, amely a hasa alÀ kunkorodik a vÀgy, a
f¢lelem, a bÀtorsÀg ¢s az undor e furcsa elegy¢tûl. ögy ¢rezte magÀt, mint egy kis bolt,
egy led¢r kiskeresked¢s eladÂja. Bel¢pett a palota folyosÂjÀnak oszlopai k´z¢, mint
egy Àllat, amelyet visznek a szent¢lybe, hogy rituÀlisan felÀldozzÀk.

InformÀciÂ: A hercegnû a hÀlÂszobÀban ¡lt f¢rje tÀrsasÀgÀban, aki a tehetetlenn¢ vÀlt
politikusok legkivÀlÂbbika volt, egyike azoknak, akik kialakÁtottÀk az orszÀg jelenlegi
belsû egyensÃlyi helyzet¢t (sziget volt a r¢gi jÂ demokratikus dolce vita ÀlmÀbÂl a krÂ-
nikus forradalom tenger¢nek k´zepette) ¢s k¡lpolitikÀjÀt, amelynek az volt a l¢nyege,
hogy nem avatkoztak be tevûlegesen az orosz ellenforradalomba. LengyelorszÀg csak
Ãn. àhadi tranzitotÊ, szabad ÀtvonulÀst biztosÁtott a csapatoknak, ¢s ennek ÀrÀn kihÃz-
ta magÀt az aktÁv r¢szv¢tel alÂl. Most viszont a kÁnai kommunizmus, az AltajbÂl ¢s az
UrÀlbÂl a moszkvai sÁksÀgra zÃdulÂ lavina megrendÁtette az egymÀst fenntartÂ ellen-
t¢tek emez ideÀlis rendszer¢t. A munkÀsok ¢letk´r¡lm¢nyeinek javÁtÀsÀba fektetett
hatalmas tûke, melynek eredet¢t senki sem ismerte, mÀr nem kamatozott tovÀbb a
munkaszervez¢si mÂdszerek irÀnti enged¢kenys¢g formÀjÀban. M¢g a rendkÁv¡li uta-
zÀsi korlÀtozÀsok segÁts¢g¢vel sem lehetett fenntartani a teljes elszigetelts¢get, hiÀba
hamisÁtottÀk k´vetkezetesen a hÁreket az eg¢sz sajtÂban, amely a Nemzeti MegvÀltÀs
SzindikÀtusÀnak egyetlen ÂriÀsi szerve, szinte nemi szerve volt. Elj´tt az idû, amikor
a boldogsÀg szigete k¡l´n´s mÂdon zsugorodni kezdett, ha egyelûre nem is fizikailag,
hanem erk´lcsileg. BÀr egy talpalatnyi f´ldet sem hÂdÁtottak el az orszÀgbÂl, egyre
kisebb szeletnek lÀtszott, amelyet mÀr-mÀr el´nt a fortyogÂ lÀva. A SzindikÀtus tagjai,
bÀr ¢gett a talpuk alatt a f´ld, m¢g tartottÀk magukat. Minek a nev¢ben? Senki sem
tudta ä t´rt¢nj¢k bÀrmi, nem volt hova menek¡lni¡k. Senki sem akarta ¢lvezni az ¢le-
tet a r¢gi keretek k´z´tt ä hiszen nem tarthatott ´r´kk¢... A tisztek nem k´t´ttek t´bb
¡zletet (Kocmo−uchowicz k´ny´rtelen¡l fûbe lûtte ûket), az ¡zletemberek nem vesz-
tegettek a àmegfelelû k´r´kbenÊ, teljesen felhagytak az Ãn. ànagy tranzakciÂkkalÊ,
t´nkrementek az ¢jszakai szÂrakozÂhelyek, a dancing barban csak az utolsÂ kurvÀk
¢s a v¢rbeli sz¢lhÀmosok ritka, kiveszû fajtÀja tÀncolt. °rtelmis¢gi k´r´kben a durva,
sportos elbutulÀs napi egy Âra eg¢szs¢gg¢ racionalizÀlÂdott ä e veszedelmes mÀnia
egytûl egyig hatalmÀba kerÁtette a tÀrsadalom minden tagjÀt. M¢g a minden lehets¢-
ges magasabb rendü ter¡letre oly vesz¢lyes mozi is lassan, de biztosan kipusztult. Egy-
k¢t k¡lvÀrosi bÂd¢ban az utolsÂ szakadt kret¢nek m¢g bÀmultÀk a s´t¢tben a filmcsil-
lagokat, a teljes le¢p¡lts¢g ÀllapotÀban em¢sztett¢k a k¢tszÀz szÀzal¢kos maszkulin bor-
zalom ¢s tahÂsÀg labdacsÀt. M¢g a rÀdiÂ is hanyatlÀsnak indult, miutÀn a totÀlis kre-
t¢ns¢g ÀllapotÀba s¡llyesztette a k´zepesen muzikÀlis f¢lmüveltek ´tven szÀzal¢kÀt. A
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SzindikÀtus Àltal egynemüv¢ tett sajtÂ sem maradhatott le a tÃlfeszÁtett tempÂban,
megdolgoztÀk a k´zv¢lem¢nyt az egyre szaporodÂ lapok, az adott pÀrtok doktrÁnÀit
hirdetve ä bÀr a pÀrtok szinte teljesen eltüntek, nagy egyet¢rt¢s honolt. Sz¡rk¡lû szÁn-
k¢p, szÁntelen, unalmas massza ´ml´tt az egyik sarokbÂl a mÀsikba, nem tudni, mi
v¢gre. De a legm¢ly¢n, teljesen spontÀn mÂdon, a b¢nult agitÀciÂs k´zpontok beavat-
kozÀsa n¢lk¡l enyh¢n duzzadni ¢s emelkedni kezdett valami. N¢melyeknek, akik szi-
lÀrd tÀrsadalmi alapokhoz szoktak, idûnk¢nt az a benyomÀsuk tÀmadt, mintha kiss¢
s¡ppedû, ingovÀnyos vagy nagyon sz¢les amplitÃdÂval hullÀmzÂ talajon jÀrnÀnak. De
ezt rendszerint ¢rz¢ki csalÂdÀsnak tekintett¢k. Rebesgett¢k, sût eg¢sz jÂl kivehetûen
sugdolÂztak az UrÀlon tÃli sÀrga sokasÀg potenciÀljÀrÂl, amely ä mint a gravitÀciÂs
erû a t¢rszerkezetet maga k´r¡l ä nem euklideszi mÂdon megvÀltoztatja a tÀrsadalom
pszich¢j¢t, de ezt nem vette komolyan senki. Megmaradt m¢g az elszigetelts¢g, jobban
mondva e tünû d¢libÀb, fûk¢nt az¢rt, mert egyik nyugati bolsevizÀlt Àllamnak sem volt
kedve teljesen bebolsevizÀlÂdni a pikÀns kÁnai szÂszban. Az egyetemes forradalom el-
vei ellen¢re a vilÀg minden kormÀnya igyekezett mesters¢ges konzervativizmusban
tartani LengyelorszÀgot, ÂriÀsi ́ sszegeket fektettek be, amelyeket a kommunista pro-
pagandÀtÂl vontak el (egyszerüen nem volt mÀr kit meggyûzni¡k) ä ennek fej¢ben az
orszÀg V¢dûbÀstya volt, s egyelûre m¢g szinte ´r´m¢t is lelte e tehetetlens¢g¢ben. El-
szemtelenedett egy bizonyos embertÁpus, amely azelûtt kisebb m¢rt¢kben volt isme-
retes, fûk¢nt a müv¢szet- ¢s az irodalomkritika vilÀgÀban. Ezek az egy¢nek k¢pesek
bÀrmilyen m¢ly probl¢mÀt tetsz¢s szerint elsek¢lyesÁteni, pont fordÁtva, mint p¢ldÀul
Whitehead ¢s Russell, akik bÀrmilyen ostobasÀgbÂl k¢pesek voltak, amint az filozÂfu-
sokhoz (m¢ghozzÀ matematikus filozÂfusokhoz) illik, kellûk¢ppen bonyolult probl¢-
mÀt csinÀlni. (à...we can define this kind of people as those, who, by means of introducing suit-
able notions, can give to any problem, as plain as it may be, any degree of difficulty, that may
be requiredÊ ä id¢zet Sir Oscar Wyndham, az MCGO=Mathematical Central and Ge-
neral Office munkatÀrsÀnak besz¢d¢bûl.) EgyÀltalÀn, minden¡tt eluralkodott a L¢lek
(nagy L-lel), az, amellyel Ãgy àtÃlt´ltekezettÊ minden neopszeudoromantikus, abszti-
nens ¢s azok az emberek, akik Ãgy ÀltalÀban csalÂdtak az ¢letben. Most hirtelen dia-
dalmaskodott a l¢lek, ¢s marad¢ktalanul megtestes¡lt az ¢letben, de ez olyan benyo-
mÀst keltett, mintha egy elk¢pesztûen sz´rnyü, rÃt barom egy fennk´lt angyal ä az û
pofÀjÀhoz ideÀlisan passzolÂ ä maszkjÀt venn¢ magÀra. Azok, akik ezt az irÀnyzatot ä
minek nevezzem? ä propagÀltÀk, egyszerüen szerencs¢tlenek voltak ä nem volt mit
propagÀlniuk ä minden korÀbbi kûkem¢ny materialista vita n¢lk¡l beadta nekik a de-
rekÀt, de ez halott, minden lelkesed¢stûl mentes meggyûzûd¢s volt. Ticonderoga her-
ceg e sek¢lyes elm¢k prototÁpusa ¢s minden m¢rt¢ket meghaladÂ s¡lt bolond volt ä
Michelangelo vagy Leonardo sem tehetett volna hozzÀ egy ecsetvonÀst sem. Pontosan
ez¢rt volt e k¡l´n´s elsz¡rk¡l¢s egyik oszlopos hÁve, de hiÀnyzott belûle a tÀtrai àszÀraz
k´dÊ vagy az oktÂberi reggeli pÀra nyugalma, v¢szjÂslÂ, fojtÂ nyugtalansÀg Àradt az
¢g halvÀny r¢zv´r´s, helyenk¢nt ÂlomszÁn sz¡rkes¢g¢bûl, mintha mindjÀrt kit´rne a
sz´rnyü vihar ä Àm nem az, amelyik j´n ¢s megy, az ¢gtÀjaknak megfelelûen, hanem
az, ami a szem¡nk elûtt t´r ki, vihar-koca, amely, mint a nûst¢ny a kicsinyeit, az aprÂbb
futÀr-felhûket tÀplÀlja. El¢g volt ä le az irodalommal. Ez a nagy egyet¢rt¢s, ez a sz¢-
gyentelen àszeress¡k egymÀstÊ ¢s àvÀllvetveÊ, amelybûl ki¢rzûd´tt a szunnyadÂ gyü-
l´let fojtott csikorgÀsa; ez az eszelûs k´lcs´n´s dicsûÁt¢s, amely azelûtt elk¢pzelhetetlen
fesz¡lts¢geket, m¢rgezû gyül´letet leplezett; ez a k¢jes hazugsÀg, amelyben k´nnyezve
fetrengtek az emberek, mint a kutyÀk az ¡r¡l¢kben ä ez egyszerüen iszonyatos volt.
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De kevesen voltak, akik ezt ÀtlÀttÀk ä mindenesetre Genezyp ¢s a herceg nem tartozott
k´z¢j¡k. Azok az emberek, akik tudtak valamit, elrejtûztek valahol a n¢gy fûvÀros ûs-
rengeteg¢ben vagy a fû-fû szÀllÀsmester lÀtszÂlag zÀrt alakzataiban: zÀszlÂaljakban, lo-
vasszÀzadokban ¢s ¡tegekben. Falun persze senki sem ¢rtett semmit ä a paraszt re-
m¢nytelen¡l holt dolog, ezt az anyagot altatjÀk eszm¢ikkel a tespedt demokratÀk, a
tÀrsadalmi konformistÀk, akik a ànagyÊ, egyetemes emberi eszm¢kkel valÂ ́ nÀmÁtÀsra
akarjÀk ¢pÁteni a lelki m¢ltÂsÀggal ¢s ÀljÂt¢tem¢nyekkel elbutÁtott dolgozÂk kizsÀkmÀ-
nyolÀsÀn ¢s kifosztÀsÀn alapulÂ barÀtsÀgos kis vilÀgot. ögy hasba vÀgni ezt a dolgos
baromn¢pet, hogy elfelejtse, hogy ember, ¢s ember lehet. JÂl¢ttel elaltatni minden ma-
gasabb szellemi ig¢nyt, ¢s a megf¢kezett villÀmokbÂl f¢szket rak magÀnak a kis ¢lûs-
k´dû, alig magasabb az Àllat szintj¢n¢l ä ez ment. így gondolkodtak egyesek, mÀsok
pedig, rÀmutatva a termel¢s ÀllandÂ cs´kken¢s¢re ¢s a nagy eszm¢k (e valÂban nagy
eszm¢k) palÀstja alatt n´vekvû nyomorra, amely a bolsevik Àllamokra jellemzû, azt
ÀllÁtottÀk, hogy nincs ¢s nem is lehet mÀs kiÃt, csak a fasizmus. °s hol itt az igazsÀg,
besz¢lhet¡nk-e itt egyÀltalÀn igazsÀgrÂl? Van-e ¢rtelme e fogalom hasznÀlatÀnak ilyen
klasszisÃ probl¢mÀk eset¢ben?

Rettenetesen büzl´tt minden. De a propaganda gÀrdistÀi csak az¢rt is azt mondtÀk,
hogy illatozik, m¢ghozzÀ fens¢gesen. N¢melyik mund¢r alatt (fûk¢nt a SzindikÀtus
tagjainÀl) izmok helyett f¢rges zsigerek rÀzkÂdtak ä ezt senki sem lÀtta. De e k¡l´n´s
felfordulÀs erej¢n¢l fogva mindezek az ellentmondÀsok valahogy fenntartottÀk ma-
gukat, mint nyÀron, a kiss¢ cukros vÁz szÁn¢n a lev¢ltetvek emulziÂja. A l¢lek, nagy
L-lel, ¢s a kommunista p¢nz volt a kapaszkodÂ. Volt valami sz´rnyü ebben a leleplez-
hetetlen, magas erk´lcsis¢gü hangulatban, amely minden r¢teget a hatalmÀba kerÁ-
tett, kiv¢ve n¢hÀny bolondot a legfelsûbb arisztokrÀcia tagjai k´r¢bûl. A jÂ emberek
azt mondtÀk: àNa, lÀtjÀtok, nem hitt¢tek, hogy minden jÂra fordulÊ ä Ágy besz¢ltek a
meghatott pesszimistÀkkal, akik a gusztustalan ellÀgyulÀs k´nnyeivel a g´rcs´s hu-
nyorgÀshoz szokott szem¡kben feltett¢k maguknak a k¢rd¢st: àEleddig a program-
szerü ´nkÁnzÀsban t¢velyegt¡nk volna, kiirtottunk minden rem¢nyt e j´vendûbeli
nyafkÀk ¢rdek¢ben (egyszer majd nyilvÀn nekik is kinyÁlik a szem¡k), akik egyelûre
nem akarjÀk lÀtni az ûket k´r¡lvevû rosszat ¢s minden szf¢ra alkotÂerej¢nek k´zelgû
kiapadÀsÀt?Ê ä mintha t¢nyleg olyan nagy szÀm lenne hitvÀny Àleszm¢csk¢kkel sz¢de-
legni (ilyen a k¡l´nf¢le hitek ÃjjÀsz¡let¢se, a deindividualizÀciÂ visszafordÁthatÂsÀga,
az elg¢piesed¢s legyûz¢se tejivÀs ¢s bibliaolvasÀs Àltal, a proletariÀtus müv¢szeti tev¢-
kenys¢ge, a tÀplÀl¢kot pÂtlÂ tablettÀk stb.).

*
ZÃgott az udvaron a viharos Àrvai sz¢l, s¡vÁtett, ́ rv¢nylett a kast¢ly k¢m¢nyei ¢s sarkai
k´r¡l. ögy tetszett, minden duzzad, dagad e sz´rnyü fesz¡lts¢gben, recsegnek a bÃ-
torok, ¢s bÀrmelyik pillanatban kit´rhetnek az ablak¡vegek emez ismeretlen erû nyo-
mÀsa alatt. F¢lelemmel vegyes vÀrakozÀs dagadozott Genezyp zsigereiben, mint egy
zsÁrral ´sszegyÃrt vattagolyÂ a patkÀny hasÀban (ismeretes ez a vad szokÀs, Ágy is meg
lehet ´lni e szerencs¢tlen l¢nyeket, melyek senkiben sem kelthetnek egy¡tt¢rz¢st).
MÀr nem tudta elviselni ezt az Àllapotot, ugyanakkor a legkisebb mozdulat is abszolÃt
lehetetlennek tünt szÀmÀra ä hÀt m¢g az a mouvement ridicule (amirûl mÀr hallott), rÀ-
adÀsul ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt! E pillanatban semmit sem talÀlhatott volna sz´r-
nyübbnek a nemi kapcsolatnÀl. °s ezt neki meg kell tennie ä ¢s Ágy tovÀbb. Hihetetlen!
Vele!! Ah ä non, pas si b¨te que §a! Maga a nûi nemi szervek l¢te is valami bizonytalan,
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ha ugyan nem kizÀrt dolognak tetszett. Lassan, fokozatosan valami formÀtlan, akarat-
lan masszÀvÀ dermedt, k¢ts¢gbeesetten gondolt arra, hogy ha a nû nem szÂlal meg
elsûk¢nt, nem mond valamit vagy nem ¢rinti meg, most, r´gt´n, azonnal, akkor û,
Genezyp Kapen kipukkad itt, ezen az ¢gszÁnk¢k pamlagon, ¢s sz¢tporlik a v¢gtelen-
ben. Mindez erûs tÃlzÀs volt, de hisz... Ugyanakkor m¢rhetetlen¡l kÁvÀnta (inkÀbb
elvileg) azt, aminek, ha t´rik, ha szakad, meg kellett t´rt¢nnie, de remegett a szem-
pillÀja az iszonyatos r¢m¡lettûl: hogy n¢zhet ki valÂjÀban ez az eg¢sz, ¢s mit kezdhet,
mit kell tennie azzal (azzal ä Â, s´t¢ts¢g hatalmai, Â, ízisz, Â, Asztart¢) ä ez volt a leg-
rosszabb. Ehhez k¢pest semmis¢g volt minden vizsga, bele¢rtve az ¢retts¢git is. Neh¢z
volt, mint az ÀbrÀzolÂ geometria: megszerkeszteni egy forgÂ ellipszis Àrny¢kÀt, amely
egy ferde gÃlÀval metszett hasÀbra vet¡l. Felny´g´tt, vagyis inkÀbb elbûd¡lt kimond-
hatatlan fÀjdalmÀban, mint egy teh¢n, ¢s ez mentette meg attÂl, hogy megszakadjon.
Siker¡lt lopva a hercegnûre pillantania. KeselyüprofiljÀval a fiÃ fel¢ fordulva ¡lt a nû,
titokzatos volt, mint egy ismeretlen vallÀs szent madara. Gondolataiba mer¡lve olyan
tÀvolinak tetszett a valÂsÀgtÂl, hogy Genezyp megreszketett, ¢s ÀhÁtatosan meresztget-
te a szem¢t. Biztos volt benne, hogy teljesen mÀs vilÀgba l¢pett, ¢szrev¢tlen¡l, Àtmenet
nem volt, m¢gis a àpszichikaisÀgÊ m¢rhetetlen szakad¢kai vÀlasztottÀk el ezt a vilÀgot
a r¢gitûl (amely a k´zvetlen k´zel¢ben l¢tezett). Milyen transzformÀciÂs egyenletekkel
ÁrhatÂ le az Àtmenet, ezt Zypcio mÀr soha nem tudhatta meg. AmÃgy is ´r´k rejt¢ly
maradt szÀmÀra az a nap, fûleg az az este. KÀr, hogy az ilyesmit nem lehet integrÀlni.
A pillanatok vilÀgosak voltak, de a legm¢lyebb vÀltozÀsok eg¢sze, a lelki ÀtalakulÀsok
bÃvÂpatakja lÀthatatlan maradt, felfoghatatlan, mint egy furcsa, elfelejtett Àlom. Ettûl
a ponttÂl kezdve minden àelcsÂtÀnyosodottÊ ä ebben biztos volt: lÀtott egyszer k¢t csÂ-
tÀnyt, olyan furcsÀn akaszkodtak ´ssze... A vÀggyal egy¡tt ordinÀr¢ r¢m¡let t´rt fel
zsigerei k´zpontjÀbÂl (a szem¢lyis¢g testi valÂjÀbÂl), ¢s el´nt´tte eg¢sz l¢ny¢t, eml¢kei
v¢gsû hatÀrÀig. Olyan ¢les volt a kettûss¢g ¢rzete, hogy voltak pillanatok, amikor t¢ny-
leg azt vÀrta, lelke kil¢p a test¢bûl, ahogy azt Murti Bing hÁvei mes¢lt¢k a k´zn¢pnek.
¹r´kre elsz´kik a l¢lek a szexuÀlis sz´rnyüs¢gek elûl, ¢s valahol az abszolÃt harmÂnia,
a tiszta fogalmak ¢s a valÂdi, nem pedig l¢ha gondtalansÀg vilÀgÀban fog ¢lni ä az az
ocsmÀny d´g pedig itt marad a d¢monok ¢s a pokoli r¢mek pr¢dÀjÀul. Nem volt ilyen
mened¢khely. Ezt itt kell v¢ghezvinnie az embernek, magÀval vonszolva szerveinek
mindig ûr¡letre vÀgyÂ, telhetetlen zsÀkjÀt, ezt a nyers hÃsbÂl k¢sz¡lt pokoli huzatot,
amelyben szivÀrvÀnyf¢nyben ragyogÂ, ritka drÀgak´vek rejtûznek. Nem, a r¢m¡let
nem volt ordinÀr¢ ä ez volt a f¢rfiÃi (nem az az undorÁtÂ) m¢ltÂsÀg utolsÂ v¢dekez¢si
kÁs¢rlete a legnagyobb megalÀztatÀs, a nûst¢ny tisztÀtalan Àlmainak valÂ kiszolgÀlta-
tottsÀg ellen. Ezt csak a szerelem igazolhatja, de az se nagyon. PislÀkolt ott valami, de
nem volt az igazi. Milyen ¢let vÀr rÀ? Vajon most mÀr mindig Ãgy fog jÀrni, mintha
´rv¢nylû m¢lys¢g f´l´tt fesz¡lû k´t¢len indulna el, hogy sz´rnyü ¢s eleve hiÀbavalÂ
erûfeszÁt¢s utÀn menthetetlen¡l belezuhanjon? Milyen gy´p´s katolikus, Ãgynevezett
negatÁv katolikus volt Zypcio ebben a pillanatban! Izzadt a tenyere, ¢gett a f¡le, egyet-
len szÂ sem j´tt ki kiszÀradt torkÀn, hiÀba kanalazott g´rcs´sen a nyelv¢vel. A mÀsik
f¢l is duzzadÂ ÀbrÀndoktÂl fesz¡lt, ¢s teljesen elfeledkezett a fiÃ jelenl¢t¢rûl. Genezyp
fÀjdalmas erûfeszÁt¢ssel feltÀpÀszkodott a kerevetrûl. Szeg¢ny kisfiÃ ä szemernyi f¢r-
fiassÀg sem volt benne, de hiÀba is lett volna, mert a kin¢zete egyszerüen sz´rnyü volt.
A hercegnû megrebbent, mintha ÀlmÀbÂl ¢bredne, tÀvolban kalandozÂ tekintet¢t a
nemi ¢r¢s sorsd´ntû pillanatÀhoz ¢rkezett szerencs¢tlen, de ¢ppen ez¢rt rokonszen-
ves, nevets¢ges, zavart fiÃra irÀnyÁtotta. °pp az im¢nt, egy halÀlos pillanatban gon-
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dolta Àt az eg¢sz ¢let¢t. °rezte, hogy ez a v¢g ä nincs tovÀbb ä, itt ez a kisfiÃ, ¢s aztÀn
vagy a teljes lemondÀs k´vetkezik, ¢l tovÀbb, bûr¢ben a sz¡ntelen, gy´trelmes fÀjda-
lomszerüs¢ggel, Àgy¢kÀban a kiel¢g¡letlens¢g unalmas zsibbadtsÀgÀval, tompa fÀjda-
lommal a hasÀban ä ez minden ä, vagy m¢g n¢hÀny ¢v kompromisszum, de akkor
fizetnie kell, ha nem k´zvetlen¡l, akkor ker¡lû utakon, Àtt¢telesen, meg kell vetnie
´nmagÀt ¢s mindenekelûtt azokat a àszemeteketÊ. Nem segÁt mÀr a àpr¢cieuse-s¢gÊ
¢s az ÀlintellektuÀlis ¢let. Csak arra volt jÂ, hogy elcsÀbÁtsa azokat a barmokat, hogy
ne lÀssÀk a vÀgytÂl duzzadÂ, meredû szerveket. De mit ¢r ez ´nmagÀban? ä àuram,
ez kicsiny¢g unalmasÊ, ahogy az a rohadt ruszin, Pavlichenko mondta, aki mindent
taylorizÀlni akart, ¢s k¢sz. ñ, mennyire undorodott ebben a pillanatban a f¢rfitÂl. Nem
attÂl a szeg¢ny gyermektûl, aki ott ¡lt mellette, halÀlra r¢m¡lten (tudta û ezt), hanem
csak attÂl, az egytûl a sokasÀgban mint fogalomtÂl; azok a borzalmas f¢rfiak, irdatlan,
szûr´s hÁmek, mindig messze vannak, el¢rhetetlenek, hazugak. àñ, szÀzszor hazugab-
bak nÀlunk ä gondolta. ä Mert rÂlunk k´ztudott, hogy mindent az¢rt tesz¡nk, de ûk
Ãgy tesznek, mintha nekik nem az lenne az egyetlen igazi ¢lvezet, ha kiel¢g¡l¢st ta-
lÀlnak benn¡nk.Ê RÀn¢zett a fiÃra, helyesebben arra a àvalamireÊ, amit egy pillanat
mÃlva (pokoli erotikus technikÀja segÁts¢g¢vel) f¢rfivÀ kellett avatnia, ugyanolyan f¢r-
fivÀ, mint azok. Ha csak rÀjuk gondolt, megreszketett az undortÂl ¢s a megalÀztatÀstÂl.
Genezyp megint le¡lt, megb¢nÁtotta az az ellentmondÀs, amely tÃlnû az û vilÀgÀn, ¢s
abba az ellenûrizhetetlen szf¢rÀba nyÃlik, ahol a k¢pzelet egyes¡l a valÂdi l¢ttel. àHah,
legyen meg a mi akaratunkÊ ä gondolta a hercegnû. K´nnyed¢n ¢s kecsesen felemel-
kedett. KislÀnyosan testv¢ri mozdulattal k¢zen fogta Genezypet. Az felÀllt, ¢s enge-
delmesen vonszolta magÀt utÀna. ögy ¢rezte magÀt, mintha egy ÂrÀt ¡ld´g¢lt volna
a fogorvos vÀrÂterm¢ben, most pedig menne kihÃzatni a fogÀt, egyÀltalÀn nem Ãgy,
mintha orvos helyett az orszÀg ¢lvonalbeli d¢monainak egyik¢hez àfordulnaÊ az elsû
k¢jes ¢jszakÀn. De amaz csek¢lys¢g volt ahhoz k¢pest, ami most vÀrt rÀ. àTess¢k, ez a
kitartÀs eredm¢nye ä gondolta d¡h´sen. ä Az apÀm, mindig az apÀm. Nem csinÀlnÀm
ezt itt, ebben a pillanatban, ha nem lenne az az Àtkozott er¢ny.Ê MÀr gyül´lte az apjÀt,
¢s ez erût adott neki. Nem tudta, hogy a helyzet minden varÀzsa egyed¡l ebben a start
elûtti vÀrakozÀsban rejlett, amelyre panaszkodott. ñ, ha egyszerre lehetne az ember az
ellent¢tpÀr mindk¢t pÂlusa, ¢s nem csak gondolatban! Micsoda gy´ny´rüs¢g lenne!
Idûnk¢nt mintha t´rekedn¢nk is erre, de csak f¢lk¢sz, befejezetlen dolgok j´nnek ki
belûle. TalÀn a t¢boly... De az tÃl vesz¢lyes. Egy¢bk¢nt is, az ember olyankor nincs
teljesen magÀnÀl...

A hercegnû kakukkfü- ¢s m¢g valami meghatÀrozhatatlan illatÃ hÀlÂszobÀjÀban ta-
lÀlta magÀt. Az eg¢sz szoba egyetlen ÂriÀsi nemi szerv benyomÀsÀt keltette. MÀr a bÃ-
torok elrendez¢s¢ben is volt valami meghatÀrozhatatlan fesletts¢g, nem is besz¢lve a
szÁnekrûl (rÀkv´r´s, rÂzsaszÁn, k¢kes- ¢s sz¡rk¢slila) ¢s a kisebb kell¢kekrûl: metsze-
tekrûl, csecsebecs¢krûl ¢s a legvadabb pornÂval teli albumokrÂl, az ocsmÀny f¢nyk¢-
pektûl kezdve a szubtilis kÁnai ¢s japÀn fametszetekig ä abnormÀlis t¡net ez m¢g egy
olyan bas-bleu-n¢l is, mint Irina Vszevolodovna, hisz a disznÂsÀgok gyüjt´get¢se a f¢r-
fiak kizÀrÂlagos privil¢giuma. Illetlen szagokkal elegy meleg f¢lhomÀly terjengett,
csontig hatolt, lÀgyÁtott, lazÁtott, ugyanakkor bikamÂd ingerelt ¢s t¡zelt. Genezyp me-
gint valami f¢rfias k¢sztet¢seket ¢s belsû testi parancsokat ¢rzett. Beindultak a miri-
gyek, f¡ggetlen¡l a fiÃ lelkiÀllapotÀtÂl. EgyÀltalÀn, ¢rdekelte is û a hercegnût ä egyszer
¢l¡nk, ´rd´g vigye a t´bbit.

A hercegnû gyorsan levetkûz´tt a t¡k´r elûtt. NyomasztÂ csend volt. Rettentû lÀr-
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mÀnak hallatszott a ruhÀk suhogÀsa, amely k¢pes az eg¢sz hÀzat felverni. Zypcio m¢g
¢let¢ben nem lÀtott ehhez foghatÂ sz¢ps¢get. Hol maradt ehhez k¢pest a legcsodÀsabb
hegyvid¢ki tÀj? A homÀlyban eltüntek e ritka sz¢p marhapofa kisebb (eg¢szen kicsi)
fogyat¢kossÀgai (a t¡k´rbûl nevetett rÀ zsigerekig hatÂ mosollyal), arcÀt ä mint az el-
¢rhetetlen csÃcsokat a hurrikÀn ä erûs illat lengte k´r¡l. Illatfelhûben Ãszva gyûzhe-
tetlen hatalomra ¢s valami f´ld´ntÃli, sÀtÀni bübÀjra tett szert, amely a soha el nem
mÃlÂ ¢let szÁvet t¢pû fÀjdalmÀval gy´t´rte Zypcio kisfiÃs lelk¢t. Mit szÀmÁtott e varÀzs-
lathoz k¢pest az, hogy az elûbb kisebb rÀncokra lett figyelmes, amÃgy formÀs orrÀt
pedig kiss¢ likacsosnak talÀlta. Hol maradtak az Àlmok, a szobrok, Mohamed paradi-
csoma ¢s a rovarl¢t boldogsÀga (errûl ÀbrÀndozott Zypcio annak idej¢n), hasonlÁtha-
tÂ-e mindez ehhez a torokszorÁtÂ testi pompÀhoz; aktuÀlis v¢gtelens¢g ez valami Âri-
Àsiban, ami persze az ¢letben n¢ha egy kis r¢ss¢, hitvÀny kis àg´r´nggy¢Ê szük¡l a
fogalmi vilÀg fennk´lt kÀprÀzatÀhoz k¢pest. Ez csak ebben a vilÀgban lesz az esetleges
r¢szletek ¢s az embercsorda gyakorlati tev¢kenys¢g¢bûl szÀrmazÂ hullad¢kok inadek-
vÀt szem¢tdombja ä itt àÀll, Áme, uram, mint egy vadbarom a nagysÀgos Ãr elûttÊ a
lÀtszÂlagos nonszensz lek¡zdhetetlen piramisa, amelynek szintetikussÀga nem elvi jel-
legü, nem az àeszm¢nyi l¢tbenÊ lebeg, csak valami valÂsÀgos (Â, mennyire el¢rt¢kte-
lenedett ez a szÂ, milyen gyalÀzatosan elkoptatott), egynemü, sehol egy r¢s vagy re-
ped¢s, sima, mint az ¡veg, nem lehet semmivel Àtt´rni ¢s elemezni ä talÀn csak tûrrel
vagy a hatezer ¢ven Àt megvet¢ssel kezelt müv¢szbaromsÀggal. (Az¢rt vetett¢k meg,
mert egykor mÀs szereket hasznÀltak erre, ilyenek a kegyetlen, erotikÀtÂl Àthatott val-
lÀsok, a nagy müv¢szet, a nagy lemondÀs, a r¢misztû, narkotikus lÀtnokok ¢s a min-
denn¢l r¢misztûbb titok ¢rzete ä nek¡nk csak a nonszensz maradt mint v¢gsû orvossÀg
ä aztÀn a v¢g, ahogy Sturfan Abnol mondta.) Olyan egyszerü volt ez, mint minden
minûs¢g (szÁnek, hangok, szagok stb.), mindenki, vagy a fogalom ä (àheheÊ) ä Husserl
szÀmÀra. à°s az emberis¢g, amely szÀzadokon Àt (term¢szetesen racionalista szem-
pontbÂl n¢zve [amelynek, mint tudjuk, legalÀbbis nincs mindig ¢s mindenki szÀmÀra
ä y compris a legnagyobb koponyÀkat is ä igaza]) a legszebb vallÀsi nonszenszbe mer¡lt,
¢s zabolÀtlanul fickÀndozott benne, most felhÀborodÀssal fogadja a müv¢szet utolsÂ
rÀngÀsait, amely k¢ptelen l¢trehozni a maga pusztulÂ formavilÀgÀt a Ïszent valÂsÀgÎ
enyhe torzÁtÀsa, azaz vilÀgk¢p ¢s ¢rzelmek n¢lk¡l, ahogy azt a mai kor legh¢tk´zna-
pibb standard-common-man-j¢nek agya felfogjaÊ ä Ágy besz¢lt f¢l ÂrÀval ezelûtt, ´rd´g
tudja, minek az ¥ propos-jÀn, csak Ãgy en passant az az undok Maciej Scampi. Ez a test
ä most megnyÁlt a bÀtor (inkÀbb bÀtortalan) fiÃ d´bbent tekintete elûtt a mÀsik sze-
m¢lyis¢g rettentû titka, most, amikor meglÀtta, felfoghatatlan sz¢ps¢gben t¡nd´k´lve,
a kÁvÀnt testet, belsû ellenÀllÀst ¢rzett (tÀn sz¢t kellene zÃznia vagy cafatokra k¢ne t¢p-
nie, egyÀltalÀn, meg kellene semmisÁtenie). Mindez û volt, ez a boszorkÀny. Olyan volt,
mint egy fûpap ízisz szobra elûtt. Minden sz´rnyü keleti mÁtosz ¢s ocsmÀny szexuÀlis
miszt¢rium, megtestes¡lve ebben a maga t´k¢ly¢ben varÀzslatos l¢tben, Àtfutott az ifjÃ
onanista romlott k¢pzelet¢n, mint valami parÀzna pÀra, amelyet az a leÁrhatatlan va-
lami vÀlasztott ki, ami olyan cs¡ggedt szem¢rmetlens¢ggel pompÀzott elûtte. Mert a
hercegnû szomorÃ volt, ¢s szomorÃ bÀjjal fedte fel ig¢zû, g´mb´lyded idomait ä àdes
rondeurs assommantesÊ, ahogy az egyik francia rajongÂja mondta valamikor. A fiÃ buta
pillantÀsa pedig (nemcsak magÀt n¢zte a t¡k´rben a nû) ¢gette a bûr¢t, mint a diater-
miÀs k¢sz¡l¢k felhevÁtett lemezei. àEz a boldogsÀg m¢g egy kis szenved¢st is meg¢rÊ
ä gondolta szeg¢ny.

Genezyp szÀmÀra elviselhetetlen¡l ÂriÀsi lett a vilÀg. °s benne a nû, mint valami
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lÀzÀlomban, eg¢szen kicsi, mint valami kolosszÀlis gy¡m´lcsben a mag ä eltÀvolodott,
eltünt valahol a fiÃra nehezedû v¢gzet ´rv¢nyeiben. Megint a f¢lelem. àGyÀva len-
n¢k?Ê ä gondolta Zypcio, mintha az otthoni kis keresztj¢re feszÁten¢k. Ez a kis kereszt
aztÀn irdatlan nagyra nûtt, ¢s mÀr soha nem szabadulhat tûle ä belenû a test¢be, sût
a lelke alsÂ v¢gzûd¢seibe is. Nem, ez az ÀrtatlansÀgÀt egy kicsit k¢sûn elvesztû ¢retts¢-
gizû diÀk, ez a szeg¢ny Zypek Kapen nem volt gyÀva. A f¢lelme most valÂban metafi-
zikai term¢szetü volt ä nem jÀratta le a fiÃban sz¡letû f¢rfit. Most ¢rezte elûsz´r Ge-
nezyp, hogy t¢nyleg van teste. Mi volt ehhez k¢pest a sport ¢s a gimnasztika! E àszisz-
t¢maÊ izmai (ahogy az angolok mondjÀk) megremegtek, ¢s k¢t l¢p¢ssel k´zelebb ment
az elûtte ÀllÂ baljÂs istens¢ghez, amelyrûl ¢pp most hullott le a mintÀs szûnyegre az
amÃgy igen sz¢p bugyi. De mit ¢rtett û ebbûl? Az a test ¢s az a v´r´s tüz... Nem bÁrta
ezt a lÀtvÀnyt. Les¡t´tte a szem¢t, ¢s figyelmesen n¢zte a tarka szûnyeg mintÀzatÀt,
mintha e pillanatban az lenne a legfontosabb, hogy eml¢kezet¢be v¢sse a perzsa cik-
cakkokat. Csak halvÀnyan lÀtta e pokoli k¢p alsÂ r¢sz¢t. Amaz elfordult, k´nnyed¢n
kiugrott a f´ld´n heverû bugyibÂl, ¢s, rÀ se n¢zve a fiÃra, bÀjos, kislÀnyos mozdulattal
lehÃzta csillogÂ harisnyÀjÀt. Ebben a csillogÀsban volt valami a csiszolt ac¢l, egy rop-
pant g¢pezet alkatr¢sz¢nek kegyetlens¢g¢bûl. Pillanatonk¢nt vÀltoztak a m¢retek ä
ÀllandÂan a brobdingnagizmus ¢s a liliputizmus k´zt ingÀzott minden, mint a kÀbÁ-
tÂszeres lÀtomÀsokban. (Irina Vszevolodovna mindig kerek harisnyak´tût viselt t¢rd
f´l´tt.) °s Genezyp meglÀtta a lÀbÀt, szebb volt, mint bÀrmelyik g´r´g szobor ä de kÀr
is a szÂ¢rt: a lÀb mintha f¡ggetlen ¢letet ¢lû k¡l´nÀllÂ istens¢g lenne, meztelen¡l, il-
letlen¡l... Hisz a lÀb mint olyan nem valami nagyon sz¢p, de valami pokolian feslett
ä tÀn a lÀb a legfeslettebb. Ez pedig ä az ´rd´gbe is! ä biztos valami csoda. Mert pon-
tosan ilyen, nem pedig mÀsmilyen a rem¢nytelen¡l tovatünû, a mÃlt ¢let szakad¢kÀba
zuhanÂ idû e metszet¢ben ä m¢g tart az ´nmagÀtÂl valÂ telÁtetts¢gtûl meghasadÂ pil-
lanat tortÃrÀja. Genezyp az arcÀba n¢zett, ¢s kûv¢ dermedt. A àbujasÀg angyalaÊ volt
ä igen, nincs erre mÀs szÂ, a BUJçLKODçS ANGYALA. AAA, aaa... Ez az ûr¡lettel
hatÀros, z¡ll´tt sz¢ps¢g, beleolvadva a tÃlvilÀgi szents¢g el¢rhetetlens¢g¢be, valami
el-vi-sel-he-tet-len volt. K¡l´n´sen a lÀbbal ¢s azzal a hullÀmzÂ, v´r´s bozonttal egy¡tt,
amely a kezdet ocsmÀny titkÀt rejtette. Innen j´tt volna a vilÀgra az a sz¢p ¢s kelle-
metlen alak, az a nagydarab fickÂ, akit most az elûbb ismert meg? Zypcio a vad r¢m¡let
feneketlen m¢lys¢g¢be zuhant, ¢s valami olyan v¢rmesen kÁnos szexuÀlis ¢s ´sszvilÀg-
fÀjdalom fogta el, hogy egyszerüen kipukkadt bel¡l, mint a p´feteggomba vagy a po-
loska, ha teleszÁvta magÀt v¢rrel. Soha nem mer odamenni a nûh´z, soha nem lesz
mÀr k´zt¡k semmi, ¢s soha, amÁg csak ¢l, nem szabadul a belsû fÀjdalomtÂl, ettûl az
elviselhetetlen ÀllapottÂl. Nemi szerve hely¢n valami erûtlen, nedves, ¢rz¢ketlens¢g¢-
ben is fÀjdalmas sebet ¢rzett. Her¢lt volt, gyerkûc ¢s fajankÂ.

ä F¢lsz? ä k¢rdezte a hercegnû, Ávben hajlÂ ajka elbüv´lûen mosolygott, k¢jesen
megrÀzta r¢zv´r´s s´r¢ny¢t. Irina Vszevolodovna most mÀr nem gondolt arra, hogy
volt ma valami gyanÃs a fiÃban ä elfeledkezett elû¢rzeteirûl. Rettentû szerelem k´lt´-
z´tt gyûzhetetlen combjÀba, mÀs, nyugtalan elû¢rzetek borzongattÀk, zsigerei szinte
kifordultak valami falÀnk, feneketlen homorÃsÀgba. M¢zsürü, fÀjdalmasan k¢jes ¢rz¢s
kÃszott v¢rzû, sajgÂ, valami magasabb rendü utÀn epekedû szÁv¢be: magÀba tudnÀ
fogadni ebben a pillanatban az eg¢sz vilÀgot, nemcsak ezt a gyereket, gyerkûc´t, gyer-
mekcs¢t, ezt a kisfiÃt, fiÃkÀt, fiÃcskÀt, ezt a bübÀjos, de mÀr bikamÂd f¢rfias kis an-
gyalkÀt, aki tartogat neki valamit a nadrÀgocskÀjÀban ä puha, f¢lszeg, szÀnalmas kis
valamit, ami egy pillanat mÃlva r¢mesen felÀll, mint a v¢gzet ujja a viharos, nyÀri ¢gen,
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valamit, amit Àthat a fiÃ l¢nye (sût a lelke), ¢s sz¢tzÃzza ût (egy¡tt ¢s egyed¡l ä Â, e k¢j
felfoghatatlan furcsasÀga), meg´li, elpusztÁtja ¢s megkÁnozza kiel¢g¡letlens¢gtûl v¢rzû
szÁv¢t, amÁg csak sz¢t nem t¢pi ût ¢s ́ nmagÀt e gyalÀzatos, megalÀzÂ ¢s ä a fiÃ, e pokoli
k¢j ura szÀmÀra ä diadalmas orgazmusg´rcsben. Mit tudnak a f¢rfiak a gy´ny´rrûl!
Azt csinÀlnak, amit akarnak, csak k´zvetve ¢rz¢kelik, hogy az a valaki, a nû fokozza
passzÁvan az ûr¡letig ezt a gy´ny´rt azzal, hogy olyan, nem pedig mÀsmilyen, elte-
kintve bizonyos jelent¢ktelen kis ¢rz¢sektûl. De nem tudjÀk a nyomorultak, mit jelent
´nmagunkban, a zsigereinkben ¢rezni e gy´ny´r elgy´t´rt, megalÀzott ¢s m¢gis nagy,
hatalmas urÀt. Most û teszi ezt velem, itt van ä az az erûtlens¢g, ahogy Àtadom magam
az idegen hatalomnak, az a tetûpont. De ezt m¢g fokozza az az ¢rz¢s, hogy elbukik ez
a barom. àAh, nem bÁrom, megûr¡l´kÊ ä suttogta, g´rcs´sen rÀngva az eg¢sz test¢n
elhatalmasodÂ vÀgytÂl, de az a t´kfilkÂ nem mert hÂdÁtÂk¢nt n¢zni rÀ. így k¢pzelte
szeg¢ny Irina Vszevolodovna. Hogy t´rt¢nt valÂjÀban? Jobb nem is besz¢lni rÂla. Nem
is besz¢ln¢k, ha nem lenn¢nek bizonyos dolgok, amelyek m¢giscsak amellett szÂlnak,
hogy Ágy lesz jobb.

Genezyp csak most ¢rezte igazÀn Àt az ¢rtelm¢t annak, hogy fel¢bredt d¢lutÀn gye-
rekes ÀlmaibÂl. (HÀnyadszor?) V¢gtelen sok fokozata van az emberi l¢leknek ä csak
tudni kell rettenthetetlen¡l lehatolni a m¢lybe ä, vagy el¢ri a legfelsû fokot, vagy el-
pusztul, mindenesetre nem lesz olyan hitvÀny kutya¢lete, mint azoknak, akik ¢pp csak
annyit tudnak, hogy l¢teznek, m¢g azt is csak ¢pp hogy. Na ä prÂbÀljuk meg. Bazyli
herceg ¢s Benz eg¢sz besz¢lget¢se hirtelen, m¢g egyszer utoljÀra megvilÀgosodott,
mint a keleti ¢gen gomolygÂ felhûk, mikor a nap lebukik a lÀthatÀron, ¢s mÀr a ho-
rizont m´g¡l veti rÀjuk elhalÂ, mÀlnav´r´s sugarait. Hol volt ebben a pillanatban, nem
tudta. çtl¢pte eddigi à¢njeÊ hatÀrait, ¢s ´r´kre lemondott intellektusÀrÂl. Ez volt az
elsû ́ nmagÀval szemben elk´vetett büne. A k¢t vilÀg ́ sszecsapÀsa, megszem¢lyesÁtv¢n
amaz urakban, nullÀval egyenlû eredm¢nyt hozott. àAz ¢let ´nmagÀbanÊ (a leghitvÀ-
nyabb embermassza legcsalÂkÀbb fogalma) megnyitotta elûtte a bukÀshoz vezetû utat.
Lemondva a lÀtszÂlagos unalomrÂl, amelyet a fogalmak szf¢rÀja Àraszt, ha kezdûkkel
van dolga, lemondott egyben az ¢letrûl is, ami¢rt azt a szf¢rÀt felÀldozta. (Ez az igazsÀg
nem mindenkire n¢zve ¢rv¢nyes, de hÀny ember van napjainkban, aki ´nk¢nyesen
ezt teszi.) A r¢mes istens¢g, bugyi ¢s harisnya n¢lk¡l, alig-alig megereszkedett, m¢g
(fenyegetûen felemelt ujj ä egyed¡l a levegûben) sz¢p mell¢vel (Genezyp vÁziÂjÀban
mÀs bolygÂ ismeretlen gy¡m´lcs¢nek lÀtta) csendben, szerelmesen, alÀzatosan Àllt. °s
pontosan ez volt olyan rettenetes. De errûl nem tudott szeg¢ny kis Àrtatlan. Azt sem
tudta Zypcio, milyen rettenetesen elbüv´lûnek talÀlja ût a hercegnû f¢lszeg zavarÀban,
milyen m¢ly, zsigereket sz¢tvetû, kristÀlyt´visekk¢ dermedt k´nnyekben kit´rû sze-
retetet ¢bresztett a vÀgy mellett az egykori anyÀban azzal, hogy infantilizÀlt tahÂk¢nt
mozgott az erotikÀban, egyszerüen felbecs¡lhetetlen ¢rt¢kü p¢ldÀny volt e sz´rnyü
idûkben... Emitt meg csak az¢rt is ä iszony... Hogy lehet az egyik f¢l ´nutÀlata ekvi-
valens ilyen fennk´lt ¢rzelmekkel a mÀsik f¢l r¢sz¢rûl az utÀlat tÀrgyÀt illetûleg? Titok.
Kif¡rk¢szhetetlen d´nt¢sek rejlenek a mirigyvÀlad¢kok kombinÀciÂiban. Ez a kokt¢l
mindig okozhat meglepet¢st Ázeivel. De, az ´rd´gbe is, egyszer mindennek v¢get kell
¢rnie, hogy elkezdûdj¢k valami mÀs ä k¡l´nben elmÃlik a pillanat, az az egyetlen pil-
lanat, amelyet ki kell hasznÀlni, ki kell hasznÀlni ä ah...

ä Gyere ä suttogta a titokzatos istens¢g vÀgytÂl elfÃlÂ hangon. (Hova, Â, istenem
hova?!) Nem felelt: zsibbadt nyelve mintha valaki mÀshoz tartozott volna. Odaj´tt a
hercegnû, ¢rezte karja illatÀt: szubtilis volt ¢s lenge, de szÀzszor m¢rgezûbb a vilÀg
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minden alkaloidÀjÀnÀl ä mily zsenge e m¢reghez k¢pest a meszkalin! Ez v¢gk¢pp le-
verûleg hatott a fiÃra. Kis hÁjÀn elokÀdta magÀt. Minden fordÁtva t´rt¢nt, mintha va-
laki galÀdul az ellenkezû irÀnyba ÀllÁtotta volna Àt az eg¢sz g¢pezetet. ä Ne f¢lj ä besz¢lt
tovÀbb Irina Vszevolodovna m¢ly, kiss¢ remegû hangon, nem merte meg¢rinteni a
fiÃt. ä Nincs ebben semmi rossz, nem fog fÀjni. Nagyon ¢des ¢rz¢s egy¡tt csinÀlni va-
lamit, ami ilyen illetlen, ami ilyen kedves, amit senki nem lÀt, ¢s senki nem sz¢gyell.
Van-e szebb k¢t egymÀs¢rt lÀngolÂ testn¢l... (A francba, ez sem az igazi!) egyes¡lnek
a gy´ny´rben, amit egymÀsnak adnak... ä (Nem tudta ez a kora felett kesergû d¢mon,
hogyan kell megszelÁdÁteni, megnyugtatni ¢s elcsÀbÁtani ezt a szeg¢ny kis r¢m¡lt jÂ-
szÀgot. Kiszakadt belûle a l¢lek, szÀnakozva r´h´g´tt e szeg¢ny, hervadt, àm¢lys¢gesÊ
vÀgyaktÂl reszketû, ´regedû testen, amely most, a f¢lhomÀlyban emez Àrtatlan ¢s utÀ-
latos fiÃ szem¢ben m¢g sosem lÀtott pompÀban ragyogott, Ãgy lehet, utoljÀra. A szen-
ved¢s elk¢pzelhetetlenn¢ fokozta a pillanat varÀzsÀt. El´nt´tt mindent a kÁnok sz¡rke
szÂsza, amelyen a szüzies, valÂdi szem¢rmet mÁmelû aggkori sz¢gyen mazsolÀi Ãsztak.
De gyûz´tt maga a gesztus nagysÀga, ¢s csak aztÀn, megk¢sve j´tt a megfelelû ¢rz¡let:
az anyai gyeng¢ds¢g ¢s a bestiÀlis, pusztÁtÂ vÀgy rejt¢lyes amalgÀmja, amely boldoggÀ
teszi a nût, felt¢ve, ha talÀl megfelelû alanyt, akire ezt az elegyet ́ mlesztheti. így gon-
dolta Sturfan Abnol ä de hogy van ez valÂjÀban, senki sem tudja.) K¢zen fogta a fiÃt.
ä Ne sz¢gyelld magad, vetkûzz le. Jobb lesz Ágy. Ne ellenkezz, hallgass rÀm. Olyan
bÀjos vagy ä nem, nem is tudod, milyen vagy, nem tudhatod. Majd ¢n adok neked
erût. Megismered Àltalam ´nmagadat ä megfesz¡lsz, mint az Áj hÃrja, ami kilû a
messzes¢gbe, az ¢letbe ä ahonnan ¢n mÀr visszat¢rûben vagyok, ahova most bevezet-
lek. Lehet, hogy utoljÀra szeretek... szeretlek... ä suttogta szinte k´nnyezve. (Ott lÀtta
szeme elûtt a hercegnû ¢gû arcÀt, ¢s a vilÀg lassan, de biztosan felÀgaskodott elûtte.
Ott, a genitÀliÀkban baljÂs csend honolt.) °s a hercegnû? Szeg¢ny. SelyemsÀlakba bur-
kolÂzÂ gûg, cinikus metÀlmaszkba bilincselt, asszonytÂl szokatlanul b´lcs szellem¢tûl
megriadt, csek¢ly testi hibÀit ijedten rejtû szÁv, az ¢retlen ¢s tÃl¢rett, arÀnytalan ¢s el-
k¢pesztûen zavaros ¢rzelmek (hisz anya volt egykor) e gubanca, ez a szÁv teljesen fel-
tÀrult vad sz¢gyentelens¢g¢ben e kegyetlen ifjÃ elûtt, aki nem volt tisztÀban azzal, mi-
csoda kÁnokat okoz, s ettûl t´bb¢-kev¢sb¢ undok volt. Tulajdonk¢ppen el¢g csÃf ¢s
¢rdektelen a kamaszkor, ha nem ragyogja be viszonylag szÁnvonalas intellektus. Ez a
f¢ny m¢g nem gyÃlt ki Genezypben, de valami m¢giscsak pislÀkolt benne. Most mÀr
ennek is v¢ge. MÀr soha nem talÀlhatja magÀt azon az oldalon. HatalmÀba kerÁti mÀr
a gonosz, kegyetlen ¢let, mint valami bestia a sz´rnyek atlaszÀbÂl ä talÀn Katoblepas
vagy valami m¢g rosszabb (de hisz lehetne az bamba birka is) ä, mint a hosszÃ testü
elasmosaurus platyurusok, k´r¡lfontÀk mÀr e fojtÂ vÀgyak, vonszoljÀk a j´vû s´t¢tj¢-
be, ahol n¢melyek nem talÀlnak enyh¡l¢st sehol, tÀn csak a narkotikumokban ¢s a
halÀlban vagy a t¢bolyban. Elkezdûd´tt az. ä Most megint a hercegnû szavai:

ä ...vetkûzz le. Olyan bÀjos kis tested van. (Lassan vetkûztette.) °s milyen erûs. Mi-
csoda izmok ä megûr¡l´k. Itt a hajcsat ä ideteszem. Szeg¢nyk¢m, drÀga kis impoten-
sem. Tudom ¢n ä az¢rt jÀrtÀl Ágy, mert tÃl sokat vÀrtÀl. Mi ez a folt? (Megremegett a
hangja.) ç ä onanizÀlt a kicsike. Nem sz¢p dolog. Meg kellett volna tartanod nekem.
Ez meg a pocija. De rÀm gondoltÀl akkor, igaz? Majd ¢n leszoktatlak rÂla. Ne sz¢gyen-
lûsk´dj. CsodÀlatos vagy. Ne f¢lj tûlem. Ne hidd azt, hogy ¢n olyan okos vagyok ä
ugyanolyan kislÀnyka vagyok, mint te, azazhogy te nem is kislÀny, hanem nagy fiÃ,
nagy, erûs f¢rfi vagy. PapÀst-mamÀst jÀtszunk, mint a h¢t¢ves pÀpuÀk a dzsungelban,
a kunyhÂjukban. ä Ek´zben t¢nyleg kislÀnynak n¢zett ki, olyan volt, mint azok, akiket
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r¢gebben len¢zett. ä Nem is vagyok ¢n olyan rettenetes, mint mondjÀk rÂlam. Ne hall-
gass rÀjuk, ne higgy nekik. Megismersz majd, ¢s megszeretsz. Nem lehet, hogy ne
szeress bel¢m, amikor ¢n t¢ged Ãgy... ä ¢s Àrtatlan ajkÀra szakadt a kitanult nûst¢ny
elsû csÂkja, parÀzna t¢bolyban ¢gû szemek martak a fiÃ szem¢be, mint a k¢nsav a vas-
ba. Megtudta v¢gre, milyen rettenetes dolog a szÀj ä ez a szÀj ¢s a hozzÀ tartozÂ szem-
pÀr. Hideg tüz ä hirtelen szerelemre lobbant a hercegnû irÀnt, de ¢pp csak egy pilla-
natra. MÀr el is mÃlt. Mindennek ellen¢re gusztustalannak talÀlta, ahogy arcÀba csa-
pÂdik ez a nedves puhatestü, nem is besz¢lve a zabolÀtlan nyelv eszelûs ànyalintÀsai-
rÂlÊ. Genezyp t´k¢letesen, l¢nye legm¢ly¢ig megkettûzûd´tt. De mit ¢rdekelte ez a
hercegnût. CsÂkok k´zepette a pamlaghoz vonszolta, ¢s ä hiÀba ellenkezett a fiÃ ä mez-
telenre vetkûztette. LehÃzta cipûj¢t, csodasz¢p lÀbikrÀjÀt csÂkolgatva. De semmi ered-
m¢ny. MÀs mÂdszerhez folyamodott: kez¢be fogta a fej¢t, ¢s arra k¢nyszerÁtette a fiÃt,
hogy t¢rdeljen le, û maga pedig ä mint egy ocsmÀny lid¢rc ä pokolian sz¢tterpeszke-
dett. °s akkor azt a fejet ¢s azt a bÀjos arcot kezdte odanyomni k´ny´rtelen¡l. ý pedig,
a csûd sz¢l¢n ÀllÂ f¢rfi, v¢dekezv¢n az eg¢sz ¢let meggyalÀzÀsa ellen (boldogsÀg vagy
boldogtalansÀg, majdnem egyre megy, eltekintve az illÃziÂ m¢rhetetlen¡l r´vid pil-
lanataitÂl), noha mÀr potenciÀlisan elbukott, ¢s elindult a lejtûn, magÀnak a szem¢-
lyis¢gnek az ́ szt´n¢vel harcolt a l¢tez¢s sokasÀga ¢s a csorda ellen, amelyet a hercegnû
teremt metafizikai sz¡ks¢gszerüs¢gbûl. Majd sz¢tt¢pte a fiÃt. Az fuldoklott, majd el-
okÀdta magÀt, tajt¢kzott, amikor meglÀtta maga elûtt azt, amitûl a legjobban f¢lt. Sem-
mi kedve nem volt ahhoz, hogy ´r´met szerezzen a hercegnûnek, arrÂl mÀr nem is
besz¢lve, hogyan ¢rt¢kelte azt, amit lÀtnia adatott. Valami v´r´s szûrrel borÁtott sz´r-
nyüs¢g (a hercegnû len¢zett mindent, ami nem term¢szetes), k¡l´n´s, undorÁtÂ, rÂ-
zsaszÁn, pokolbüz ¢s tengeri ¡des¢g Àradt belûle, a legjobb Rothman dohÀny ¢s az
´r´kre elvesztett ¢let illata ä az bizony; ¢s az a has, lÀtszÂlag semmi k¡l´n´s, de valami
szents¢gt´rû megadÀssal domborodott, finoman, mint egy tilalmas keleti szent¢ly
kupolÀja; mellei, mint a feh¢r dagobÀk, melyek csÃcsÀt megvilÀgÁtja a kelû nap; ¢s ez
a csÁpû, amelyre tÀn m¢g tudattalan ÀbrÀndjaibÂl eml¢kezik, idegen, m¢gis jÂl ismert,
olyan, hogy nem tud mit kezdeni e sz¢ps¢ggel, az ´rd´gbe is, nem tehet semmit, ¢s
ez Ágy megy tovÀbb mindenki sz¢gyen¢re ¢s kÁnjÀra. RÀadÀsul ott az az arc, az a pokoli
pofa!... °s a szerelem. (Tudvalevû, mi kellene ahhoz, hogy mindezt ´ssze tudja szorÁ-
tani ¢s egy hûsies taszÁtÀssal kil´kje magÀbÂl, mÃlttÀ, valami tÀvoli ¢s k´z´mb´s do-
loggÀ vÀltoztatva, legalÀbb egy pillanatra. De ott tovÀbbra is baljÂs csend honolt, mint
a tengeren egy ÂrÀval a ciklon kit´r¢se elûtt.) °s megint a àfentebb leÁrt ÀllapottalÊ
ellent¢tes ¢rzelmek kerÁtett¢k hatalmukba, ¢gû sz¢gyen gy´t´rte (fiziolÂgiai) gyÀmol-
talansÀga ¢s ostobasÀga miatt. Term¢ketlen ¢s kegyetlen, a nyolc¢vi munkÀval kiala-
kÁtott ¢letet sz¢tzÃzÂ ¢lm¢nyek sivataga. így keletkezett a megmÀsÁthatatlan mÃlt e
k¡l´n´s szenved¢s, a szem¢rem kÁnjainak pillanatÀban... (Micsoda? Rettentû szÂ, de
fel¡lmÃlnÀ-e bÀrmi is a sz¢gyent e retteneten kÁv¡l?) °s a hercegnû rÀadÀsul olyan
jÂsÀgos volt fesletts¢g¢ben, mint a tejcsokolÀd¢, mint valami szem¢rmetlen teh¢n,
mintha nem is asszonyszem¢ly, hanem szarvas, krokodil vagy tengerimalac nûst¢nye
lenne... Olyan nagy lett, neh¢zkes ¢s kellemetlen ä egy¢bk¢nt is felesleges ä, itt meg,
semmi, kis borzongÀs se, juszt se. °s ahelyett, hogy megtette volna, amire a hercegnû
vÀgyott, odabÃjt kiss¢ mÀr megereszkedett mell¢hez, amely mint àtiszta formaÊ oly
csodÀs volt, hogy nem egy tizenhat ¢ves lÀny g´mb´lyded idomait is tÃlszÀrnyalnÀ.
V¢g¡l mÀr teljesen elvesztette a t¡relm¢t ez az eg¢sz komplikÀlt g¢pezet, az Ãgyneve-
zett Ticonderoga hercegnû. °s s´r¢ny¢t hÀtravetve megint szÀjÀt nyÃjtotta a fiÃnak,
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mint valami p¢ldÀtlanul led¢r ¢s undorÁtÂ, csigasikamlÂs valamit. Genezyp eg¢sz tes-
t¢ben remegett az embertelen kÁntÂl, attÂl undorodott, amit a leginkÀbb kÁvÀnt, min-
dennek ellen¢re ebbe az utÀlkozÀsba k¢jes ¢rz¢sek vegy¡ltek, a lelke m¢ly¢n b¡szke
volt: lÀm, hÀt û is csÂkolÂzik, Ãgy bizony. De ez az idiÂta valÂjÀban nem is vette szÀjÀba
e gy´ny´rü ajkat. °s akkor a hercegnû Àtvette a kezdem¢nyez¢st, Ãjra elkezdûd´tt a
kik¢nyszerÁtett csÂkok kÁnja, nem volt elûl¡k menekv¢s ä amennyiben nem akarta
megbÀntani ezt a rettentû Àllatot, aki ilyen kitartÂan ostromolta. De ezt Zypcio nem
akarta semmik¢pp, a f¢lelem ¢s az undor ellen¢re sem. Eln¢zegette volna Ágy, mezte-
len¡l akÀr tÁz ÂrÀig is, sz¡net n¢lk¡l, nagy elragadtatÀssal. MÀr szinte szerette is, de
valahogy furcsÀn, nem Ãgy, mint anyjÀt, de hasonlÂan (iszonyÃ), ezt az alapjÀban v¢ve
jÂsÀgos teremt¢st, aki ilyen elk¢pesztû mutatvÀnyokat v¢gzett alatta, s k´zben szem¢r-
metlen¡l gy´ny´rk´d´tt mindenben, amire a fiÃ oly kev¢s figyelmet fordÁtott ´nma-
gÀn. °s semmi. Zsigerek ¢s zsigerek. Pedig rettenetesen akart valamit, majd megsza-
kadt, de mit ä nem tudta. Azaz fogalmilag tudta, csak hiÀnyzott ennek a belsû megfe-
lelûje.

V¢g¡l a kedveszegett, cs¡ggedt, d¡h´s ¢s csalÂdott hercegnû (bÀr tudta, hogy f¢l
Âra mÃlva mindent megbocsÀt neki, ¢s egyszer majd talÀn ad m¢g egy mÀsik leck¢t
neki, mÀs mÂdszerekkel) durvÀn rÀripakodott, viszolyogva ell´kte magÀtÂl, ¢pp ak-
kor, amikor a fiÃ kedveskedni akart neki, ¢s valÂdi ragaszkodÀst ¢rzett irÀnta:

ä ¹lt´zz fel, de r´gt´n. FÀradt vagyok. ä Tudta, mit csinÀl: mintha korbÀccsal vÀgna
a fiÃ Àrtatlan àarcocskÀjÀbaÊ.

ä Szeretn¢k megmosakodni ä szÂ szerint Ãgy k´h´gte ki ezeket a szavakat, a lelke
m¢ly¢ig meg volt sebezve. M¢rhetetlen¡l nevets¢gesnek, megalÀzottnak, sût meggya-
lÀzottnak ¢rezte magÀt.

ä Mintha lenne mi¢rt. Egy¢bk¢nt menj csak a f¡rdûszobÀba. Megmosdatni mÀr
nem foglak. ä Finoman, de megvetûen kitess¢kelte a folyosÂra a fiÃt, puc¢ran, mezÁt-
lÀb. GyÀmoltalan volt ¢s elhagyatott. De m¢g ha az akaraterû titÀnja lenne is, akkor
sem tehetett volna ez ellen semmit. àKÁvÀncsi vagyok, hogy viselkedn¢k ilyen helyzet-
ben NapÂleon, Lenin vagy Pi−sudskiÊ ä gondolta, ¢s mosolyogni prÂbÀlt. ñ, ha tudta
volna, hogy v¢gzûdik ez az ¢jszaka, inkÀbb teljesen Àtadta volna magÀt Tengiernek a
farkas jÀrta ludzimierzi rengetegben. De lassan-lassan elk¢pesztû indulatok ¢bredtek
benne.

Hajnalodott mÀr. M¢g mindig tartott a vihar, de mÀr alighanem meleg sz¢l fÃjt,
mert feket¢n ¢s nedvesen Àlltak a fÀk, ´ml´tt a vÁz a tetûrûl, el-elkapta a sz¢l, mintha
valami tisztÀtalan nekigy¡rkûz¢sben erûlk´dn¢k. H¢tk´znapi, semmitmondÂ reggel-
re virradt, azok utÀn, ami t´rt¢nt, ¢pp mindennapisÀgÀban, hipernormalitÀsÀban volt
rettenetes. Zypcio kifÃjta magÀt, ¢s visszat¢rt bel¢ n¢mi f¢rfiÃi m¢ltÂsÀg. Csak ez a
k´ny´rtelen¡l virradÂ nap ä jaj de neh¢z lesz elviselni. EgyÀltalÀn mit csinÀljon? MÀr
v¢ge mindennek, ¢s Ágy marad eg¢sz ¢let¢re, mint egy nyÁlt, v¢rzû seb? Hogyan hÃzza
ki estig? Hogy ¢lje le az ¢let¢t? Ott legyen mÀr, a tÃloldalon, a tÀvolban, ahol a min-
dentudÂ idûsebb urak unott, fajtiszta pofÀi leselkednek? Vagy ne: kitÀrjon egy mind
ez idÀig rejtve maradt kaput, amely kivezet a jelen koszlott udvarÀbÂl, hogy beÀradjon
rajta a napf¢ny, az ¢let ismerete, ¢s menjen ki oda ä de hol van az az ott? TÀvoli eml¢kek
¢ledtek benne, a gyermekkori, tÀrgytalan epeked¢s, amikor valami nagy dologra vÀ-
gyott. °pp a legjobbkor. RÀeszm¢lv¢n helyzet¢re, keserüen elmosolyodott. De ez Ãj
lend¡letet adott neki, hogy ne csak vÀrja azt a pillanatot, mint r¢gen, hanem id¢zze
elû tudatosan. Mivel? Mit ¢r a vÀgy? Hogyan? ¹k´lbe szorÁtotta kez¢t, olyan erûvel,
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amely lÀtszÂlag az eg¢sz vilÀgot k¢pes lenne Ãjra sajÀt teremtm¢ny¢v¢ transzformÀlni,
engedelmes jÂszÀga lenne, mint szukÀja, a nirvÀna. A valÂsÀg meg se rezd¡lt. Az izmok
itt ´nmagukban mit sem ¢rnek, kell m¢g valami kicsi, eg¢szen aprÂ rugÂ. De nem
volt. M¢g csak nem is gondolt az intellektusÀra, amelyrûl ´r´kre lemondott. Hogyan
vÀltoztathatnÀ, legalÀbb ezt a palotÀt, ahol aljas betolakodÂ volt, ¢s ezt az idegen
asszonyt (egyÀltalÀn nem szerette ebben a pillanatban) a sajÀt birtokÀvÀ ¢s a sajÀt
asszonyÀvÀ (nem valamif¢le ¢letfogytiglani szerelemben, hÀzassÀgban, erre nem is
gondolt, ahogy az esetleges gyerekekre sem), csak aff¢le sajÀt, belsû hasznÀlatra ren-
deltetett, a r¢gi szimbolikus k´r´k rÁtusÀhoz, a gyerekes metafizikÀhoz tartozÂ tÀr-
gyakkÀ, amelyek f´l´tt eddig uralkodott? SÃlyos teherk¢nt nehezedett rÀ a vilÀg ä csak
az utolsÂ k´r l¢tezett m¢g. (Genezyp Kapen ä je ne àzipeÊ qu'¥ peine ä ahogy az iskolÀban
csÃfoltÀk.) Ez a k´r û maga volt; jobban mondva a m¢rhetetlen ¢nje, de mintha kil¢pett
volna test¢bûl. De most m¢g ä fesz¡lû izmai ellen¢re ä a teste sem tartozott hozzÀ.
EgymÀstÂl idegen, k¢miailag sem rokon elemekre hullott sz¢t. Meztelen volt, kicsit
mÀr ÀtfÀzott ezen az idegen helyen, e szint¢n meztelen asszony szobÀinak labirintu-
sÀban, aki csak arra vÀrt, hogy a fiÃ megmutassa erej¢t, mik´zben anyai ¢rz¢sei lassan
elszivÀrogtak belûle, mint a vÁz a lyukas faz¢kbÂl (vagy a tej a rÀkos mellbûl). De ha
mindig Ágy lesz (lehet, hogy nem normÀlis a fiÃ, Â, istenem?!), akkor ez egyszerüen
elviselhetetlen, ez a v¢g. Ha ez a kisfiÃ ilyen adottsÀgokkal nem k¢pes szexuÀlisan ki-
el¢gÁteni, Ágy vagy Ãgy, akkor ez egyszerüen a trag¢dia csimborasszÂja, megint ä ki
tudja, hÀnyadszor ä d¢monikus mÂdszereket kell alkalmazni, azt az eg¢sz hazug jÀt¢-
kot, amivel mÀr torkig volt... Pedig most pihenni akart egy kicsit, szeretkezni csak Ãgy,
egyszerüen, k¢jesen ¢s b¢k¢sen elpihenni e bÀjos àfiÃcskaÊ Àrtatlan szÁv¢n ¢s d¢lceg
test¢n, sur ce paquet de muscles. °s azt akarta, hogy ez a àfiÃcskaÊ minden doppingszer
n¢lk¡l magÀtÂl tüzbe j´jj´n, s m¢g csak annyit, hogy mindez szelÁd ¢s csendes, m¢gis
¢rdekes legyen. így gondolta a hercegnû (hiÃ ÀbrÀndok), kiss¢ mÀr elbÂbiskolva, t¢-
pett zsigerekkel, aranyvirÀgos, halvÀnyz´ld k´nt´sbe burkolÂzva (micsoda f¢nyüz¢s!):
bugyolÀlt, hentergû, hebegû henye. Biztos volt benne, hogy ez a teremt¢s furcsa mÂ-
don nem sz´kik meg a f¡rdûszobÀbÂl. BÀr ezek utÀn vÀrhatÂ lett volna, hogy k¢sz
magÀra kapni egy bundÀt a hallban, ¢s od¢bbÀll f¢rje kalocsnijÀban. Elvesztette a ma-
gabiztossÀgÀt, nem tudta, hogyan folytatÂdik a romÀnc. De az volt a legaggasztÂbb,
hogy k¢telyei tÀmadtak, normÀlis-e a fiÃ. MÀr nem engedhette meg magÀnak, hogy
kedv¢re bujÀlkodj¢k, pedig az utÂbbi idûben igencsak vÀgyott rÀ. °ber Àllat (kedves
kis Àllatka, mint a mormota, a nyÀj ûrzûje) eszm¢lt a hercegnûben megint, fesz¡lt fi-
gyelemmel hallgatÂzott, mit müvel ott az a puc¢r (brrr...), mily àcsodÀs, jÂpofi, fiatalka,
de az¢rt el¢g izmos ¢s d¢lceg, olyan idegen, akaratlanul is harapÂs ¢s el¢gedetlen (ilyen
bÀjakkal! ä micsoda botrÀny!), rÀadÀsul m¢g meg is van s¢rtûdve!Ê. Hirtelen megre-
megett. °let¢ben elûsz´r gondolt arra, mi t´rt¢nik a MçSIKKAL, azzal a f¢rfival (bÀr
ezt a àgyerkûc´tÊ tulajdonk¢ppen nem is nevezhette f¢rfinak), aki az û (ez esetben
csûd´t mondott) hÁmje. Vesz¢lyes fordulat. M¢g soha nem jÀrt ilyesmin az esze ä talÀn
csak kislÀny korÀban, az esk¡vû elûtt gondolt valami t´rt¢nelem elûtti szarhÀziakra,
akik k´z¡l k¢sûbb kiker¡lt n¢hÀny igazi szeretûje. T¢nyleg igazi? Ennyi idû, senkit
sem szeretett eg¢sz ¢let¢ben, most vilÀgosan lÀtta. °s most ezt a szerelmet (mert e pil-
lanatban mÀr tudta, hogy igazi szerelem, az elsû ¢s az utolsÂ) meg kell rontania, be
kell mocskolnia a r¢gi, t´bb¢-kev¢sb¢ d¢monikus tr¡kk´kkel, az eg¢sz rettenetes,
m¢gis felejthetetlen mÃlttal, amit csak Ãgy, vÀrakozÀs k´zben nem t¢phetett ki magÀ-
bÂl. Sz´rnyü fÀjdalom hasÁtott a szÁv¢be ¢s alsÂbb tÀjaiba.
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De az a bugyuta fiÃcska nem is sejtette, milyen sorsot szÀnnak neki test¢nek s´t¢t
¢s rejt¢lyes erûi, megfeszÁtette vaskos izmait, fel akarvÀn ¢breszteni magÀban a hatal-
mas szellemet. Hasztalan. Hajthatatlan maradt a valÂsÀg, azaz a kast¢ly, a f¡rdûszoba
falai, a k´zelgû nap ¢s a februÀri, t¢ltemetû Àrvai sz¢lvihartÂl t¢pett erdûk. Sz´rnyü
kora tavaszi epeked¢st sodort a sz¢l, m¢g ide, e mÃlttal terhes hÀz zegzugaiba is be-
nyomult. ögy ¢rezte, mindez mÀsk¢pp is lehetne, ànem felt¢tlen ilyen r¢mes ¢s ¢rtel-
metlen ez az eg¢szÊ, mert vannak m¢g valahol jÂ vilÀgok, ahol mindennek megvan a
maga rendes helye ¢s a rÀszabott rendeltet¢se. ögy ¢rezte, m¢g minden jÂra fordul-
hat, ¢s àolyan jÂ, olyan jÂÊ lehet! De mi k¢ne ehhez? Eszelûs ́ nk¢pz¢s, sok mindenrûl
´r´kre le kell mondani (ez az elsû felt¢tel), hatÀrtalan ´nfelÀldozÀs, jÂsÀg, de igazi,
szÁvbûl j´vû jÂsÀg, semmi pragmatikus vagy teozÂfiai baromsÀg (tehÀt jÂsÀg, a ma mÀr
t´k¢lyre fejlesztett elh¡ly¡l¢s, az ocsmonda, rohadÀshoz ¢s àsz¢kreked¢shezÊ hasonlÂ
´nmegtagadÀs n¢lk¡l), ¢s v¢g¡l el kell pusztÁtania a szem¢lyis¢g¢t, ki kell t¢pnie a vi-
lÀgbÂl, eg¢szen a gy´kerekig. Csak a mÀs jÂszÀgokat ¢s embereket tÀplÀlÂ gumÂ marad
a f´ldben, a levelek, virÀgok csak arra valÂk, hogy ellÀssÀk ¢s szaporÁtsÀk ezt a gumÂt
ä semmi mÀsra nem jÂk. Rajta!... Term¢szetesen nem Ágy gondolkodott Genezyp, mert
erre m¢g (bÀrmilyen egyszerüek is ezek a gondolatok) nem volt k¢pes. Olyan, minû-
s¢gileg artikulÀlatlan hordal¢k volt, amelybûl bizonyos felt¢telek mellett àszÀrba sz´k-
kenhetnekÊ ezek a szavak. Hirtelen zseniÀlis gondolat villÀmlott Àt az agyÀn: hisz ez
az asszony az egyetlen puha (¢s rÀadÀsul ¢lû) dolog itt, karnyÃjtÀsnyira tûle (valahol
tÀvol, a hÀtt¢rben, mintha nem is a sorshorizonton tÃl lenne, felvillant az otthon k¢pe,
haldoklÂ apjÀval ¢s e pillanatban furcsamÂd idegen anyjÀval, mintha mindez mÀr a
mÃlthoz tartozn¢k), ¢s r´gt´n meg¢rezte, hogy a hercegnû lelkileg is ugyanolyan lÀgy,
mÁg az û lelke mÀs anyagbÂl van, kem¢ny kalapÀcs, Ázz¢-porrÀ zÃzhatja azt az anyagot,
s akkor v¢gre teremthet belûle valamit, lerakhatja j´vendû ¢lete legm¢lyebb alapjait.
Nem ¢bredt rÀ e koncepciÂ nyomorÃsÀgÀra. Sistergett benne az ifjÃkor ´ntudatlan
kegyetlens¢ge, ¢s ahogy ott Àllt (mi mÀst tehetett volna), puc¢ran ¢s mezÁtlÀb, àfelke-
rekedettÊ, Ãjabb hadjÀratra indult a hÀlÂszobÀba. A hercegnû nem oltotta el a lÀmpÀt,
¢s nem nyitotta ki a spalettÀt. E kudarc utÀn jobbnak lÀtta nem mutatkozni a szem¢ly-
zet elûtt. HalÀlosan fÀradt volt. Egy¢bk¢nt sem volt kedve ehhez az Ãj naphoz, amely
Ãj, mÀsfajta boldogsÀgot hozott neki. A hÀlÂszobÀban tovÀbb folytatÂdott, megszakÁtÀs
n¢lk¡l az elûzû ¢jszaka. Zypcio magabiztosan l¢pett be, nem t´rûdve a felfordulÀssal.
(A kanap¢n hentergû, halvÀnyz´ldbe bugyolÀlt k¡l´n´s figura r¢m¡lt pillantÀst vetett
rÀ, ¢s arcÀt a pÀrnÀba rejtve r´gvest ́ sszeg´mb´ly´d´tt.) A februÀr reggeli f¡rdûszoba
viszonylagos hidege utÀn (hat-h¢t Âra lehetett, tehÀt n¢gy ÂrÀn Àt d´g´ny´zte hasz-
talan a hercegnût) a szÁnes-szagos, szinte tapinthatÂ bujasÀg l¢gk´re Ãgy hatott az un-
dok ifjoncra, mint a meghÂdÁtott vÀros hangulata a harctÂl d¡h´dt zsoldosokra. Min-
denekelûtt el kell t´r´lni valami eszelûs ¢s àterm¢szetfelettiÊ tettel a Tengierrel foly-
tatott erdei perpatvar megalkuvÂ ocsmÀnysÀgÀt, ¢s v¢get kell vetni itt, a paradicsom
kapujÀban e gyermekded ¡gyefogyottsÀgnak. Siker¡lt v¢gre egyszer s mindenkorra
tÃltennie magÀt az asszony viszonylagos ´regs¢g¢n ä nûst¢ny volt csak, semmi mÀs,
f¢ny¢vnyi tÀvolsÀgbÂl is àk¢vÀnsÀgtÂl szaglÂÊ (iszonyÃ s¢rtû szavak) nûst¢ny ûsl¢ny ¥
la Przybyszewski. Elemi erejü, vad, ´ntudatlan k¢jvÀgy, igazi, k¢tszem¢lyes vÀgy t´rt
fel az agyk´zpontokbÂl, el¢rte a mirigyeket, bet´lt´tte minden Áz¡ket, ama fatÀlis zÀ-
rÂizmot is bele¢rtve. A hercegnû nem fordult meg, de ¢rezte, hogy ott tornyosul m´-
g´tte valami. VÀrt, kibÁrhatatlanul fÀjt, zsibbadt a nyaka, aztÀn ez az ¢rz¢s Àtment az
Àgy¢kÀba ¢s a combjÀba, bizsergetû hûhullÀm ´nt´tte el, el¢rte a bestialitÀs ´r´kk¢
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k¢jsÂvÀr tüzf¢szk¢t, az ´rd´gi, felfoghatatlan ¢s visszahozhatatlan, mindig Ãj, s´t¢t,
gyilkos k¢j forrÀsÀt. A hercegnû tudta, hogy egy pillanat mÃlva megt´rt¢nik. De ho-
gyan? SegÁtsen neki, vagy bÁzza rÀ a dolgot? VÀgy szorÁtotta ´ssze a torkÀt, mint egy
v¢res hÃsgombÂc, szÀjÀban, orrÀban, szem¢ben ¢s agyÀban ¢rezte tüznyelveit. ögy
¢rezte magÀt, mint amikor gy´trelmes-k¢jes hullÀmoktÂl borzongatva tragikus ese-
m¢nyekrûl, kÁnokrÂl ¢s rem¢nytelen ´ngyilkossÀgokrÂl olvasott, olyanokrÂl, amik
sem itt, sem ott... ¢s felkapaszkodott a gy´ny´r sz¢dÁtû magaslataira... ´nzû, undok
disznÂ, g´rcs´sen dagadÂ, sima, sÁkos bûrü, nyÀlkÀs ¢s kiss¢ büz´s, m¢gis bÀjos, ¢pp
ettûl bÀjos nû, aki a v¢gtelentûl fuldokolva, kÁnok k´zt adja oda magÀt a pusztÁtÂ, ide-
gen hatalmaknak. Mindezeket a hatalmakat ûk testesÁtett¢k meg, azok az Àtkozott f¢r-
fiak... SzÁjat hasÁtok a hÀtukbÂl!... De ezt az egyetlent mindezen ¢rz¢sek mellett is Ãgy
szerette, mint az ¢desgyermek¢t, majdnem ugyanÃgy, mint azokat a teremtm¢nyeket,
akik belûle kÃsztak a vilÀgba elviselhetetlen, m¢gis gy´ny´rtûl teljes fÀjdalommal szag-
gatva combjÀt. Mert a hercegnû jÂ anya volt: szerette fiait, ¢s vad elragadtatÀssal sz¡lte
ûket egykor. (A legidûsebb, melankolikus fiÃ nemr¢g lett ´ngyilkos, a mÀsik huszon-
egy ¢ves korÀra a MegvÀltÀs SzindikÀtusÀnak kÁnai nagyk´vete lett [nem tudni, mi
t´rt¢nt vele az elmÃlt ¢vben], a harmadik Scampi, de rÂla mÀr volt szÂ.) Most mind-
hÀrmat egyetlen, belûle fogant szellemben lÀtta egy¡tt, s ez a l¢lek Genezypben teste-
s¡lt meg. Ez a bÀjos Zypcio volt az utolsÂ fiacskÀja, drÀga àkicsik¢jeÊ, az egyetlen, f¢ltett
kis malackÀja, emellett Àrtatlan, emellett m¢g kegyetlen is, ¢s mÀr szûr´s, vadidegen,
undok kan. Mivel irtsa ki magÀbÂl ezt a szerelmet, ha m¢gsem menne minden rend-
ben? De a kÁnokba csomagolt vÀrva vÀrt gy´ny´r, mint a pikÀns angol szÂsz a roastbeef
szeletnek, pokoli bübÀjt adott az eg¢sznek. àFfurcsa kondolatokÊ, ahogy egy ´reg zsi-
dÂ nevezte az ilyen Àllapotokat, û lÀtta el a kast¢lyt k¡l´nf¢le dolgokkal, û volt az egyet-
len àalacsonyabb rendü teremtm¢nyÊ, akivel a hercegnû kegyeskedett kiss¢ komo-
lyabban is elbesz¢lgetni, de t´preng¢s¢t f¢lbeszakÁtotta az, amirûl ÀbrÀndozott.

BrutÀlisan vÀllon ragadta a fiÃ, ¢s puc¢r, sz¢gyentelen pofÀjÀba, e furcsa gondola-
toktÂl megsz¢p¡lt arcÀba bÀmult. MÀr a testeken kÁv¡l ́ sszefonÂdtak a vÀgyak. A her-
cegnû lejjebb n¢zett, ¢s olyannak lÀtott mindent, amilyennek Àlmodta, ¢s mÀr nem
engedte ki a fiÃt k¢jsÂvÀr karjai k´z¡l, e kit´rû erût minden perverz elûjÀt¢k n¢lk¡l
alaposan kimüvelt test¢nek legtitkosabb k¢jk´zpontjaiba irÀnyÁtotta. ¹sszegabalyo-
dott minden, egymÀsba m¢lyedtek a szervek, ¢s Genezyp meg¢rezte, hogy az ¢let m¢g-
iscsak valami. A hercegnû ugyanezt ¢rezte, de a sÁr sz¢l¢n, azaz, ami m¢g rosszabb,
¢lt-halt az ¢let¢rt. De az a bikaborjÃ igencsak tüzbe j´tt, ¢s kiel¢gÁtette a halÀlos vÀ-
gyakat: a magÀ¢t ¢s az ´v¢t, egybeolvadva az ûr¡let tengerm¢ly¢ben. (A hercegnût
k¢sûbb àa sÁr sz¢l¢n ÀllÂ v¢n csoroszlyÀnakÊ nevezte magÀban, Ágy k¡zdv¢n le sajÀt
¢rzelmeit.) A fiÃ szÀmÀra e nû az ¢let arcÀtlan, pûre, sût nyÃzott l¢nyege volt. A meg-
nevezhetetlen fejezûd´tt ki e disznÂ, metafizikai gy´ny´rr¢ fokozÂdÂ k¢jek egybe´m-
l¢s¢ben. AztÀn Àtmentek az Àgyra, ¢s a hercegnû elkezdte tanÁtani. A fiÃ pedig e k¢p-
z¢stûl felajzott lett, majd a m¢lybe zuhant, ¢s mÀr nem tudta, ¢l-e m¢g egyÀltalÀn eb-
ben a pokolban, ahol a legtitkosabb vÀgyak is leleplezûdnek. KihÃzta belûle a herceg-
nû ä mint a belet a jÂszÀgbÂl ä a titkait, a legsz¢gyenletesebb, bevallhatatlan ´tletek,
gondolatpÂkok ¢s -polipok emez ´rd´gi mÂdon kitÀgult horizontÃ vilÀgÀban. V¢g¡l
Zypcio m¢g egyszer, utoljÀra e m¢lys¢gbe zuhant, de most mÀr aztÀn rendesen. ý
pedig, ez a àd¢moniÊ Irina Vszevolodovna ä a rÂla szÂlÂ sz´rnyü pletykÀk fel¡lmÃltak
mindent, amit valaha is pletykÀltak (sût azt is, amit csak pletykÀlhattak volna) ä meg-
csÂkolta az ifjonc piszkos, persze csak bizonyos ¢rtelemben koszos kez¢t, azt se tudta
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a fiÃ, elment-e mÀr az esze vagy nem, n¢ma tünûd¢sbe mer¡lve az Àt¢lt gy´ny´r felett.
Megsemmis¡lt szinte, de ez a fÀradtsÀg ¢lvezetes volt, mint valami ismeretlen narko-
tikum. B¡szk¢n ¢s gyeng¢den simogatta a hercegnû a fiÃ lÀgy, selymes hajÀt, Àlmos
macskak¢nt hunyorogva szÁvta be m¢z¢des illatÀt.

Nyolc Âra volt. Az Àgyban fek¡dtek, nem volt erej¡k megvÀlni egymÀstÂl. A szoba-
lÀny, egy bÀjos v´r´s nû behozta a bÀrÀnys¡ltbûl, sonkÀs tojÀsbÂl, f¡st´lt halbÂl, por-
ridge-bÂl, tejeskÀv¢bÂl ¢s prÁma konyakbÂl ÀllÂ reggelit. (HÁres volt a hÀz a nûi sze-
m¢lyzet sz¢ps¢g¢rûl, a hercegnû bÀtran szemben¢zett az ´sszehasonlÁtÀs vesz¢lyeivel.
Ez¢rt, ami a àh´lgyekÊ felv¢tel¢t illeti, szigorÃ megszorÁtÀsok voltak ¢rv¢nyben Ticon-
derogÀ¢knÀl.) Zypcio a paplan alÀ bÃjt. Nevetg¢ltek, sugdolÂztak f´l´tte a nûk. De e
kis megalÀztatÀs ellen¢re is Ãgy ¢rezte magÀt, mintha szarvÀnÀl ragadta volna meg az
¢letet. CsontjÀig hatolt a diadal ¢rzete, buta, kisfiÃs diadal: f¢rfi volt v¢gre, ¢s tudta,
mit kell tennie a j´vûben. ñ, mekkorÀt t¢vedett!

PÂr P¢ter

K°T PILLANAT A B°CSI SZíNPADON
 

Hofmannsthal: A RñZSALOVAG; Schnitzler: A Z¹LD KAKADU

KirÀly Edit fordÁtÀsa

Az Àtmenet ¢veiben, amikor is Hofmannsthal a b¢csi àfin de siªcleÊ csodagyerek¢nek
szerepe utÀn a Nemzet K´ltûj¢nek m¢g nagyobb szerep¢re k¢sz¡lûd´tt, essz¢inek lÀ-
tÂk´r¢t is megvÀltoztatta, ¢s a dekadencia szentjeinek dicsûÁt¢se utÀn az eurÂpai szel-
lem nagy tradÁciÂjÀnak Ãjrafelfedez¢se ¢s Ãjra¢rtelmez¢se fel¢ fordult. így 1905-ben
elûadÀst tartott Shakespeare-rûl, pontosabban SHAKESPEARE KIRçLYAI °S NAGYURAI
cÁmmel. E kirÀlyok ¢s nagyurak hatalmas alakja mindig egy sajÀtlagos k´rnyezetet, a
sz´vegbe beleÁrt olasz kifejez¢ssel, egy sajÀtlagos àambient¢Ê-t teremt, m¢ghozzÀ olyan
erûvel ¢s intenzitÀssal, hogy a ànemes l¢tÊ mindenkit Àthat, m¢g a nem nemeseket ¢s a
szolgÀkat is, sût tÃl a szem¢lyeken, t¢rr¢, illattÀ, f¢nny¢ lesz, àdallameg¢ssz¢Ê, csodÀs
´sszesz´vûd¢ss¢, a dolgok ¢s a sorsok harmonikus àegymÀsba kapcsolÂdÀsÀvÀ ¢s ´sszefo-
nÂdÀsÀvÀÊ az univerzumban. V¢g¡l Hofmannsthal egy kurta mondatban foglalja
´ssze, amit Shakespeare varÀzsÀnak ¢rez: àOlyannyi atmoszf¢ra van magÀban a pillanat-
ban.Ê

Ez a jelent¢ktelennek ¢s banÀlisnak tünû mondat lesz a vez¢rfonalunk, amikor meg-
kÁs¢relj¡k ¢rtelmezni a szÀzadfordulÂ b¢csi szÁnpadÀnak k¢t nagyszabÀsÃ pillanatÀt.
Mindkettû valÂban lÀtvÀnyos ¢s p¢ldaszerü pillanat, ¢s ¢ppen az atmoszf¢ra r¢v¢n,
szinte azt mondhatnÀnk, ¢ppen az atmoszf¢ra ereje r¢v¢n, amelyben l¢trej´nnek, il-
letve amelyet megteremtenek, vÀlnak p¢ldaszerüv¢. Cselekm¢ny, konfliktus, alakok,
nyelv, korszak, sût m¢g az ÀbrÀzolt k´rnyezet, az àambienteÊ is k¡l´nb´zik a k¢t darab-
ban; de ´sszekapcsolja ûket a pillanat atmoszf¢rÀjÀnak k´z´s dramaturgiÀja. Mi az
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alapja ¢s mi a c¢lja ennek a dramaturgiÀnak, amelyik az eg¢sz darabot dÁszes hÀtt¢rr¢
vÀltoztatja, hogy aztÀn egy nagyszabÀsÃ gesztust kiemeljen, majd ugyanezt a gesztust
a hÀtt¢ren ki is oltsa? Mif¢le ¢rz¡let k¢sz¡lt itt fellobbanni, majd kioltÂdni az atmosz-
f¢ra eg¢sz¢ben, vagyis a pillanatban? E c¢lzatosan fogalmazott k¢rd¢sek nyilvÀnvalÂan
sugalljÀk mÀr alapvetû felt¢telez¢s¡nket: messze tÃl az irodalmon ¢s a müv¢szeten, az
¢letnek valamilyen ÀltalÀnos ¢rz¡lete (illetve hÀt annak, amit akkoriban ¢letnek ne-
veztek) talÀl szÁnpadi formÀt a pillanat dramaturgiÀjÀban; kicsit pontosabban: egy sa-
jÀtlagos tapasztalat arrÂl, amit az Idû ¢s az °rt¢k jelentett a àfin de siªcleÊ B¢cs¢nek
nevezetes fellobbanÀsakor.

Az elsû jelenet az ez¡strÂzsa ÀtadÀsa A RñZSALOVAG  librettÂjÀbÂl. MegkomponÀlÀ-
sakor Hofmannsthal nyilvÀnvalÂan a hatÀsosra t´rekedett, ¢s a jelenet valÂban m¢ltÀn
lett legendÀs hÁrü. SzÁnhelye egy sosem volt B¢cs, amely azonban akÀr l¢tezhetett is
volna, ha MÀria Ter¢zia uralkodÀsÀnak ¢vtizedei m¢g a valÂsÀgosnÀl is b¢k¢sebbek ¢s
gyanÃtlanabbak; nyelve egy sosem volt nyelv, amely azonban ugyancsak akÀr l¢tez-
hetett volna, ha valamilyen rejt¢lyes okbÂl a k¡l´nb´zû tÀrsadalmi osztÀlyok k´z´s el-
hatÀrozÀssal egyszer csak az ¢lû nyelv, pontosabban az ¢lû nyelvek müvi kivonatÀt kez-
dik besz¢lni (àA tizennyolcadik szÀzad volap¡kj¢tÊ, mik¢nt Hofmannsthal maga megha-
tÀrozta A RñZSALOVAG.  KíS°RýSZ¹VEG  cÁmü cikk¢ben); k´rnyezete, àambient¢Ê-je a tel-
jes egyet¢rt¢s k´zege, ahol Hermann Broch szavÀval àa grÂfok a b¢rkocsisok ¢s a b¢rko-
csisok a grÂfok allürjeit vett¢k felÊ (HOFMANNSTHAL °S KORA. Helikon, 1988. 86. o.,
Gy´rffy MiklÂs fordÁtÀsa): ebben a vÀrosban, ezen a nyelven, ebben a k´rnyezetben
kell egy fiatal fiÃnak ¢s egy fiatal leÀnynak egymÀsra talÀlnia, ¢s a talÀlkozÀsuk sem-
mivel sem kev¢sb¢ müvi, mint minden egy¢b harmÂnia ebben az idûn kÁv¡li vilÀgban.
Hatalmas tÀvolsÀgbÂl k´zelÁtenek egymÀshoz, szavaik ¢s mozdulataik valÂsÀgos kore-
ogrÀfiÀt k´vetnek, amely aztÀn a nagy pillanatban egyetlen harmonikus gesztusba
rendezi a szÀrmazÀs ¢s az utak k¡l´nb´zûs¢g¢t. àögy v¢lem, nem az ́ lel¢s, hanem a mozgÀs
az igazi erotikus pantomimÊ, elm¢lkedik Hofmannsthal egyik essz¢j¢ben (UTAK °S TA-
LçLKOZçSOK).

A fiÃ, Octavian, nemesi szÀrmazÀsÃ, nagyon fiatal, szinte kamasz m¢g, rÀadÀsul bÀ-
mulatosan sz¢p, ¢s annyira ¢retlen, hogy az mÀr-mÀr nyugtalanÁtÂ. AkÀrcsak egyenes
Àgi ûse, Mozart Cherubinja, û is ÀllandÂan valamilyen szerelmi kihÁvÀsban ¢l, de ennek
irÀnya annyira bizonytalan, hogy ÀlruhÀban felvÀltva hozza izgalomba mindk¢t ne-
met. A csÀbÁtÂ ifjÃ, aki jÂszer¢vel m¢g nem is ¢bredt tudatÀra sajÀt l¢ny¢nek ¢s az idû-
nek, amelybûl felbukkan, ¢s amelyben egyszer majd el kell tünnie, a darab elej¢n maga
is csÀbÁtÀs Àldozata: Octavian a tÀbornagyn¢nak, a csÀszÀrnû testv¢r¢nek a szeretûje.
Az elûkelû arisztokrata h´lgy ifjÃ kedves¢nek t´k¢letes ellent¢te: ¢rett nû, mik¢nt ezt
mondani szokÀs, v¢g¢rv¢nyes szem¢lyis¢g, aki ´r´kk¢ ¢s mindenhol a mÃlÂ idû tuda-
tÀban ¢l, ¢s ez¢rt mindig kicsit melankolikus ¢s m¢lÀzÂ. Szeretûje, a gyanÃtlan ¢s fe-
lelûtlen eph¢boszi ifjÃ egyszerre testesÁti meg a szÀmÀra ¢s segÁti elfojtani a szorongatÂ
fenyeget¢st, s m¢g benne is fel¢breszti az idû megÀllÁtÀsÀnak abszurd vÀgyÀt:

àSokszor ¢jszaka is fel¢bredek,
¢s sorban minden ÂrÀt megÀllÁtok.Ê
   (VÀrady SÀndor fordÁtÀsa.)

A lÀny, vagyis az a fiatal lÀny, akihez a gesztus szÂlni fog, tÀvol ¢l az arisztokrÀcia
vilÀgÀtÂl, tÀvol mÀr topogrÀfiailag is, B¢cs egy mÀsik k´rzet¢ben, de m¢g inkÀbb szel-
lemi ¢rtelemben: egy meggazdagodott kereskedû lÀnya, egy polgÀr¢, aki nemesi cÁm-



re vÀgyik. Az ÃrhatnÀm apa menthetetlen¡l kereskedû maradt: de most sajÀt lÀnya
fiatalsÀgÀt ¢s gazdagsÀgÀt viszi piacra ¢s kÁnÀlja fel cser¢be a bÀrÂ nemesi v¢r¢¢rt ¢s
cÁm¢¢rt, hogy ily mÂdon a csalÀd v¢gre az ÀhÁtott tÀrsadalmi rangra emelkedhessen.
ñhaja teljes¡l, lÀnya beker¡l a nemesi k´rbe, de egy mÀsik szem¢lynek k´sz´nhetûen,
eg¢szen mÀs mÂdon ¢s egy olyan gesztus r¢v¢n, amirûl Faninal Ãr korlÀtolt szelleme
m¢g csak nem is Àlmodott. Ments¢g¢re vess¡k k´zbe: bÀrmennyire visszanyÃl is Hof-
mannsthal Moliªre k¡l´nb´zû darabjainak alakjaihoz ¢s cselekm¢ny¢hez, a k´zponti
gesztus m¢g Moliªre nagy szellem¢nek alkotÀsaiban sem fordul elû sehol, hanem
hangsÃlyozottan Hofmannsthal eredeti lelem¢nye ä m¢g ha ennek az eredeti lele-
m¢nynek a tradÁciÂ lÀtszatÀt k´lcs´n´zte is. Eredetis¢g ¢s hagyomÀny k´lcs´n´sen
egymÀst rejtû ¢s megvilÀgÁtÂ furcsa viszonya messzemenûkig koncepcionÀlis. Hof-
mannsthal t´rt¢nelemfelfogÀsa ¢s po¢tikÀja szerint sajÀt korunk tapasztalatai csak ak-
kor kapnak ¢rtelmet, ha ́ sszekapcsolÂdnak a m¢ly hagyomÀnnyal, a m¢lys¢get azon-
ban el kell rejteni ä m¢ghozzÀ a felszÁnen. így keletkezett ez a szÁnpad, ez a lÀtvÀnyos
pillanat, amely ugyan teljes eg¢sz¢ben szerzûi lelem¢ny, t´k¢letesen ¢s ´nk¢nyesen
elt¢r minden hagyomÀnytÂl, de hagyomÀnyosan adatik elû, hogy valamif¢le müvi mÀ-
gia egyazon gesztusÀban jelenÁtse meg ¢s rejtse el a felszÁnen a m¢lys¢get, vagy leg-
alÀbbis azt, amit Hofmannsthal szÀmÀra a m¢lys¢g jelent.

A rituÀlis szertartÀs mÀr az elsû felvonÀssal kezdûdik. R´gt´n tanÃsÀgot t¢ve arrÂl,
mennyire ¢rz¢ketlen minden irÀnt, amit az idû jelent, a tÀbornagyn¢ unokatestv¢re,
Ochs bÀrÂ, azaz ¹k´r bÀrÂ, Moliªre Monsieur PourcegnacjÀnak, DisznÂ urÀnak le-
szÀrmazottja beront a hercegi hÀlÂszobÀba, ¢s m¢ghozzÀ a lehetû legrosszabb idûpont-
ban, ¢ppen amikor a tÀbornagyn¢ ifjÃ szeretûj¢t fogadja, aki erre egy szempillantÀs
alatt szobalÀnnyÀ maszkÁrozza Àt magÀt. Az¢rt j´tt, hogy k¡sz´b´nÀllÂ menyegzûj¢nek
hÁr¢t sz¢tk¡rt´lje; àelûkelû nemesi szokÀsÊ, Ágy folytatja aztÀn a bÀrÂ, groteszken vissz-
hangozva Wagner hûseinek ¡nnep¢lyes kijelent¢seit arrÂl, amit àa szokÀs elûÁrÊ, àelûkelû
nemes szokÀsÊ tehÀt, hogy àa tekintetes menyasszonyszem¢lyhezÊ vûf¢lyt k¡ldjenek, aki Àtadja
az àez¡strÂzsÀtÊ. A tÀbornagyn¢ vÀratlan ¢s k¡l´n´s ´tlettel ifjÃ szeretûj¢re bÁzza a k¡l-
d´nc szerep¢t, ekk¢nt megism¢telve ¢s persze ÀthasonÁtva a v¢gzetes k¡ldet¢st, ame-
lyet TrisztÀnnak kellett beteljesÁtenie.

De vajon valÂban annyira vÀratlan ¢s k¡l´n´s ez az ´tlet? A meglehetûsen k¢zen-
fekvû l¢lektani magyarÀzatra nem ¢rdemes sok szÂt vesztegetni: amikor a tÀbornagy-
n¢ a fiatal szeretûj¢t, aki nem tud mÀst tenni, mint szerelemre csÀbÁtani ¢s elcsÀbulni,
egy ¢rzelmes-¢rz¢ki ¡zenettel egy fiatal lÀnyhoz k¡ldi, aki k¡sz´b´nÀllÂ hÀzassÀgÀnak
´sszes izgalmÀval vÀrja, maga id¢zi elû azt, amitûl f¢l: Octavian hütlens¢g¢t, a nemze-
d¢kek megszokott rendj¢nek helyreÀllÀsÀt, s ezÀltal felid¢zi, valÂsÀggal lÀthatÂvÀ teszi
azt, amit a t´bbiek nem ¢rz¢kelnek, ami azonban ût ¢jjel-nappal kÁnozza: az idût. Eny-
nyit a l¢lektanrÂl. çm ami Hofmannsthalt igazÀn ¢rdekli, kÁv¡l van az okokon, motÁ-
vumokon ¢s a l¢lektanon, a darab igazi t¢mÀja inkÀbb egy egy¢ni Àllapot, illetve ennek
az Àllapotnak a tapasztalata. à°s ebben a ÏhogyanbanÎ van ¢ppen a nagy k¡l´nbs¢g eltemet-
veÊ, tünûdik el a tÀbornagyn¢ egy baljÂs elû¢rzetekkel teli pillanatban; ami Hof-
mannsthalt igazÀn ¢rdekli, az nem egyszerüen a hagyomÀny az ÂkortÂl Moliªre-ig,
Musset-ig ¢s Wagnerig, hanem a hagyomÀny okos ¢s jÀt¢kos travesztiÀja, a travesztia,
ami alkotÀssÀ vÀlik; a forrÀsokon, motÁvumokon ¢s okokon tÃl, amelyek sz¢pek ¢s fi-
nomak, de mind csak mÀsodrendüek, a t´k¢letesen müvi ¢s akaratlagos k¢p: az ez¡st-
rÂzsa. A misztika rÂzsÀjÀnak ¢s a szerelem rÂzsÀjÀnak ilyen ¢rzelmesen-ironikusan tÃl-
poetizÀlt alakja nyilvÀn nem l¢tezhetett ¢s nem l¢tezett sohasem; s m¢gis ott van ezen
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a szÁnpadon, lÀthatÂ, tapinthatÂ, ¢s (mik¢nt megtudjuk) m¢g bÂdÁtÂ illatot is Àraszt.
AttÂl a pillanattÂl kezdve, hogy a tÀbornagyn¢ a rÂzsÀt Octavianra bÁzza, a k¡l´nb´zû
sorsok mind rÀvet¡lnek erre a tÀrgyra, amely annyira müvi, hogy szinte abszurd.

Az elsû felvonÀsban a szÁnpad, azaz a vilÀg t´k¢letesen Àttekinthetetlen ¢s zürzava-
ros: nemesek ¢s szolgÀk, a bÀrÂ, a jegyzû ¢s a fodrÀsz, egy ¢nekes, aki egy valÂszÁnüt-
len¡l tiszta bel canto szerenÀdot ad elû, ¢s egy pÀr, aki a primitÁv zsarolÀs kupl¢it adja
elû, egy Àllatkereskedû, koldulÂ ÀrvÀk, nûk ¢s f¢rfiak (mellesleg az egyik¡k a t´rt¢net
sorÀn nemet cser¢l) j´nnek-mennek tarka ́ sszevisszasÀgban, valamennyire ÀllandÂan
àf¢lreÊ besz¢lnek, helyesebben ¢nekelnek (annÀl is inkÀbb, mert az ¢nekes olaszul ¢ne-
kel, mÁg a zsarolÂk egy olaszbÂl, müvelt n¢metbûl ¢s alpÀri b¢csi dialektusbÂl ´ssze-
gyÃrt makarÂni nyelven), monologizÀlÂ ÀriÀk, f¢lre¢rtett k¢rd¢sek ¢s elhibÀzott vÀla-
szok lebegnek a t¢rben, megteremtve ha nem is a teljes diszharmÂnia (majdnem azt
mondhatni: a teljes atonalitÀs), de legalÀbbis az ÀllandÂ kakofÂnia àambient¢Ê-j¢t. Mint
ahogy a szereplûk sorsa is t´k¢letesen k¡l´nb´zû irÀnyba megy, a tÀbornagyn¢ min-
den tett¢t ¢s minden szavÀt a mÃlÂ idû tudata uralja, Octavian annyira a csÀbÁtÀs meg-
szÀllottja, hogy az idûn kÁv¡l ¢l, a bÀrÂ nem restell igencsak m¢lyre s¡llyedni, csak
hogy tovÀbbra se kelljen tudomÀst vennie az idûrûl, Sophie-nak pedig meg kellene
fosztatnia a legfontosabb idûtûl, amit a sorsa adhat, s egyik¡k sem ¢rti, nem is nagyon
prÂbÀlja meg¢rteni a mÀsikat, mindenki àf¢lreÊ cselekszik ¢s besz¢l, vagyis ¢nekel. °s,
lÀm, az ez¡strÂzsa m¢gis ´sszek´ti majd ûket, a müvi rÁtus valÂban Ãgy hat, mint va-
lamilyen mÀgikus formula, amelyik egy v¢gtelen¡l hosszÃ pillanatra zÀrt alakzatba
rendezi majd a k¡l´nb´zû alakokat.

Izgatott szolgÀlÂlÀnyok, egy ostobÀn diadalmaskodÂ apa, egy kÁvÀncsisÀg ¢s f¢lelem
k´z´tt ingadozÂ leÀny, a mÀsodik felvonÀs eleje, a konkr¢t àambienteÊ, amelyben a k¡l-
d´ncre vÀrnak, vÀltozott formÀban megism¢tli a zürzavart; a k¡ld´nc feladata lesz
majd, hogy harmonikus pillanattÀ vÀltoztassa. °s v¢gre megj´n, egy hangzatos ¢s iro-
nikus tuttival a szÁnre l¢p, majd beÀll, hogy el¢nekeljen egy hosszÃ-hosszÃ mondatot,
¢s hogy a mondat v¢g¢n, mintegy az elmondottak gesztikus utÂk¢pek¢nt, ÀtnyÃjtsa
az ez¡strÂzsÀt a menyasszonynak:

àSz¢p h´lgy,
Engem ¢rt a megtiszteltet¢s,
Hogy Àltaladjam ¹nnek,
Mit rokonom,
Lerchenau k¡ld
A szerelem ¢des virÀgak¢nt.Ê

A ravaszul elnyÃjtott k´rmondat a v¢gtelenig szeretne terjedni; s mÁg elmondatik, il-
letve el¢nekeltetik, a szÁnpadon megteremtûdik t´k¢letesen valÂszerütlen¡l ¢s t´k¢-
letesen jelenvalÂan az idûn kÁv¡li pillanat. Egy fiatal nemes kinyÃjtja a karjÀt, ¢s Àtadja
a rÂzsÀt egy polgÀrlÀnynak, aki ezelûtt idegen volt a szÀmÀra, az ÀtadÀs pillanatÀtÂl
kezdve azonban a szerelme lesz; a gesztust a lÀny fûnemesi szÀrmazÀsÃ, Àmde m¢ltat-
lan jellemü vûleg¢nye nev¢ben teszi, ¢s az¢rt, hogy teljesÁtse feladatÀt vagy inkÀbb k¡l-
det¢s¢t, amelyet egy csÀszÀri hercegnû, egy idûs´dû h´lgy, a szerelme, az ÀtadÀs pil-
lanatÀtÂl: volt szerelme bÁzott rÀ. A szÂ ¢s a mozdulat egys¢g¢ben a diszharmonikus
akkordokat valÂsÀggal idilli (vagyis megint csak kicsit ironikus) konszonancia vÀltja
fel, a sz¢ttartÂ mozdulatok nagy ÀllÂk¢pbe rendezûdnek, a n¢gy sors egybecsend¡l,
¢s egy harmonikus t¢rbeli konfigurÀciÂba rendezûdik: az idû megÀll, ahogy mindnyÀ-
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jan kÁvÀnjÀk, de az egyik¡k magasabb, gondolatibb, a mÀsikuk pedig alacsonyabb szin-
ten, merûben ´szt´n´sen.

Egy Schnitzlerhez Árt lev¢lben (1896. aug. 21.) Hofmannsthal bizonyos tÀvolsÀgtar-
tÀssal jellemezte ´nn´n müveit ¢s t´rekv¢seit. àAz ÁrÀsaimnak persze megvan az a csÃnya
vonÀsa, hogy minden tÃlsÀgosan leplezetlen¡l ki van mondva benn¡k.Ê A Sophie ¢s Octavian
k´z´tti hÁres dialÂgusra, amely a rÂzsa ÀtnyÃjtÀsÀnak ¢s Àtvev¢s¢nek gesztusÀt k´veti,
biztos igaz ez az ´njellemz¢s. V¢gre egy igazi dialÂgus, amelyben mindketten ugyan-
arrÂl besz¢lnek, mindketten ¢rtik egymÀst, ¢s valÂban tÃl vilÀgosan kimondanak min-
dent, mivel ¢ppen azzal igyekeznek a szÁnpadi pillanatot min¢l hosszabbra nyÃjtani,
hogy megnevezik, elmagyarÀzzÀk ¢s kommentÀljÀk idûn kÁv¡li harmÂniÀjÀt. Sophie,
akihez a gesztus szÂl, elûbb egy konvencionÀlis mondattal vÀlaszol: àMegtisztelû szavai
lek´teleznekÊ, majd ä felpillantva ä egy kis vÀltoztatÀssal megism¢tli a mondatot: àMeg-
tisztelû szavai mind´r´kk¢ lek´teleznek.Ê A felszÁnes cseveg¢s lÀtszata itt is valamif¢le m¢ly-
s¢get takar, az ism¢tl¢ssel ¢s a vÀltoztatÀssal a lÀny azt mondja el, ami a fiÃ lÀttÀn egy-
szerre t´rt¢nt vele, a konvenciÂ pillanata àÀtcsÃszikÊ (a àgleitenÊ ige Hofmannsthal egyik
kedvenc szava) a àmind´r´kk¢Ê pillanatÀba. àOlyannyi atmoszf¢ra van magÀban, van a pil-
lanatbanÊ: az atmoszf¢ra zene, gesztus ¢s szÂ, sût illat is, hÀla az egzotikus jÀrul¢knak,
amely a müvit v¢g¡l m¢g term¢szetess¢ is teszi ä mindenesetre ugyancsak ironikus
n¡ansszal term¢szetess¢.

àBÂdÁtÂ az illata. AkÀr a rÂzsÀknak, az ¢lûknekÊ, lepûdik meg Sophie. àIgen, van benne
egy csepp perzsa rÂzsaolajÊ, magyarÀzza Octavian. Majdnem hÃsz ¢vvel k¢sûbb, Richard
Strausshoz Árt level¢ben (1928. jÃlius 13.) Hofmannsthal visszat¢r a ànyelvÊ sajÀtossÀ-
gÀra ¢s fontossÀgÀra A RñZSALOVAG-ban. àAz alakok besz¢d¢t tartom a tulajdonk¢ppeni k´l-
tûi alkotÀsnakÊ, Árja tûle szokatlan hatÀrozottsÀggal; a ànyelvÊ, a àbesz¢dÊ, a àhangÊ, a àdik-
ciÂÊ mind arra szolgÀl, àhogy az alakok k´z´tt k´zvetlen¡l alig kimondhatÂ dolgokat is ¢rz¢-
keltessenÊ. TalÀn elsûsorban erre a jelenetre gondolt: az àambienteÊ diadalÀra a szÁnpa-
don, a zene, a szÂ, a gesztus ¢s az illat mÀgikus, inkÀbb azt mondhatnÀnk, müvi-mÀ-
gikus egys¢g¢re. A t´k¢letes pillanat atmoszf¢rÀja Àthatja a szÁnpadot, egy idûn kÁv¡li
pillanat¢; mindketten ezt mondjÀk, ezt ¢nekelik (TrisztÀn ¢s Izolda nagy szerelmi ket-
tûs¢t travesztÀlva) hosszan kitartott, t´k¢letes harmÂniÀban. àVajon hol voltam ¢n, hol
voltam ilyen boldog?Ê, adja meg a fiÃ a hangot, àvajon hol voltam ¢n, hol voltam ilyen bol-
dog?Ê, viszonozza a lÀny a k¢rd¢st, ¢s aztÀn ezt az egyetlen t¢mÀt variÀljÀk, az idû meg-
szün¢s¢t a mÃltban, az àÀldott pillanatbanÊ, az à´r´kk¢valÂsÀgbanÊ, a àhalÀlbanÊ: a nagy
szÁnpadi egys¢gben az idû megÀll ¢s t¢rr¢ vÀlik. (K´zbevetem, hogy sz´vegemben
szÀnd¢kosan utalok vissza Wagner PARSIFAL-jÀnak legendÀs sorÀra: àZum Raum wird
hier die ZeitÊ, de a kapcsolatot mÀs ÁrÀsaimban kÁs¢reltem meg elemezni.) BizonyÀra
nem sz¡ks¢ges metafizikai tartalmakat keresni egy operÀban, amelyet maga Hof-
mannsthal kom¢diÀnak nevezett, ¢s sajÀt kom¢diafelfogÀsa szerint a komoly mü ¢s az
operett k´z´tt helyezett el, mindig megûrizve n¢mi tÀvolsÀgot ¢s k´nnyeds¢get:

àK´nnyebb lesz Ágy mindkettûnknek,
Mit a sors ad,
K´nnyü szÁvvel, k´nnyü k¢zzel
Fogadjuk el,
S aztÀn engedj¡k tovÀbb.
Ha nem tessz¡k,
Nem k´ny´r¡l rajtunk az ¢g,
Megb¡ntet minket az ¢let.Ê



így hatÀrozza meg a tÀbornagyn¢ a magatartÀst, amely ût magÀt ¢s az eg¢sz müvet
jellemzi. °s m¢gis: ebben a distanciÀlt k´nnyeds¢gben, a felszÁnbe rejtve megmutat-
kozik egy bizonyos m¢lys¢g, egy sajÀtos ¢letfelfogÀs; a nagy szÁnpadi ÀllÂk¢p megje-
lenÁti az àutak ¢s mozdulatokÊ àegymÀsba kapcsolÂdÀsÀt ¢s ́ sszefonÂdÀsÀtÊ, ¢s Ágy v¢g¡l a min-
denn¢l fontosabb transzfigurÀciÂt: az idû t¢rr¢ vÀlÀsÀt.

Ezen a ponton mÀr megfogalmazhatjuk a dolgozat alapvetû hipot¢zis¢t: ¢ppen ez
az irreÀlis t´k¢ly, ez a quasi-metafizikai ÀtvÀltozÀs a leginkÀbb ¢s k´zvetlen¡l jellemzû
a helyre ¢s a korszakra, amelyben l¢trej´tt, tehÀt a b¢csi àfin de siªcleÊ-re.

K´vetkezû müv¢ben, az ARIADN° NAXOSZ SZIGET°N cÁmü vÁgoperÀban, amelyet k¢t
¢vvel A RñZSALOVAG utÀn Árt, Hofmannsthal ugyanezt az ÀtvÀltozÀst viszi szÁnre, de
mÀr a burleszk hatÀrÀn ¢s ez¢rt m¢g sokkal egy¢rtelmübben. Egy palotÀban k¢t szÁn-
hÀzi tÀrsulat k¢sz¡lûdik. Az egyik egy opera seriÀt akar eljÀtszani, azaz egy igen-igen
komoly darabot, Ariadn¢nak, a kr¢tai kirÀly lÀnyÀnak v¢gzetes szerelmi t´rt¢net¢t.
MiutÀn a szoknyavadÀsz hûs, Th¢szeusz elcsÀbÁtotta ¢s elhagyta, egy magÀnyos sziget-
re menek¡l, de a sors itt is csak bolondjÀt jÀratja vele. K¢ts¢gbees¢s¢ben a halÀlt hÁvja,
¢s valÂban isteni jelen¢sben, unio mysticÀban r¢szes¡l, csakhogy nem a halÀl k´zelÁt
hozzÀ, hanem Dion¡szosz isten, ¢s nem is halÀlos r¢v¡letet bocsÀt rÀ, hanem sokkal
inkÀbb gy´ny´rteli mÀmort, tehÀt Ãjra valaki becsapja ¢s elcsÀbÁtja; nem ¢ppen vidÀm
t´rt¢net, m¢g ha nem hiÀnyzik is belûle bizonyos vad humor. A mÀsik tÀrsulat viszont
egy olasz opera buffÀt akar eljÀtszani, azaz egy bohÂzatot Arlecchino, Zerbinetta ¢s a
t´bbiek szerelmi kalandjairÂl ¢s bukfenceirûl. Nem csoda, hogy a zeneszerzû kezdettûl
fogva tiltakozik az ellen, hogy fennk´lt müv¢t egy alacsony bohÂzat k´vesse a szÁnpa-
don. Ami t´rt¢nik azonban, az m¢g enn¢l is sokkal rosszabb. A palota urÀnak, egy
nem annyira shakespeare-i, mint inkÀbb hofmannsthali grand-seigneurnek valÂban
k¡l´n´s ´tlete tÀmad, amelyik ugyancsak sajÀtos konfigurÀciÂt s àambient¢Ê-t k¢ny-
szerÁt rÀjuk: meg¡zeni ugyanis udvarmester¢vel a müv¢szeknek, hogy a k¢t darabot
szinkron elûadÀsban, àegyidejülegÊ akarja a szÁnpadon lÀtni. Hofmannsthal vÁgoperÀja,
az ARIADN° NAXOSZ SZIGET°N elûbb diszkurzÁve kifejti, majd k¢t-egy szÁnpadÀval a
szÁnpadon, megjelenÁti az àegyidejüs¢gÊ fogalmat. A k¡l´n´s parancs folytÀn ez a foga-
lom, a szinkrÂnia elve ¢rz¢kelhetû, lÀthatÂ ¢s hallhatÂ formÀt ́ lt, a k¢t ellenkezû darab
dÁszletei, szÁn¢szei, sz´vegei ÀllandÂ egyidejüs¢gben egymÀs mellett bukkannak fel,
j´nnek-mennek ¢s cselekszenek. Az eredm¢ny ÀllandÂ kakofÂnia, leplezetlen¡l pro-
vokatÁv operaburleszk, amelynek egyetlen lehets¢ges v¢gsû eszm¢je, hogy semmif¢le
v¢gsû eszme nem l¢tezik. Ahogy a k¢t t´rt¢net szesz¢lyes ritmusban egymÀsba kap-
csolÂdik, egyszersmind el is ¢rt¢ktelenÁti egymÀst, a bohÂcok replikÀi ¢s kommentÀrjai
elveszik Ariadn¢ k¢ts¢gbeesett kiÀltÀsainak pÀtoszÀt, mÁg Ariadn¢ kalandja egy mÀs-
fajta v¢gkifejlet Àrny¢kÀt veti Zerbinetta ¢s Arlecchino szerelmi bohÂzatÀra. Nincs v¢g-
sû eszme, mint ahogy v¢gsû ¢rt¢k sincs, se tisztÀn tragikus ¢rt¢k, se tisztÀn komikus;
a szinkrÂnia rendje vagy inkÀbb rendetlens¢ge nem türi az ¢rt¢kek v¢gletes szembe-
ÀllÁtÀsÀt, hanem tompÁtja, ́ sszekeveri ¢s a t¢r egyidejüs¢g¢ben jelenÁti meg ûket a mü-
v¢szet, a müvi alkotÀs ä azaz az ¢let nagy szÁnpadÀn.

Mindenki elûtt maga Hofmannsthal, nyomÀban pedig a filolÂgusok is pontosan ki-
mutattÀk, hÀnyf¢le szerzût, motÁvumot ¢s stÁlust elevenÁtett fel ¢s font egymÀsba
Hofmannsthal, az antik trag¢diÀtÂl Beethoven feljegyz¢seiig, a commedia dell' art¢tÂl a
romantikus zenedrÀmÀig ebben a bÀmulatos pastiche-ban: igazi oeuvre savante, ¢s m¢g-
hozzÀ erûsen kakofÂn hangv¢telü, ¢s m¢gis v¢gig mulatsÀgos ¢s kellemes; minde-
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nekelûtt persze nem a k¡l´nf¢le hagyomÀnyoknak, hanem ´nn´n dramaturgiÀjÀnak,
az ´ssze nem f¢rû elemek szÁnpadi àegyidejüs¢g¢nekÊ a parÂdiÀja.

E parÂdia felûl ¢rtelmezve A RñZSALOVAG ¢s legfûk¢nt az opera nagy pillanata az
idûbeli-diakron l¢t t¢rbeli-szinkron l¢tt¢ valÂ ÀtvÀltozÀsÀnak elv¢t jelenÁti meg. Vala-
mif¢le vÀgyakozÀs, hatÀrozatlansÀg, nyugtalansÀg¢rzet (Freud sokkal sÃlyosabb szÂt
Ár majd le, de csak hÃsz ¢vvel k¢sûbb: àUnbehagenÊ, egy àrossz k´z¢rzetÊ) a szÁnpad va-
lamennyi szereplûj¢t arra k¢szteti, hogy megprÂbÀljon szerepet vÀltani. IzgatottsÀguk
¢s vÀltozÀsaik azonban eleve lehatÀroltak; m¢g kalandjaikban, sût m¢g nosztalgiÀikban
is mindig a szÁnpadon, a szÁnpad k´r¢n bel¡l maradnak, mindnyÀjan a nagy-Ãri ¢s
nagy-k´ltûi àambient¢Ê-nek a szÁnjÀt¢kosai, amelyet a tÀbornagyn¢, vagyis Hofmann-
sthal teremtett a szÀmukra, ¢s k¢nyszerÁt rÀjuk, ily mÂdon megÂva ûket attÂl, hogy
sorsuk tragikus-atonÀlis diszkordanciÀba forduljon. BÀrmennyire kakofÂnan k¡l´n-
b´zû irÀnyokba megy is a sorsuk, ezen a szÁnpadon m¢gis egymÀsra talÀlnak, sût egy
pillanatra a harmÂnia nagy konfigurÀciÂja is megadatik a szÀmukra.

A harmÂnia persze t´k¢letesen müvi, hiszen egy olyan vÀrosban ¢s nyelven, olyan
rituÀlis szertartÀs szerint j´n l¢tre, amelyek mind nyilvÀnvalÂan soha nem l¢teztek ä
noha a szÁnpadon t´k¢letesen jelenvalÂk, szem¢lyek, szavak ¢s tÀrgyak, amelyekben
megtestes¡l az idûbeli-diakron l¢t t¢rbeli-szinkron l¢tt¢ vÀlÀsÀnak elve. Az idû vissza-
fordÁthatatlan, az idûben v¢gsû ¢rt¢kek Àllnak egymÀssal szemben ¢s esetleg semmi-
s¡lnek meg ä ebben az ¢rtelemben az idû tragikus princÁpium. Ugyanebben az ¢rte-
lemben a t¢r antitragikus princÁpium, mivel a t¢r lehetûv¢ teszi ´sszeegyeztethetetlen
elemek, sût ellent¢tes ¢rt¢kek egyidejü l¢tez¢s¢t. Darabjaiban Hofmannsthal szoron-
gÀsbÂl ¢s nosztalgiÀbÂl ÀllÁtja meg ¢s vÀltoztatja t¢rr¢ az idût, vagyis hogy egy hetero-
g¢n ¢s bizonytalan Àllapotot megûrizve kit¢rhessen a visszafordÁthatatlan tragikum
fenyeget¢se elûl. MÀsok, Ágy Loos, aki let¢pte az ¢p¡letek bün´sen hazug ¢kÁtm¢nyeit
(egyik leghÁresebb cikk¢nek cÁme: ORNAMENT UND VERBRECHEN), hogy lÀthatÂvÀ vÀl-
j¢k a lecsupasztott szerkezet, s egyik alkotÀsa oly m¢rt¢kben irritÀlta Ferenc JÂzsefet,
hogy a k¡l´nben Âvatos csÀszÀr Ãgy nyilatkozott, a hÀz homlokzata olyan, mint egy
f¢rfiarc bajusz n¢lk¡l; Ágy Kokoschka, aki elsû k¢peivel viszont a k¢sûbbi IV. KÀrolyt
d¡hÁtette fel, holott tematikusan n¢zve egyszerüen csak portr¢k voltak, àA csontjait kel-
lene ́ sszet´rni a fickÂnakÊ, mondotta a k¡l´nben szelÁd temperamentumÃ fûherceg; Ágy
Sch´nberg, aki a HAT KIS ZONGORADARAB-ban (op. 19. anno 1911) t¡ntetûen mellûzte
a motivikus kapcsolatokat ä ûk valamennyien nyÁltan szemben¢ztek a moderns¢g ki-
hÁvÀsÀval, a tapasztalat ¢s a k¢pzelet, az ¢let ¢s a müv¢szet k´z´tti Àthidalhatatlan t´-
r¢ssel, ¢s vÀlaszk¢ppen radikÀlisan megvÀltoztattÀk az eszt¢tikai alkotÀs elveit. Nem
Ágy Hofmannsthal ¢s szellemi tÀrsai: p¢ldÀul Otto Wagner, aki k´z¢p¡leteinek orna-
mentÀlis homlokzatÀval hosszÃ idûre megszabta a csÀszÀrvÀros arculatÀt; vagy Klimt,
aki vÀsznainak m¢g a keret¢t is lefestette, hogy a müvi hÀtteret, az àambient¢Ê-t, amely-
be a b¢csi nagypolgÀrsÀg alakjait ¢s tÀrgyait helyezte, kiterjessze az eg¢sz k¡lvilÀgra;
vagy ¢ppen Richard Strauss, aki Hofmannsthal dramaturgiÀjÀt ¡ltette Àt zenei kom-
pozÁciÂba: ûk a kihÁvÀsra ¢ppen a motivikus kapcsolatok tÃlhangsÃlyozÀsÀval feleltek.
Az ez¡strÂzsa ÀtadÀsa mint antitragikus gesztus, a tragikum ellenk¢pe ebben az Àlta-
lÀnos ¢rtelemben is p¢ldaszerü: a müvi tÀrgy magÀhoz hasonÁt minden ¢lût ¢s minden
¢lettelent, a v¢gsûkig hajtott ÀllandÂ stilizÀciÂban a nagy vÀgy c¢ljÀhoz ¢r, amennyiben
a tapasztalat alÀrendelûdik a k¢pzeletnek, ism¢t Freud szavÀval, a tapasztalat elfojtÂ-
dik a k¢pzeletben, a müv¢szet diadalmaskodik az ¢let f´l´tt, ¢s ily mÂdon, in signo
artis, az ¢let nagy ¢s nosztalgikus harmÂniÀban rendezûdik el a vilÀg szÁnpadÀn. A moz-
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galom k´r¡lbel¡l hÃsz ¢vig tartott, m¢gis pillanatszerü; valamennyi müve egy idûn
kÁv¡li Àllapot szellem¢bûl fakadt, egy pillanat szellem¢bûl, amelyik a v¢gtelenbe nyÃ-
lik, ¢s amelyben àolyannyi atmoszf¢ra vanÊ.

àEgy ilyen pillanatban sok minden kioltÂdikÊ, elm¢lkedik Schnitzler egyik hûse A Z¹LD
KAKADU cÁmü darabban a sok¢rtelmü pillanat jelent¢s¢rûl. Mondata nagyon is igaz ä
de csak ha a kicsit fenyegetû felhangot is meghalljuk benne. A pillanat atmoszf¢rÀja
finom, jÀt¢kos ¢s ÀlmodozÂ ä de semmik¢ppen sem Àrtatlan. DominanciÀja arra szol-
gÀl, hogy minden nem müv¢szit kioltson a müv¢sziben ¢s a müviben. Egy minden
nappal hatalmasabb, minden nappal agresszÁvebben jelenvalÂ valÂsÀganyagnak, a
modern ¢letnek kellett volna a mindent k´r¡lvevû àambienteÊ hÀtter¢hez hasonulnia,
¢s egyes müvekben, p¢ldÀul Mahler n¢hÀny darabjÀban ¢s Schiele n¢hÀny k¢p¢n tet-
ten ¢rhetû a pillanat, amikor az ¢rdes anyag sz¢trobbantja a sz¢p, egyenletes fel¡letet.
Az idûn kÁv¡li pillanat akkor, abban az idûbeli pillanatban ¢r v¢get, amikor sÃlyos tÀr-
gyak, visszavonhatatlan t¢nyek, kib¢kÁthetetlen ellent¢tek ¢s v¢gsû ¢rt¢kek mÀr sem-
milyen müvi harmÂniÀban nem b¢kÁthetûk ´ssze.

Tapasztalat ¢s k¢pzelet, igazsÀg ¢s hazugsÀg, valÂsÀg ¢s Àlom k¢nyes egyidejüs¢ge
volt a fû t¢mÀja Schnitzler drÀmÀinak is ä de û sokkal ¢lesebben ¢szlelte a csalÂka egy-
s¢g problematikus voltÀt. Alakjai t´bbnyire ugyanazt a konfliktust ¢lik meg: JustinÀt,
az idûs fegyverkovÀcs feles¢g¢t megzavarja ¢s lesÃjtja, hogy sose fogja megtudni, vajon
hazug vagy igaz-e a szerelmi eml¢kk¢p, amely hipnotikus Àlomban megjelent neki
(PARACELSUS); Kassiant, a hadfit ezzel szemben cinikussÀ ¢s szuver¢nn¢ teszi ugyanez
a tapasztalat, olyannyira, hogy kockajÀt¢kkÀ vÀltoztatja a sorsot (A VIT°Z  KASSIAN).
Mindannyian ugyanabban a folytonos relativizmusban, majd azt mondhatni, folyto-
nos relÀcionizmusban ¢lnek, a tetszetûs ¢s bizonytalan àambienteÊ ́ sszek´ti a legk¡l´n-
b´zûbb sorsokat, a fejedelmet a prostituÀlttal, a polgÀrt a boh¢mmel. Konfliktusaik,
illetve az egy k´z´s konfliktus sÃlyosnak, olykor v¢gzetesnek tünhet, a relativizmus
megÂvja ûket a trag¢diÀtÂl, de ez azt is jelenti, hogy megakadÀlyozza a trag¢diÀt ¢s
vele a nagy kompozÁciÂt; Karl Kraus szigorÃ Át¢lete szerint Schnitzler egyfelvonÀso-
saiban ¢s epizÂdf¡z¢reiben a dramaturgiai r´vidl¢legzetüs¢g vÀlt müfajjÀ. M¢gis, ezek
a valÂban r´vid l¢legzetü dramaturgiai konfigurÀciÂk olykor annyira sz¢lsûs¢ges for-
mÀt ´ltenek, hogy belsû fesz¡lts¢g¡k mÀr nem fedûdik el ¢s nem àoltÂdik kiÊ teljesen.
Schnitzler, mik¢nt azt mÀr kortÀrsai is megÀllapÁtottÀk, nemcsak a dekadens mozga-
lom bÀlvÀnyait k´vette, hanem a felvilÀgosodÀs eg¢sz mÀs jellegü hagyomÀnyÀt is. így
û nem is rejtette soha eg¢szen a sz¢p felszÁn m´g¢ k¢ts¢geit, vajon valÂban hat¢ko-
nyabb-e az ¢rz¢kek ¢s az ¢rz¢sek eszt¢tikai szeml¢lete az ¢sz ¢s az erk´lcs ¢rt¢kein¢l?
Leg¢rdekesebb alakjainak sorsa ¢pp ezt a k¢ts¢get tematizÀlja ä igaz, a k¢ts¢g v¢g¡l
mindig egy Ãjabb megb¢k¢l¢sben àoltÂdik kiÊ.

A rendszert, mint eg¢szet sohasem feszÁtette sz¢t, konfliktusai, m¢g a keserüen szo-
ciÀlis konfliktusok is, valamilyen müvi kiegyenlÁtûd¢sben, aff¢le b¢csies megegyez¢s-
ben ¢rnek v¢get, m¢g legradikÀlisabb alakja, Bernhardi professzor, az orvoseszt¢ta is
(aki az ÁrÂ nyilvÀnvalÂ alteregÂja) visszariad a v¢gsû k´vetkezm¢nyektûl. A problema-
tikus jelleget azonban bele¢pÁtette magÀba a rendszerbe, Ágy A Z¹LD KAKADU cÁmü
darabba is, amelyet egy¢bk¢nt tizenk¢t ¢vvel korÀbban Árt, mint Hofmannsthal A Rñ-
ZSALOVAG -ot. Ez a darab az irodalmi mozgalom legmer¢szebb s egyben legrafinÀltabb
dramaturgiai konstrukciÂja. A RñZSALOVAG kulcsjelenete egyfajta ¢let- ¢s müv¢-
szetfelfogÀs müvi-mitikus megoldÀsÀt p¢ldÀzza; Schnitzler darabjÀnak k´zponti jele-
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nete, pontosan: a jelenet a jelenetben azt p¢ldÀzza, melyek azok a v¢gsû hatÀrok,
ameddig ez a felfogÀs m¢g elmehet.

A cselekm¢ny àA z´ld kakaduÊ-ban, ebben a kicsit groteszk nevü s egyszerre k¢tes
¢s kellemes hÁrü pÀrizsi kabar¢ban jÀtszÂdik. Mint minden kabar¢ban, itt is kaotikus
rendetlens¢g uralkodik, csak legfeljebb m¢g a szokÀsosnÀl is nagyobb m¢rt¢kben. Az
emberek teljesen v¢letlen¡l talÀlkoznak egymÀssal, kijelent¢sek, k¢rd¢sek ¢s vÀlaszok
kavarognak c¢l ¢s ´sszef¡gg¢s n¢lk¡l a t¢rben, s bizonyos idû el is telik, mÁg a n¢zû
tÀj¢kozÂdni kezd ebben a zürzavarban, ¢s felfedezi a hÀromr¢tegü konfigurÀciÂt a
szÁnpadon. Az elsû csoportba a fogadÂs ¢s a vend¢gek tartoznak, t´rzsvend¢gek vagy
alkalmi vend¢gek, k´zt¡k egy filozÂfus is, aki azt mondja magÀrÂl, hogy a Palais Royal-
bÂl j´n, ahol is k´zvetlen¡l Camille Desmoulins utÀn tartott egy lÀngolÂ besz¢det, va-
lamint egy csavargÂ, aki egyenesen a b´rt´nbûl ¢rkezett ide, egy rendûr, term¢-
szetesen civilben, aki az ÀllÁtÂlag lÀzÁtÂ müsort j´tt ellenûrizni, ¢s Ágy tovÀbb. ValÂban,
az igazi ¢s Àlvend¢gek egy mÀsik csoportja k´zben mÀr arra k¢sz¡l, hogy szÁnpadra
vigye ä tehÀt: szÁnpadra a szÁnpadon ä mindennapos ¢s lÀthatÂan r´gt´nz´tt elûadÀ-
sÀt. °s a szereplûk harmadik csoportja is szÁnre l¢p (ezÃttal Schnitzler ¢s nem a szÁn¢-
szek szÁnpadÀra), hogy megn¢zze a produkciÂt: ûk az arisztokrata k´z´ns¢g, hercegek,
mÀrkik ¢s grÂfok, akik rendkÁv¡l ¢lvezik a f¢lhivatÀsos, f¢ldilettÀns tÀrsulat felforgatÂ,
de az¢rt inkÀbb csak pimasz r´gt´nz¢seit. A k¡l´nb´zû csoportok k´z´tti hatÀrvonalak
azonban elmosÂdottak, ¢s nem csak az¢rt, mert ebben A Z¹LD KAKADU-nak nevezett
p¢ldaszerü t¢rben az elûkelû vilÀg ¢s a f¢lvilÀg szoros k´zels¢gben van ́ sszezÀrva, ha-
nem az¢rt is, mert a szereplûket k¡l´n´sen mulattatja, hogy elvegy¡lnek egymÀssal,
a herceg a szÁn¢szekkel, avagy Broch szavÀval, a grÂfok a fiÀkeresekkel. így p¢ldÀul
az egykori b´rt´nrab, akit a fogadÂs kellû pÀtosszal àigazi gyilkosk¢ntÊ mutat be, szeret-
ne bel¢pni a szÁntÀrsulatba, hogy ott eljÀtssza a gyilkos szerep¢t, ugyan ki mÀs¢t, azaz-
hogy ¢pp az ellenkezûj¢t Árja le annak a pÀlyÀnak, amit sok szÁn¢sz befutott vagy ezutÀn
fog befutni; a herceg pedig a primadonna szeretûje, akit a herceg szavaival, az Isten
is arra teremtett, hogy a vilÀg legnagyobb ¢s legcsodÀlatosabb szajhÀja legyen.

BÀrmennyire v¢letlenszerüen ¢s zürzavarosan helyezkedjenek is el a szereplûk a
t¢rben, a àszÁnjÀt¢kÊ (àSpektakelÊ) m¢gis ´sszek´ti ûket; mindnyÀjan r¢szt vesznek ben-
ne, ha mÀsk¢nt nem, hÀt mint n¢zûk. °s valamennyi¡k szÀmÀra k¡l´n ¢lvezetet, ahogy
egyik¡k mondja, àkellemes borzongÀstÊ okoz a hatÀrok ÀthÀgÀsa, a szerepek felcser¢l¢se;
s k¡l´n´sen azt talÀljÀk izgatÂnak, ha valami àvalÂdiÊ àÀtvillanÊ, mivelhogy ez àm¢g el-
ragadÂbbÀÊ teszi a àszÁnjÀt¢kotÊ: àaz ember v¢gt¢re is nem lÀthatja mindennap, hogyan ´lnek
meg igazÀn egy igazi hercegetÊ, mondja lelkendezve az egyik mÀrkin¢ egy k¡l´n´sen k¢t-
¢rtelmü pillanatban.

Az egyik szÁn¢sznek azonban, m¢gpedig ¢ppen a tÀrsulat sztÀrjÀnak, Ãgy lÀtszik,
v¢gk¢pp elege lett a v¢letlen szerepek sz¡ntelen kavalkÀdjÀbÂl. AttÂl a pillanattÂl
kezdve, hogy a szÁnpadra l¢p ä tehÀt Schnitzler szÁnpadÀra, a kabar¢ba ä , ¢pp az el-
lenkezûj¢t hirdeti mindannak, amit mindenki mÀs mond ¢s tesz. àIstenrûlÊ besz¢l, ¢s
egy àÃj vilÀgrÂlÊ, a àszentrûlÊ ¢s egy àv¢gtelen csendrûlÊ, a àvilÀg v¢g¢rûlÊ, a àvigasztalÂ ¢g-
boltrÂlÊ, ànagy b¢k¢rûlÊ stb. Az igyekezet ¢s a pÀtosz, amellyel az Ãj kifejez¢seket halmoz-
za, persze azt a gyanÃt keltik, hogy ez a szÁn¢sz is talÀn csak egy Ãjabb, bÀr ezÃttal
pozitÁv, sût ¢p¡letes szerepet jÀtszik. De nem: a v¢gsû ¢rt¢kek hirdet¢s¢t a szÁn¢sz mÀr
tettekre is vÀltotta, feles¢g¡l vette a primadonnÀt, aki ¢vek Âta a szeretûje volt, hogy
a hÀzassÀg szent k´tel¢k¢ben ¢ljen vele, ¢s azt is elhatÀroztÀk, hogy v¢gleg elhagyjÀk
a szÁnpadot, a kabar¢t, a vÀrost; aznap este lesz a szÁn¢sz utolsÂ fell¢p¢se.
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°s hogy mennyire tettekre vÀltotta! N¢mi habozÀs utÀn ugyanis dadogva ¢s ¡v´ltve
bevallja v¢gsû megt¢r¢s¢nek igazi okÀt, amely egyÃttal menek¡l¢sre k¢nyszerÁti: ami-
kor bel¢pett a kabar¢ba, hogy felk¢sz¡lj´n utolsÂ fell¢p¢s¢re, rajtakapta partner¢t ¢s
szeretûj¢t, illetve n¢hÀny ÂrÀja: feles¢g¢t a r¢gi vet¢lytÀrssal, a herceggel, ¢s azon
nyomban leszÃrta a fickÂt.

A mai n¢zû, ismerve Pirandello nagy trag¢diÀit ¢s kom¢diÀit, k´nnyen kitalÀlja,
hogy mi lesz a v¢gkifejlet: ez az ¢rzelemkit´r¢s, ez a drÀmai vallomÀs, ez volt az utolsÂ
fell¢p¢s. RendkÁv¡li, sût tÃlsÀgosan is rendkÁv¡li sikert arat vele; s az ÀltalÀnos meg-
r´k´ny´d¢s k´zepette a tulajdonos azzal igyekszik megvigasztalni a szemmel lÀthatÂ-
an ́ sszet´rt szÁn¢szt, hogy megerûsÁti, helyesen cselekedett, a szeretûje, illetve feles¢ge
valÂban megcsalta a herceggel, û maga is t´bbsz´r rajtakapta ûket. Minden elû van
k¢szÁtve a hatÀsos szÁnpadi fordulathoz, ¢s az kellûk¢ppen nagyot csattan is: elevenen
¢s vidÀman szÁnre l¢p a herceg (vagyis Schnitzler szÁnpadÀra, a kabar¢ba, amit viszont
a szÁn¢sz eg¢sz¢ben sajÀt szÁnpadÀvÀ alakÁtott Àt), ¢s a szÁn¢sz, aki a hazugsÀg ¢vei utÀn
v¢gre megtudta az igazsÀgot, f´lugrik, ¢s most mÀr igazÀn meg´li az igazi herceget.

ögy lÀtszik, a szÁn¢sz v¢gre m¢gis tettre vÀltotta a v¢gsû ¢rt¢keket, amelyeket han-
gosan hirdetett, akÀr hatÀsvadÀszatbÂl, akÀr meggyûzûd¢sbûl, egyre megy: igazi, tehÀt
idûbeli ¢s visszavonhatatlan tettet vitt v¢gbe, kimozdÁtotta az ¢rt¢kek nev¢ben a t¢rbeli
konfigurÀciÂ vilÀgÀt, ¢s ha nem teremtett is Ãj vilÀgot, de legalÀbb v¢g¢rv¢nyes masz-
kokat ¢s a maszkszerepek tragikus polarizÀciÂjÀt, amint ezt Pirandello hûse, IV. Hen-
rik meg fogja teremteni.

SzÂ se rÂla! Alig t´rt¢nt meg a lÀtvÀnyos tett, felerûs´dnek az eddig tÀvoli zajok, Ãj
vend¢gek rontanak be, ¢s ordÁtva ¡nneplik a Bastille lerombolÀsÀt, a szabadsÀg gyû-
zelm¢t; 1789. jÃlius 14. van ä ¢s megint csak: àEgy ilyen pillanatban sok minden kioltÂdik.Ê

Paradox fordulat; a nap esem¢nyeinek tÃlm¢retezett hÀttere, a nagy szerepvÀltÀs
a t´rt¢nelmi szÁnpadon a kabar¢ zÀrt ter¢ben ¢ppen arra szolgÀl, hogy az alighogy
megteremtett ¢rt¢keket ism¢t megsz¡ntesse, ¢s azt, aminek tragikus tett¢ kellett volna
vÀlnia az idûben, visszavÀltoztassa azzÀ, amit e tett le akart gyûzni, vagyis müv¢szi gesz-
tussÀ, amelyik teljesen feloldÂdik a t¢rben, az àambienteÊ uralmÀban; ¢s mindehhez a
zürzavar tetûpontjÀn a primadonna-szajha-szeretû-feles¢g is beront a szÁnpadra (û ¢s
ebben a pillanatban: mindk¢t szÁnpadra), hogy tulajdonk¢ppen csak egyetlenegy
mondatot mondjon: àEg¢sz ¢letemben nem ¢rtem ennyit.Ê

àNem ¢rtem ennyitÊ (ànicht WertÊ, a n¢met nyelv m¢g kategorikusabb tagadÀsÀval):
ism¢t minden k¢t¢rtelmüv¢ vÀlik, ism¢t minden elveszti idûbeli, visszavonhatatlan k´-
vetkezm¢nyeit, ism¢t eltünik a tragikum, amelyet az ellent¢tes ¢rt¢kek kimondÀsa
mÀr-mÀr felid¢zett, de egy utolsÂ dramaturgiai bukfenc m¢gis kiolt az ¢let szÁnpadÀ-
nak ornamentikus hÀtter¢ben.

Annak a mentalitÀsnak, amit b¢csi àfin de siªcleÊ-nek szoktak nevezni, ez a hatÀrda-
rabja. Az ́ sszes t¢r ¢s tett k´lcs´n´sen egymÀs szÁnpada ¢s jÀrul¢ka, minden ÀllandÂan
beigazolÂdik ¢s megszünik: ez a ravaszul viszonylagos szerkezet, amelyik az abszolÃtat
is ¢rinti, de aztÀn àkioltjaÊ, jelzi a v¢gsû ÀllÁtÀsokat ¢s v¢gsû hatÀrokat, ameddig ez a
mentalitÀs eljuthat, amelyeken azonban nem tud tÃll¢pni, hacsak nem akarja ´nma-
gÀt megsz¡ntetni. A megoldÀs visszaÀllÁtja az ellent¢tek jÀt¢kos jelleg¢t, de mÀr csak
egy a feje tetej¢re ÀllÁtott logika segÁts¢g¢vel, a szÁnjÀt¢k vilÀga megûrzûdik, de mÀr
csak in extremis: mintha az idûbeli pillanat sajÀt idûbeli v¢g¢t is jelezn¢. Hamarosan
el is k´vetkezik, brutÀlisan ¢s kit´r´lhetetlen¡l az idûben, a szarajevÂi gyilkos tett,
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amelyik v¢g¢rv¢nyesen sz¢trobbantotta a vilÀgot, ahol n¢hÀnyan m¢g azt hihett¢k,
hogy ¢let¡ket ¢s müv¢szet¡ket szerepekben, maszkokban ¢s gesztusokban ¢lik egy
sz¢p, tÀgas ¢s ´r´k szÁnpadon.

Az alÀbbi essz¢t egy az osztrÀk àfin de siªcleÊ-nek szentelt elûadÀs-sorozatra Ártam: AUT-
RICHE. ITIN°RAIRE  CULTUREL (Centre Pompidou, Paris, 1986). A sz´veg n¢met for-
dÁtÀsÀt tanulmÀnyk´tetemben k´z´ltem: DER K¹RPER DES TURMES (Frankfurt, Peter
Lang, 1988). (A magyar fordÁtÀs a n¢met vÀltozat alapjÀn k¢sz¡lt.) ä Az elûadÀsok nem
okvetlen¡l tudomÀnyosan felk¢sz¡lt k´z´ns¢ghez szÂltak, ez¢rt eltekintettem a szo-
kÀsos filolÂgiai apparÀtustÂl, ¢s most sem lÀtom ¢rtelm¢t, hogy egy mÀs elk¢pzel¢ssel
ÁrÂdott essz¢hez utÂlag toldjak hozzÀ lÀbjegyzeteket. Fontosnak tartom viszont meg-
emlÁteni azokat a müveket, amelyek k´zvetlen¡l befolyÀsoltÀk felfogÀsomat. így Hof-
mannsthal-¢rtelmez¢semhez Hofmannsthal sajÀt kommentÀrjai, Emil Staiger dolgo-
zata: BETRACHTUNGEN ZUM ROSENKAVALIER , MUSIK UND DICHTUNG cÁmü k´tet¢ben
(Z¡rich, 1959) ¢s Willi Schuh tanulmÀnya: DIE ENTSTEHUNG DES ROSENKAVALIER ,
in: Trivium IX. Heft 2. Schnitzler interpretÀciÂjÀhoz l. Martin Swales monogrÀfiÀja:
ARTHUR SCHNITZLER. A CRITICAL STUDY (Oxford, 1971) ¢s Heinz Politzer dolgozata:
DIAGNOSE UND DICHTUNG, in: DAS SCHWEIGEN DER SIRENEN (Stuttgart, 1963). ä SzÁ-
vesen Árom le m¢g a k¢t teoretikusnak a nev¢t, akiknek a müvei rendkÁv¡li m¢rt¢kben
hatottak rÀm, ami a korszakot illeti, ¢s azon tÃl is, ÀltalÀnos irodalomfelfogÀsom ki-
alakÁtÀsÀban: Peter Szondi elm¢lete a àfin de siªcleÊ lÁrai drÀmÀjÀrÂl, illetve ÀltalÀban
forma ¢s t´rt¢nelem kapcsolatÀrÂl, valamint Mihail Bahtyin elm¢lete az irodalmi ¢s
k¡l´n´sen a modern irodalmi forma travesztiajelleg¢rûl. ä V¢gezet¡l megjegyzem,
hogy egy mÀsik tanulmÀnyomban megkÁs¢reltem pontosan megragadni, mi az az el-
hatÀrozÂ skizma, amelyben a modern müv¢szet s egyszersmind a modern müv¢szeti
gondolkozÀs megsz¡letett, magyarul l. PÂr P¢ter: A SZçZAD °S A VILçGSTíLUS V°GE,
in: Müv¢szett´rt¢neti °rtesÁtû, 1990. 1ä2.

Imre FlÂra

N°MELY FILOLñGIAI MEGJEGYZ°SEK

SzÂval a t¡csk´k ¢jjelenk¢nt.
(°s ez mÀr voltak¢pp szimbÂlum is.
Fûleg Ágy harminc ¢s negyven k´z´tt.)
A t¡csk´k persze mit se tudnak errûl
a vilÀgirodalomban preformÀlt
jelent¢s¢rûl ¢nek¡knek.
(MÀrmost eltekintve attÂl a szint¢n
fogas k¢rd¢stûl, hogy mik¢pp
¢rtelmezendû t¡csk´k eset¢n
a tudat fogalma.) SzÂval az ¢jjel
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(tegy¡k hozzÀ, hogy augusztusi ¢jjel,
huszonnyolc fok ¢s nyolcvan szÀzal¢k
pÀratartalom) sürü csendje aljÀn
a folyamatosan ¢s ÀllandÂan
ism¢tlûdû ritmus m¢ly riadalma,
az ¢jszakÀrÂl ¢jszakÀra mindig
egyforma ¢s erûszakos,
mind hangosabb fenyegetetts¢g
(amelyet persze mondanunk se kell,
hogy a g´r´g´k Âta ´r´klûdû
irodalmi k´zhely hallat vel¡nk),
a v¢gtelens¢gnek s a v¢gess¢gnek
ez a paradox ´sszekapcsolÀsa,
mint ahogy Akhilleus is
(az Ilias t´bbi szereplûj¢rûl nem is szÂlva)
a tengerpartra megy a bÀnatÀval,
¢s nemcsak az¢rt, hogy tengeristennû
anyjÀnak jÂl kisÁrhassa magÀt,
hanem hogy abban az ´r´k morajban
halandÂ lelk¢t megf¡r´sztve
kiÀzzon belûle az itt s a most.

SzÂval a t¡csk´k ¢jjelenk¢nt.

HçROM ALLEGORIKUS ALAK

KarjÀt kitÀrva hÁv az elsû.
Neveden szÂlÁt. Hangja m¢ly,
mint vÁzes¢s, messzirezengû,
¢s sÃlyos, mint a g´rgeteg kû,
¢s mint a kû, olyan kem¢ny.

A mÀsik mozdulatlan Àll.
K¢t tenyer¢t ´sszeszorÁtva
valamit ûriz. VÀllaikra
szirom, f¢ny, lev¢l, hÂ szitÀl.

A harmadiknak szÀrnya van.
NyomÀban ´rv¢ny. Tehetetlen,
p´r´gve hullsz a v¢gtelenben.

80 ã Imre FlÂra: Versek



RONSARD KERES EGY Jñ KIS FOGADñT

b´jt´ltem eleget hiÀba temiattad
te kellett¢l nekem csak t¢ged lÀttalak
azt hittem k¢t szemed lÀngjai hÁvogatnak
hogy Ág¢r valamit k´nnyed fanyar szavad

de aztÀn az a csÂk alamizsnÀnak adtad
eltoltÀl k¢nyesen visszavontad magad
a sz¢gyen meg a vÀgy velem csak ûk maradtak
Isten veled szeg¢ny Ronsard-nak is akad

talÀn akad aki ad is nemcsak ig¢r
s ha olyan aki nem ismeri a szonettet
viszont nem is ilyen lelketlen¡l kac¢r

mondjuk gy´ng¢d kezek ¢s jÂ formÀjÃ seggek
a legszebb vagy igaz de hÀt ki vagyok ¢n
hogy ne legyen nekem jÂ mÀs csupÀn a legszebb

Boros GÀbor

AZ UTAK ELVçLNAK: DESCARTES,
SPINOZA, PASCAL

A filozÂfia fû mozgatÂrugÂinak legalÀbbis egyike az a mindannyiunkban mük´dû t´-
rekv¢s, hogy ä lehetûs¢g szerint ä boldogok legy¡nk. Mert ki Àll oly szilÀrdan e vilÀg-
ban, hogy ä mik¢nt Descartes mondja ä visszavonnÀ a k¢tely birodalmÀba vala-
mennyi¡nk l¢t¢nek titkolt elûfeltev¢s¢t: kell, hogy valamik¢pp boldogok legy¡nk?

A filozÂfus biztosan nem. ý inkÀbb azt prÂbÀlja meghatÀrozni, hogy a k¡l´nb´zû
korszakok vÀltozÂ keretfelt¢telei ä emberi conditiÂi ä k´zepette mikor, mik¢pp adhatÂ
meg àpontosanÊ e t´rekv¢s c¢lja s a c¢lhoz vezetû Ãt: mi a àboldogsÀgÊ, mi az à¢let
¢rtelmeÊ, s hogyan ¢rhetj¡k el azt? Mindez azokban a korszakokban a legnyilvÀnva-
lÂbb, amelyekben m¢lyrehatÂ ÀtalakulÀsok zajlanak, amelyekben az alapt´rekv¢st
gy´keresen megvÀltozott keretfelt¢telekhez kell illeszteni. Ekkor a legnyilvÀnvalÂbb,
Àm egyszersmind ekkor a legÁg¢retesebb is a k¢sûbbi korok szeml¢lûi szÀmÀra, mert
a vÀlasztÀsi lehetûs¢gek ekkor ä szerencs¢s esetben ä egyÀltalÀn nem pusztÀn partiku-
lÀris ¢rv¢nyess¢ggel jelennek meg, egyÀltalÀn nem pusztÀn csak ama tÀvoli korszak
lehetûs¢geik¢nt. Mi magunk vagyunk, akiknek vÀlasztanunk kell, kivÀlt, hogyha
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egyetlen alternatÁva sem k¢nyszerÁti rÀnk magÀt mÀr eleve, minden tudatos d´nt¢st
megelûzve pusztÀn azÀltal, hogy Ágy ¢s nem mÀsk¢nt szocializÀlÂdtunk, vagyis ha ä a
DescartesäBerlin-f¢le megk¡l´nb´ztet¢st meghagyva kellûk¢ppen tÀg ¢s meghatÀro-
zatlan ¢rtelm¢ben ä negatÁve igen, pozitÁve azonban nem vagyunk szabadok. Hiszen
¢pp e pozitivitÀs a t¢t: hogyan hatÀrozzuk meg magunkat, mint embereket, akiknek
ezt ä ¢s nem mÀs ä magatartÀsmintÀt kell k´vetni¡k ahhoz, hogy azok legyenek, akik.
(M¢g) semmi sem idegen tûl¡nk, ami emberi (lehet).

A XVII. szÀzad nem pusztÀn egy e kit¡ntetett korszakok k´z¡l, hanem az, amelyik
a legk´zvetlenebb¡l ¢rint benn¡nket. Mi magunk is m¢g az akkor megfogalmazÂdott
vÀlasztÀsi lehetûs¢gek alakÁtotta k¢pletes t¢rben mozgunk, talÀn ¢pp most igyeksz¡nk
ÃjraformÀlni e teret, de azt aligha mondhatjuk el magunkrÂl, hogy Descartes, Spino-
za, Pascal vÀlasztÀsai szÀmunkra mÀr csupÀn antikvÀrius ¢rdeklûd¢s tÀrgyai volnÀnak.
Sût mintha ¢pp a descartes-i etika ideiglenes Àllapota lÀtszan¢k ÀllandÂsulni benn¡nk.
Semmik¢pp sem fenyeget tehÀt az a vesz¢ly, hogy mik´zben egy àletüntÊ korszak gon-
dolkodÂi magatartÀs-lehetûs¢geit igyeksz¡nk f´lvÀzolni, tÃlsÀgosan is idegenn¢ vÀl-
nÀnk sajÀt vilÀgunkban. àMert ha a r¢gi szÀzadok embereivel tÀrsalgunk, ez majdnem olyan,
mintha utaznÀnk. JÂ, ha tudunk valamit a k¡l´nb´zû n¢pek szokÀsairÂl, hogy eg¢szs¢gesebben
Át¢lhess¡nk azutÀn a magunk¢irÂl, s ne gondoljuk, hogy ami ellenkezik a mi szokÀsainkkal, ne-
vets¢ges ¢s ¢szellenes, ahogy azok szoktak tenni, akik semmit sem lÀttak. çmde ha az ember tÃl
sokat utazik, idegenn¢ vÀlik sajÀt hazÀjÀban; s ha nagyon is kÁvÀncsi arra, mi t´rt¢nt az elmÃlt
szÀzadokban, akkor rendszerint nagyon tudatlan marad abban, mi t´rt¢nik a jelenben.Ê (°RTE-
KEZ°S I.)

Ha az utak valahol elvÀlnak, akkor kell lennie egy olyan szakasznak is, ahol m¢g egy¡tt
haladnak. Vagyis legalÀbb k´rvonalaiban meg kell hatÀroznunk azokat az Ãj, mind-
hÀrom emlÁtett gondolkodÂ szÀmÀra k´z´s keretfelt¢teleket, amelyek a boldog-
sÀgt´rekv¢s àilleszt¢s¢tÊ egyÀltalÀn sz¡ks¢gess¢ tett¢k. E felt¢telek eredûje ä hogy ez-
Ãttal az okozattÂl haladjunk àvisszafel¢Ê az okokhoz ä nem mÀs, mint a m¢lyen Àt¢lt
bizonytalansÀg. M¢lyen Àt¢lt, mert e korszak kezdet¢re ä legalÀbb r¢szben ä az vÀlt a
l¢tez¢st meghatÀrozÂ alap¢lm¢nny¢, amit valamik¢pp persze mÀr korÀbban is tudtak,
Àm aminek tudÀsa ä mÀs t¢nyezûk ellensÃlyozÂ hatÀsÀnak eredm¢nyek¢pp ä nem vÀlt
az alapvetû ¢lm¢nyanyag r¢sz¢v¢. E bizonytalansÀg elûid¢zûi k´z´tt akad k´zvetlen¡l
a szem¢lyes l¢tet meghatÀrozÂ t¢nyezû, s vannak olyanok is, amelyek a korszak eg¢-
sz¢nek beÀllÁtÂdÀsÀra hatottak. Kezdj¡k az elûbbiekkel!

MindhÀrom gondolkodÂ ahhoz az ¢pp akkortÀjt formÀlÂdÂ r¢teghez tartozott,
amelynek tagjai a kor tÀrsadalmÀban ÃgyszÂlvÀn nem voltak sem el¢gg¢ àlentÊ, sem
el¢gg¢ àfentÊ ahhoz, hogy ¢letpÀlyÀjukat akÀr a keny¢rkeresû foglalkozÀs vÀlasztÀsÀ-
nak k¢nyszere, akÀr a hivatalvisel¢s¢ mÀr eleve r´gzÁtette volna. Descartes nem kev¢s
b¡szkes¢ggel id¢zi fel ifjÃkorÀt, amikor à¢letk´r¡lm¢nyeim nem k¢nyszerÁtettek arra, hogy a
meg¢lhet¢s v¢gett mesters¢gk¢nt müveljem a tudomÀnytÊ. Pascal ä atyja szÀmÀra konstruÀlt
ä szÀmolÂg¢pe sem a k¢nyszer sz¡l´tte volt, mint ahogyan a filozÂfusok alakja k´r¡l
gyakran sz´vûdû kegyes legendÀk k´r¢be kell utalnunk azt a n¢pszerü n¢zetet is, mely
szerint Spinoza meg¢lhet¢s¢nek biztosÁtÀsa ¢rdek¢ben k¢nyszer¡lt volna az eg¢szs¢g¢t
kÀrosÁtÂ ¡vegcsiszolÀsra adni fej¢t. E korszakban mÀr a tudomÀny müvel¢se sem je-
lentett k´telezû beletagolÂdÀst valamely egyetemi ¢s rendi hierarchiÀba. Maga Des-
cartes is inkÀbb csak annak a vÀgyÀnak szokott hangot adni, hogy filozÂfiÀjÀt egyete-
meken ¢s lÁceumokban oktassÀk ä mÀsok, Spinoza nevezetes 48. levele pedig ¢ppen-
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s¢ggel a filozÂfia mindennemü korlÀttÂl mentes szabadsÀgÀnak fenntartÀsa ¢rdek¢-
ben utasÁtja el a heidelbergi egyetemen szÀmÀra f´lkÁnÀlt katedrÀt. BÀrmennyire ne-
gatÁvan Át¢li is meg Descartes az ELM°LKED°SEK  IV. r¢sz¢ben, ez a ä sok szempontbÂl
ä negatÁv szabadsÀg m¢giscsak alapfelt¢tele mindannak, amit û maga ä is ä v¢ghezvitt:
àAz a semlegess¢g [...] amelyet akkor tapasztalok, amikor nincs k¢nyszerÁtû erejü ¢rvem arra,
hogy inkÀbb az egyik, mint a mÀsik irÀny fel¢ forduljak, a szabadsÀg legalsÂ foka, amely nem
t´k¢letess¢grûl, hanem csupÀn gondolkodÀsbeli hiÀnyossÀgrÂl, vagyis negativitÀsrÂl tanÃskodik.Ê

Az im¢nt emlÁtett bizonytalansÀg ebben a perspektÁvÀban Ãgy jelenik meg, mint az
e szabadsÀghoz hozzÀtartozÂ sÃlyos teher. Descartes ¢vekig tartÂ k¡zdelm¢t az¢rt,
hogy a szabadsÀg e terh¢t el tudja viselni, 1619. november 18-nak ¢jjel¢n a nevezetes
meghatÀrozÂ jelentûs¢gü Àlomban sz¢lvihar, mennyd´rg¢s, villÀmlÀs jelenÁti meg,
amelyek Ausonius egy vers¢nek elsû sorÀt, az eg¢sz elviselhetetlenn¢ vÀlÂ szituÀciÂ
´sszefoglalÀsÀt keretezik: àQuod vitae sectabor iter?Ê (Melyik ¢letutat fogom vÀlasztani?) Pas-
cal egyik t´red¢k¢bûl is jÂl ¢rz¢kelhetû e teher sÃlya: àEgy sz¢les k´z¢pen lebeg¡nk, mindig
bizonytalanul ¢s hatÀrozatlanul, az egyik v¢glettûl a mÀsik fel¢ hÀnyÂdva.Ê (GONDOLATOK.
36. o.) Spinoza pedig egyenesen halÀlos betegs¢ghez hasonlÁtja az egymÀssal konku-
rÀlÂ ¢rt¢krendek-¢letutak k´zt egy meghatÀrozottat vÀlasztani ugyan mÀr nem k¢ny-
szer¡lû, de a legfûbb jÂ bizonyossÀgÀt n¢lk¡l´zû s e hiÀnyt igen nehezen elviselû ember
helyzet¢t: àAzt lÀttam ugyanis, hogy a legnagyobb veszedelemben forgok, s ez¢rt k¢nytelen va-
gyok teljes erûmmel orvosszert keresni, ha mindjÀrt bizonytalant is; mint ahogy a halÀlos beteg
is, aki elûre lÀtja biztos halÀlÀt, ha nem alkalmaz orvossÀgot, k¢nytelen ezt, m¢g ha bizonytalan
is, teljes erûvel keresni, mert hiszen benne van minden rem¢nye.Ê (TANULMçNY. 166. o.) A
megelûzû korszak partikulÀris àabszolÃtÊ bizonyossÀga eltünni lÀtszik, Àm maga a fel-
t¢tlen bizonyossÀg ig¢nye nagyon is ¢lû marad.

Ha most elhagyjuk a tapasztalatok szem¢lyes kifejezûd¢s¢nek sÁkjÀt, s a kor szel-
lemis¢g¢nek ÀltalÀnos irÀnyÀt vessz¡k szem¡gyre, azt talÀljuk, hogy a bizonytalansÀg
itt is meghatÀrozÂ t¢nyezû. A XIV. szÀzadtÂl a XVII.-ig terjedû idûszakot ugyanis ä
egyre inkÀbb s egyre t´bb ter¡letre kiterjedûen ä a teremtett vilÀg alapvetû kontin-
genciÀjÀnak alap¢lm¢nye hatotta Àt. °ppen ez volt az, amire az im¢nt utaltam mint
olyan tudÀsra, amely a kereszt¢nys¢g ¢vszÀzadaiban valamik¢pp mindig is tudott volt,
de k¡l´nb´zû t¢nyezûk hatÀsÀra m¢gsem sürüs´d´tt ́ ssze a vilÀgrÂl valÂ meghatÀrozÂ
alaptapasztalattÀ. Hogy ez megt´rt¢nj¢k, ahhoz arra volt sz¡ks¢g, hogy egy ellent¢tes
vilÀgk¢p t¢rhÂdÁtÀsa a kereszt¢ny istenk¢p voluntarisztikus elemeinek minden korÀb-
binÀl fokozottabb hangsÃlyozÀsÀt k¢nyszerÁtse ki. Ez a kihÁvÀs pedig nem volt mÀs,
mint az 1277-ben PÀrizsban elÁt¢lt t¢telek Àltal k´rvonalazott vilÀgk¢p. E vilÀgk¢p
magjÀt olyan ÀllÁtÀsok alkottÀk, amelyek a vilÀg t´rt¢n¢seinek befolyÀsolhatatlan sz¡k-
s¢gszerüs¢g¢t, a k´zvetlen isteni oksÀg lehetetlens¢g¢t, az ¢rtelemnek az akarattal
szembeni felt¢tlen elsûbbs¢g¢t hangsÃlyozzÀk ä mind az isteni, mind az emberi szf¢-
rÀjÀban. A kihÁvÀsra adott vÀlasz az isteni potentia ordinata ¢s potentia absoluta hagyo-
mÀnyos megk¡l´nb´ztet¢s¢nek alapvetû Àt¢rtelmez¢se volt. MÁg korÀbban a hangsÃly
az isteni hatalom azon aspektusÀn volt, amely az isteni ¢rtelem Àltal megalkotott rend
fenntartÂjak¢nt mük´d´tt ä a potentia ordinatÀn ä, addig Duns ScotustÂl, de legfûk¢pp
William OckhamtÂl kezdve mindinkÀbb elût¢rbe ker¡lt az a gondolat, hogy az isteni
d´nt¢seket m¢g a korÀbban megalkotott rend sem teszi megvÀltoztathatatlanul sz¡k-
s¢gszerüv¢. A k´zvetlen beavatkozÀs a teremtett vilÀgban zajlÂ folyamatokba ä e n¢zet
szerint ä olyannyira nem lehetetlen, hogy egyfajta k´zremük´d¢s voltak¢pp mindig
is v¢gbemegy, m¢g akkor is, amikor egy okozat pusztÀn csak mÀsodlagos ä vagyis v¢ges
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ä okok elûid¢zte hatÀsnak lÀtszik. Isten azonban ä Ágy az Ãj ¢rtelmez¢s ä bÀrmely pil-
lanatban megteheti azt is, hogy besz¡nteti v¢ges okokkal valÂ egy¡ttmük´d¢s¢t, s
hogy a v¢ges okozatokat egyed¡l û maga hozza l¢tre akÀr m¢g Ãgy is, hogy a megszo-
kott mÀsodlagos okok nincsenek jelen, vagy ¢pp ellenkezûleg: megteheti, hogy ne j´j-
j´n l¢tre az okozat, habÀr a megszokott okok jelen vannak. A potentia absoluta mük´-
d¢s¢nek egyed¡li korlÀtja ä ellent¢tben egyes XI. szÀzadi antidialektikusokkal ä a m¢g
ezen a szinten is ¢rv¢nyes ellentmondÀselv. E hatalom lehets¢ges mük´d¢s¢nek k¡-
l´n´sen fontos p¢ldÀi a k´vetkezûk.

1. JÂllehet a potentia ordinata Àltal f´nntartott rendben a k´r¡l´tt¡nk l¢vû vilÀgrÂl
csak a v¢ges term¢szeti dolgok rÀnk gyakorolt k´zvetlen, fizikai jellegü hatÀsa r¢v¢n
van tudomÀsunk, àazazÊ van ideÀnk, Isten ä a potentia absoluta r¢v¢n ä megteheti, hogy
e v¢ges okok k´zremük´d¢se n¢lk¡l hozza l¢tre benn¡nk azokat az ideÀkat, amelyek
a vilÀgrÂl lÀtszanak tudÂsÁtani. Lehets¢ges, hogy ideÀim ugyan vannak, de a vilÀg,
amelyrûl hÁrt hozni lÀtszanak, nem l¢tezik. Ennek a àlehetûs¢gnekÊ messze hatÂ k´-
vetkezm¢nye a XVII. szÀzadra mÀr teljesen elterjedt àideisztikus elûfeltev¢sÊ, mely-
nek ¢rtelm¢ben megismer¢s¡nk k´zvetlen objektumai nem a fizikai l¢tezûk, hanem
sajÀt ideÀink, amelyek Ágy legalÀbb annyira eltÀvolÁtjÀk tûl¡nk, mint amennyire k´zel
hozzÀk a àdolgokatÊ. Lehets¢gess¢ vÀlik a k¡lvilÀg l¢tez¢s¢re vonatkozÂ k¢rd¢s mint
filozÂfiai probl¢ma.

2. JÂllehet a vilÀg ànormÀlisÊ menete szerint bizonyos cselekedetek v¢grehajtÀsa
az¢rt m¢giscsak megnyugtatÂ es¢lyt jelent a nem e vilÀgi boldogsÀg, az ¡dv´ss¢g el-
¢r¢s¢re, Isten bÀrmikor megteheti, hogy az ¢rdemszerzû cselekedetek ne vonjÀk ma-
guk utÀn mennyei jutalmukat. àIsten senkinek sem adÂsaÊ ä olvassuk Ãjra ¢s Ãjra. Az is
lehets¢ges, hogy a vilÀg fennÀllÂ morÀlis rendje szerint ä csaknem ä bizonyos kÀrho-
zatot jelentû cselekedetek elk´vetûje v¢g¡l m¢gis r¢szes¡lj´n az ¡dv´ss¢gbûl. Ockham
standard p¢ldÀja Saulus.

Mindez ´sszefoglalÂan annyit jelent, hogy a vilÀg ugyan az isteni ¢rtelem rendje
szerint mük´dik, Àm annak alapzata, hogy ¢pp ez a rend van ¢rv¢nyben, m¢g akkor
is a semmi Àltal sem k¢nyszerÁthetû isteni akarat, ha Isten sohasem hatÀrozza el a rend
mÂdosÁtÀsÀt. Ugyanez a vÀltozÀs azonban az emberi ¢rtelem ¢s akarat viszonyÀnak
meghatÀrozÀsÀban is megfigyelhetû: bÀrmit tÀr is az ¢rtelem az akarat el¢, az akarat
mindig k¢pes azt akarni vagy nem akarni ä kiv¢ve persze az ellentmondÀs elv¢t ¢s a
rÀ visszavezethetû t¢teleket.

Az emberben azonban mindemellett megjelenik m¢g valami: a recta ratio Ockham-
nÀl k´zvetlen¡l ¢rz¢keli azt, ha Isten potentia absolutÀja r¢v¢n megvÀltoztatja a morÀlis
rendet. AzÀltal azonban, hogy az emberi individuum bizonyos m¢rt¢kig az egyhÀzi
hierarchia kikapcsolÀsÀval is eljuthat Isten k´zel¢be, hallatlanul megnû az individuum
jelentûs¢ge: Ockham felnûtt ¢let¢nek javÀt azzal t´lti, hogy Bajor Lajos m¡ncheni ud-
varÀbÂl prÂbÀlja bizonyÁtani az egymÀst k´vetû pÀpÀk eretneks¢g¢t ä az eg¢sz egyhÀz
ellen¢ben.

Ezek tehÀt azok a fû eszm¢k, amelyek a k¢sû k´z¢pkor ¢s a korai Ãjkor gondolko-
dÀsÀt teljess¢ggel ÀthatottÀk. Ha a XVI. szÀzad szellemi ¢let¢nek k¢t fontos tovÀbbi
esem¢ny¢re is f´lhÁvjuk m¢g ä eg¢szen r´viden ä a figyelmet, akkor mÀr szinte teljes
k¢pet kaptunk arrÂl, mi¢rt hatÀrozza meg a XVII. szÀzad elsû fel¢t a bevezetûben em-
lÁtett, m¢lyen Àt¢lt bizonytalansÀg.

Egyfelûl term¢szetesen ä amint ez mÀr a korÀbbiakbÂl is k´vetkezik ä a vallÀsi tudÀs
krit¢riumÀrÂl folytatott heves vitÀkra kell gondolnunk a Luther fell¢p¢s¢t k´vetû idû-
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szakban. A protestÀnsok a katolikus egyhÀz tradicionÀlis (hit)igazsÀgkrit¢riumainak,
az egyhÀzatyÀk tradÁciÂjÀnak, a zsinati, illetve a pÀpai ÀllÀsfoglalÀsoknak k¢ts¢gbevon-
hatÂsÀgÀt igyekeztek bizonyÁtani, mÁg a katolikusok azt prÂbÀltÀk kimutatni, hogy az
individuum egymaga nem k¢pes a kinyilatkoztatott igazsÀgok teljes k´r¢t f´ltÀrni. Az
e vita eredm¢nyek¢nt is kialakulÂ ÀltalÀnos, szkepticizmusra hajlÂ attitüd pedig mÀs-
felûl m¢g megerûsÁt¢st is nyert Sextus Empiricus, a pyrrhonista szkepticizmus ´ssze-
foglalÂja müveinek elsû latin kiadÀsa r¢v¢n a XVI. szÀzad hatvanas ¢veiben. A hitigaz-
sÀg krit¢riumÀnak k¢rd¢se az egyÀltalÀban vett igazsÀg k¢rd¢s¢v¢ alakult. Sanchez ¢s
Montaigne pedig ä akik a XVI. szÀzadi szkeptikus gondolkodÀs legjelentûsebb k¢p-
viselûinek tekinthetûk ä rÀadÀsul m¢g egy mÀs forrÀsbÂl is tapasztalhatta a hitigazsÀg
elbizonytalanodÀsÀt: anyai Àgon mindketten marannus csalÀdbÂl szÀrmaztak, vagyis
olyan zsidÂ csalÀdbÂl, amelynek tagjai a spanyol inkvizÁciÂ k¢nyszere hatÀsÀra katoli-
zÀltak. Hogy ez mekkora bizonytalansÀg forrÀsa volt, azt az ¢pp akkoriban Amszter-
damba kivÀndorlÂ s ott a zsidÂsÀghoz visszat¢rû marannusok ä k´zt¡k a k¢sûbb ki is
k´z´sÁtett Spinoza ä t´rt¢nete mutatja.

Ez az eg¢sz, sok forrÀsbÂl fakadÂ bizonytalansÀg egy¡tt formÀlja azt a lesÃjtÂ Át¢letet,
amelyet Descartes a mÂdszerrûl szÂlÂ ¢rtekez¢s¢nek ´n¢letrajzi jellegü elsû r¢sz¢ben
a korabeli tudomÀnyossÀgrÂl alkot. Nagyon tanulsÀgos az a mÂd, ahogyan itt Des-
cartes a teolÂgiÀval kapcsolatos fenntartÀsainak hangot ad: àTiszteltem teolÂgiÀnkat, s
¢ppÃgy ki akartam ¢rdemelni a mennyorszÀgot, mint bÀrki mÀs. Amikor azonban megtudtam,
mint nagyon biztos dolgot, hogy az oda vezetû Ãt ¢ppÃgy nyitva Àll a legtudatlanabb, mint a
legtudÂsabb elûtt, s hogy az oda vezetû kinyilatkoztatott igazsÀgok meghaladjÀk ¢rtelm¡nket, nem
mertem volna alÀvetni ûket gyenge okoskodÀsomnak.Ê Vagyis az egyetlen ànagyon biztos dologÊ
az, hogy az ¡dv´ss¢ghez vezetû Ãt nagyon bizonytalan. Van azonban ebben a megfo-
galmazÀsban valami, ami elgondolkodtatja az olvasÂt. Milyen furcsa, nagy nyomat¢kot
kap itt az a tudÀs, amelyben pedig egy kereszt¢ny gondolkodÂ szÀmÀra semmi rend-
kÁv¡li nem kellene legyen, hiszen az eg¢sz k´z¢pkoron Àt a legk¡l´nb´zûbb szerzûk
hangoztatjÀk egy´ntetüen az ¢rvet, hogy tudniillik Krisztus nem filozÂfusokat vÀlasz-
tott tanÁtvÀnyaiul, hanem halÀszt, vÀmszedût stb., tehÀt csupa àegyszerüÊ embert! Mi
lehet e k¡l´n´s hangsÃly magyarÀzata?

A vÀlasz, Ãgy v¢lem, nem lehet mÀs, mint hogy Descartes valÂjÀban nem à¢ppÃgyÊ
akarta ki¢rdemelni a mennyorszÀgot, àmint bÀrki mÀsÊ, hanem ä sokkal inkÀbb. Az az
ember nyilatkozik itt meg, aki szÀmÀra egzisztenciÀlis d´nt¢s az, hogy ¢let¢t a tudo-
mÀnynak szenteli, s aki ¢ppen ez¢rt alapvetûen t´bbet vÀr el a tudÀstÂl, mint hogy
pusztÀn csak àtisztÀn lÀssak cselekv¢seimben, ¢s biztossÀggal haladjak elûre ebben az ¢letbenÊ,
illetve hogy àa term¢szetnek mintegy uraivÀ ¢s birtokosaivÀ vÀlhassunkÊ. Descartes szÀmÀra
kell, hogy legyen olyan Ãt, amely a tudÀs r¢v¢n vezet el az ¡dv´ss¢ghez, s ez az a pre-
tenciÂ, amely alapvetû mÂdon hatÀrozza meg eg¢sz filozÂfiai t¢nyked¢s¢t. Aligha lehet
persze k¢ts¢ges, hogy az Ágy el¢rhetû (?) ¡dv´ss¢gnek semmivel sincs t´bb k´ze a ke-
reszt¢ny/kereszty¢n egyhÀzon bel¡l el¢rhetû (?) ¡dv´ss¢ghez, mint az ugatÂ Àllatnak
a megfelelû csillagk¢phez; s ¢pp ez, tudniillik az à¡dv´ss¢gÊ kifejez¢sben rejlû homo-
nÁmia az, ami a t´rekv¢st nagyjÀban-eg¢sz¢ben helyeslû, azt tovÀbbvinni prÂbÀlÂ Spi-
nozÀnÀl, valamint az ezt az eg¢sz tervet teljess¢ggel elutasÁtÂ PascalnÀl egyarÀnt nyil-
vÀnvalÂvÀ vÀlik: az utak itt vÀlnak v¢g¢rv¢nyesen el.

*
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1619. november 10-¢n Descartes àegy csodÀlatos tudomÀny alapjainakÊ (mirabilis scientiae
fundamenta) felfedez¢s¢rûl ad hÁrt naplÂbejegyz¢s¢ben. FilolÂgiailag ugyan nem lehet
pontosan meghatÀrozni, mit is fedezett f´l Descartes ezen a napon, Àm aligha tÀvolo-
dunk el nagyon az igazsÀgtÂl, ha azt ÀllÁtjuk, hogy ez a tudomÀny ¢ppen az¢rt tünhe-
tett csodÀlatosnak, mert Ãgy lÀtszott, meg tudja mutatni az ¡dv´ss¢ghez a tudÀson
kereszt¡l vezetû utat. Ahhoz, hogy ezt vilÀgosabban lÀthassuk, tulajdonk¢ppen csak
azt a vizsgÀlÂdÀst kell ´sszeraknunk Descartes k¡l´nb´zû müveiben talÀlhatÂ r¢szele-
meibûl, amellyel Descartes az Àgostoni hagyomÀny felszÂlÁtÀsÀnak tesz eleget: Noli fo-
ras ire, in te redi, in interiore homine habitat veritas. (Ne kifel¢ indulj! Fordulj ́ nmagadba, hisz
a belsû emberben lakozik az igazsÀg!)

Mi az eredete ¢s mi a jelentûs¢ge az àeszes l¢leknekÊ? Ez kiindulÂ k¢rd¢s¡nk a mÂdszer-
rûl szÂlÂ ¢rtekez¢s nyomÀn. Az emberi szellem (esprit) ä az itteni fejteget¢sek szerint
ä alapvetûen k¢t r¢szbûl Àll: egyr¢szt abbÂl, ami k´z´s benn¡nk ¢s az Àllatokban, s
aminek tekintet¢ben lehets¢gesek fokozati k¡l´nbs¢gek is az egyes emberek k´zt, sût
az Àllatok olykor meg is haladhatnak benn¡nket (168., 199. o.). Ezt a r¢szt a k¢pzelet,
a felfogÀs s az eml¢kezet alkotja, melyek l¢trej´tt¢hez nem sz¡ks¢ges k¡l´n isteni be-
avatkozÀst felt¢telezn¡nk, hanem el¢g csak annyit mondani, hogy az anyagi term¢-
szetbûl az Istentûl bel¢helyezett t´rv¢nyeknek megfelelûen kifejlûdû, igen ´sszetett
dolgok k´z¢ tartoznak. (V´: °RTEKEZ°S  V.) Hogy mik¢nt mük´dik szellem¡nknek ez
a r¢sze, azt a SZABçLYOK AZ °RTELEM VEZET°S°RE cÁmü ÁrÀs 12. szabÀlya mutatja be.

MÀsr¢szt azonban az emberi szellemnek van olyan ´sszetevûje is, amely egyed¡l az
emberre jellemzû: à[...] az ¢sz (la raison) vagy a jÂzan ¢rtelem (le sens), mivel csakis ez tesz
benn¡nket emberr¢, ¢s k¡l´nb´ztet meg az ÀllattÂl, eg¢sz mindenkiben.Ê (°RTEKEZ°S I. 168. o.)
E tekintetben nem lehets¢gesek fokozati k¡l´nbs¢gek az egyes emberek k´z´tt: vagy
megvan valakiben ez az à¢szÊ ä ¢s akkor m¢g abban az esetben is ember, ha egy csim-
pÀnz k´nnyebben szoktathatÂ hÀzias viselked¢sre ä, vagy nincs meg ä akkor pedig
Àllat. Az Àllatoknak nem àkevesebb esz¡k van, mint az embereknek, hanem [...] egyÀltalÀn
nincs esz¡kÊ. (°RTEKEZ°S  V. 199. o.) Ez az àeszes l¢lekÊ (l'£me raisonnable) mÀrmost àsem-
mik¢pp sem szÀrmaztathatÂ az anyag term¢szet¢bûl [...] hanem k¡l´n kellett megteremtetnieÊ.
(Uo. 200. o.) Ez a àt¢nyÊ azonban d´ntû fontossÀgÃ az ¡dv´ss¢ghez vezetû Ãt szem-
pontjÀbÂl: àHa tudjuk, mennyire k¡l´nb´zik egymÀstÂl az emberi ¢s az Àllati l¢lek, akkor sokkal
jobban meg¢rtj¡k azokat az ¢rveket, amelyek azt bizonyÁtjÀk, hogy lelk¡nk eg¢szen f¡ggetlen a
testtûl, s enn¢lfogva nem is hal meg vele egy¡tt. Minthogy pedig nem lÀtunk mÀs okokat, amelyek
a lelket megsemmisÁthetn¢k, az¢rt term¢szetesen jutunk ahhoz a belÀtÀshoz, hogy a l¢lek halha-
tatlan.Ê (Uo. 200. o.) Vagyis az àeszes l¢lekÊ, az à¢szÊ, a àjÂzan ¢rtelemÊ funkciÂja nemcsak
az, hogy antropolÂgiai ÀllandÂk¢nt biztosÁtsa az ÀllatoktÂl valÂ elk¡l´nÁt¢s¡nk lehetû-
s¢g¢t, hanem megvan az az ¡dvt´rt¢neti jelentûs¢ge is, hogy Àltala lesz osztÀlyr¢sz¡nk
a halhatatlansÀg. Az ELM°LKED°SEK AZ ELSý FILOZñFIçRñL szinopszisa ezt egy igen
tanulsÀgos ¢rvvel tÀmasztja alÀ. Minden olyan szubsztancia, amelyet Isten teremt meg,
romolhatatlan. çltalÀban v¢ve a test is szubsztancia, enn¢lfogva term¢szetes Ãton nem
is semmis¡lhet meg ä ebbûl k´vetkeztethetûk ki a megmaradÀsi t´rv¢nyek. Az emberi
elme (mens) azonban àtiszta szubsztanciaÊ a maga k¡l´n´s mivoltÀban is, ez¢rt mÁg a ä
k¡l´n´s ä emberi test elpusztulhat ä habÀr a test ÀltalÀban v¢ve fennmarad ä, addig
a k¡l´n´s emberi elme ä vagyis az àeszes l¢kekÊ ä àterm¢szet¢n¢l fogva halhatatlanÊ. A min-
den emberben megl¢vû, k¡l´n-k¡l´n megteremtett eszes l¢lek-szubsztancia tehÀt
Descartes-nÀl a szem¢lyes halhatatlansÀg biztosÁt¢ka. (Ez¢rt felm¢rhetetlen jelentûs¢-
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gü az a vÀltoztatÀs, amelyet Spinoza vitt v¢ghez ezen a ponton: nÀla a k¡l´n´s emberi
elme sem àtiszta szubsztanciaÊ, hanem ä a testhez hasonlÂan ä az egyetlen, v¢gtelen
szubsztancia modusza. A rendszer egys¢gess¢ t¢tel¢nek Àra a szem¢lyes halhatatlansÀg
teoretikus lehetûs¢g¢nek felÀldozÀsa.)

Most, amikor mÀr tudjuk, mi az benn¡nk, ami halhatatlan, azt kell megvizsgÀlnunk,
milyen tev¢kenys¢g az, amelyet az eszes l¢lek folytat, s hogyan kell azt helyesen v¢gre-
hajtani ahhoz, hogy jutalmunk az ´r´k boldogsÀg legyen. (TanulsÀgos megfigyelni,
hogy egyfajta aszimmetria uralkodik a jÂ ¢s a rossz tekintet¢ben Descartes-nÀl ¢s Spi-
nozÀnÀl: a k¢rd¢s mindig az ¡dv´ss¢g biztosÁtÀsa, kÀrhozatrÂl pedig szinte sohasem
esik szÂ. SpinozÀnÀl az ´r´kk¢ tartÂ bünhûd¢s ´nellentmondÀs: amennyiben az elme
àhalhatatlanÊ, annyiban à¡dv´z¡ltÊ is.)

Az àeszes l¢lekÊ alapvetûen tisztÀn szellemi erû, amely k¡l´nb´zû funkciÂinak v¢g-
rehajtÀsa sorÀn ugyan k¡l´nb´zûk¢pp mük´dik, Àm azonossÀgÀt nem veszÁti el. (SZA-
BçLYOK XII. 131. o.) K¢t alapvetû k¢pess¢ge van: az, àhogy intuÁciÂval megragadja ¢s
megismeri a dolgokatÊ, s az, àhogy Át¢l ÀllÁtÂ vagy tagadÂ ¢rtelembenÊ. (Uo. 134. o.) Az ¢rtelem
megismerûk¢pess¢ge megragadja objektumÀt, majd a vÀlasztÀs k¢pess¢ge el¢ tÀrja a
megragadott ideÀt vagy t¢nyÀllÀst (amikor ugyanis egy d´nt¢si szituÀciÂrÂl van szÂ),
s ez utÂbbi k¢pess¢g, az akarat vagy a szabad Át¢letalkotÀs (arbitrii libertas) d´nt¢st hoz
vagy az ideÀval kapcsolatos ÀllÁtÀs igazsÀgÀrÂl vagy hamissÀgÀrÂl, vagy pedig az adott
szituÀciÂban k´vetendû, illetve ker¡lendû magatartÀsrÂl. A vizsgÀlÂdÀs logikai-isme-
retelm¢leti sÁkjÀra jÂl lÀthatÂan rÀtelep¡l az etikai-¡dvt´rt¢neti sÁk. De mik a helyes
d´nt¢s felt¢telei? LÀssuk a negyedik elm¢lked¢snek a szabadsÀgrÂl szÂlÂ nevezetes ä
r¢szben mÀr id¢zett ä passzusÀt! àAhhoz ugyanis, hogy szabad legyek, m¢g csak arra sincs
sz¡ks¢g, hogy mindk¢t irÀnyba elmozdulhassak, hanem ¢pp ellenkezûleg, min¢l inkÀbb az egyik
irÀny fel¢ t´rekszem ä akÀr az¢rt, mert ¢rtelmemmel evidens mÂdon belÀtom, hogy ez az igaz ¢s
jÂ vÀlasztÀs, akÀr az¢rt, mert Isten ezt a hajlandÂsÀgot helyezte bele gondolkodÀsom legm¢lyebb
r¢teg¢be ä, annÀl szabadabban vÀlasztom ezt az irÀnyt. így aztÀn az is bizonyos, hogy a szabad-
sÀgot sem az isteni kegyelem, sem a term¢szetes megismer¢s nem cs´kkenti, hanem sokkal inkÀbb
n´veli ¢s erûsÁti. Az a semlegess¢g azonban, amelyet akkor tapasztalok, amikor nincs k¢nyszerÁtû
erejü ¢rvem arra, hogy inkÀbb az egyik, mint a mÀsik irÀny fel¢ forduljak, a szabadsÀg legalsÂ
foka, amely nem t´k¢letess¢grûl, hanem csupÀn gondolkodÀsbeli hiÀnyossÀgrÂl, vagyis negativi-
tÀsrÂl Àrulkodik. Ha ugyanis mindig tisztÀn lÀtnÀm, mi az igaz, ¢s mi a jÂ, sohasem m¢rlegeln¢m,
mit Át¢ljek, vagy mit vÀlasszak. így azutÀn ä jÂllehet teljess¢ggel szabad voln¢k ä m¢gsem lehetn¢k
soha semleges.Ê

Figyelj¡nk f´l arra, hogy bÀrmennyire hangsÃlyos is Descartes-nÀl az akarat f¡g-
getlens¢ge az ¢rtelem javaslatÀtÂl, bÀrmennyire istenk¢pis¢g¡nk alapja is az, hogy az
Át¢letalkotÀs szabadsÀga ¢pp àakkoraÊ benn¡nk, mint Istenben, ez sem benn¡nk, sem
Istenben ä ott aztÀn kivÀltk¢pp nem ä nem a m¢rlegel¢s lehetûs¢g¢nek k´znapi ¢rte-
lemben vett szabadsÀgÀt jelenti. Az Istenben t¢nylegesen megvalÂsulÂ, az emberben
pedig valamely ideÀlis c¢lÀllapotk¢nt t¢telezett viszony a ä szükebb ¢rtelemben vett ä
¢rtelem ¢s akarat k´zt kettej¡k teljes egys¢ge; azaz egy ¢s ugyanaz az aktus (volna),
amelyben egyr¢szt az ¢rtelem evidens ä vilÀgos ¢s hatÀrozott ä belÀtÀst szerez(ne) ob-
jektumÀrÂl, s amelyben mÀsr¢szt az akarat àhabozÀsÊ n¢lk¡l igaznak, illetve k´veten-
dûnek Át¢l(n¢) azt. A m¢rlegel¢s ¢s a semlegess¢g szabadsÀga ä amikor sem az egyik,
sem a mÀsik lehetûs¢g nem vilÀgos ¢s elk¡l´nÁtett ideÀkon alapul ä az ¢rtelem v¢-
gess¢g¢nek k´vetkezm¢nye. Az ideÀlis az ember szÀmÀra az volna, ha minden alka-
lommal Ãgy Át¢lhetne, mint amikor a hÀromsz´g ideÀjÀnak vilÀgos ¢s hatÀrozott meg-
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ragadÀsÀval àegy-idûtlens¢gbenÊ igaznak ÀllÁtja àa hÀromsz´g sz´geinek ´sszege
egyenlû k¢t der¢ksz´ggelÊ t¢telt. (Innen n¢zve ¢rthetû meg igazÀn az is, mi¢rt olyan
jelentûs a matematika, a àmatematikaiÊ [Heidegger] Descartes szÀmÀra.) Ha az ´sszes
cselekv¢si szituÀciÂban is Ágy tudnÀnk d´nteni, nem volna k¢ts¢ges, hogy eszes lelk¡nk
eljutna az ¡dv´ss¢ghez. Ha azonban k¢nytelenek vagyunk àfontolgatÀssal fecs¢relni az
idûtÊ, ha nem valamilyen belsû sz¡ks¢gszerüs¢g k¢sztet ellenÀllhatatlan ä àpozitÁvÊ ä
szabadsÀggal arra, hogy Ágy vagy Ãgy d´nts¡nk, akkor bÀrhogyan d´nt¡nk is, min-
denk¢pp àt¢ved¡nk ¢s v¢tkez¡nkÊ.

àDe hÀt akkor honnan szÀrmaznak hibÀim? Csakis onnan, hogy valahÀnyszor csak tovÀbb
terjed az akarat, mint az ¢rtelem, nem tartom meg az akaratot ¢rtelem szabta hatÀrai k´zt, hanem
m¢g azokra a dolgokra is kiterjesztem, amelyeket ¢rtelmem m¢g nem lÀt Àt. MÀrpedig amikor az
akarat semleges objektumait illetûen, akkor k´nnyen elt¢r az igaztÂl ¢s a jÂtÂl, s Ágy esik meg, hogy
t¢vedek, s v¢tkezem. [...] ValahÀnyszor [...] nem lÀtom be el¢g vilÀgosan ¢s hatÀrozottan, mi az
igazsÀg, ha valamik¢pp megtartÂztatom magam az Át¢letalkotÀstÂl, vilÀgos, hogy helyesen cselek-
szem, s nem t¢vedek. çm ha akÀr ÀllÁtok, akÀr tagadok valamit, nem helyesen ¢lek akaratom
szabadsÀgÀval, s ha a hamis irÀnyba fordulok, nyilvÀnvalÂ mÂdon t¢vedek, de ha a mÀsik irÀnyt
teszem magam¢vÀ, s Ágy v¢letlen folytÀn eltalÀlom az igazsÀgot, ettûl m¢g nem leszek kev¢sb¢ v¢t-
kes, mert hiszen a term¢szetes vilÀgossÀg Àltal nyilvÀnvalÂ, hogy az ¢rtelem belÀtÀsÀnak mindig
meg kell elûznie az akarat meghatÀrozÀsÀt. S ¢pp az akarat szabadsÀgÀval valÂ vissza¢l¢s az,
amelyben benne rejlik a hiba formÀjÀt alkotÂ privÀciÂ.Ê

MiutÀn mÀr tudjuk, hogy mi az eszes l¢lek helyes mük´d¢s¢nek krit¢riuma, vagyis
miutÀn mÀr tudjuk, hogy az ¡dv´ss¢ghez valÂ eljutÀs felt¢tele az akarat helyes d´n-
t¢se, most azt kell tisztÀzni, hogyan ¢rhetj¡k el azt, hogy az akarat mindig helyesen
d´nts´n. K¢t Ãt kÁnÀlkozik itt. Vagy az ¢rtelmet kellene kimüvelni olyk¢pp, hogy min-
den helyzetben k¢pes legyen vilÀgosan ¢s hatÀrozottan megjel´lni a k´vetendû utat
ä s ekkor, a fenti id¢zet alapjÀn, mÀr nem is tudnÀnk vissza¢lni akaratunk szabad-
sÀgÀval, vagy ä ha errûl lemondunk ä olyan technikÀkat kellene kidolgozni, amelyek
megakadÀlyozzÀk az Át¢lûk¢pess¢g szabadsÀgÀnak helytelen hasznÀlatÀt. Ez utÂbbival
mi most nem kÁvÀnunk foglalkozni, mivel Descartes fû t´rekv¢s¢hez sem ez Àll k´ze-
lebb. Azt prÂbÀljuk inkÀbb megvilÀgÁtani, hogyan gondolja Descartes fel¢pÁthetni a
mirabilis scientiÀt, azt a tudÀst, amely k¢pes r¢szesÁteni benn¡nket az egyed¡l a tudÀs
r¢v¢n el¢rhetû ¡dv´ss¢g csodÀjÀban.

Hogy Descartes fû t´rekv¢s¢nek ez az Ãt felel meg igazÀn, azt vilÀgosan lÀthatjuk
a SZABçLYOK  elsû pontjÀnak egy r¢szlet¢bûl: àHa tehÀt valaki komolyan akarja kutatni a
dolgok igazsÀgÀt, akkor nem szabad valamilyen r¢szlettudomÀnyt vÀlasztania, mert mind ´sz-
szef¡ggnek egymÀssal, ¢s k´lcs´n´sen f¡ggnek egymÀstÂl; hanem csupÀn az ¢sz term¢szetes vilÀ-
gossÀgÀnak fokozÀsÀra legyen gondja, nem az¢rt, hogy megoldja az iskolÀnak ezt vagy azt a
probl¢mÀjÀt, hanem az¢rt, hogy az ¢rtelem az ¢let minden helyzet¢ben meg tudja mutatni az aka-
ratnak, mit kell vÀlasztania.Ê (98. o.) S mi¢rt ne ¢rtelmezhetn¢nk a k´zvetlen¡l ezt k´vetû
mondat sejtelmes zÀrlatÀt sajÀt gondolatmenet¡nk szellem¢ben Ãgy, hogy àaz ¢sz ter-
m¢szetes vilÀgossÀgÀnak fokozÀsaÊ r¢v¢n nemcsak az e vilÀgi ä akÀr ´sszemberi ä boldo-
gulÀs volna el¢rhetû, hanem az az ¡dv´ss¢g is, amelyben immÀr nem csupÀn rem¢ny-
kedni lehet? àS r´videsen csodÀlkozva fogja ¢szlelni (brevi mirabitur), hogy egyr¢szt sokkal
nagyobb haladÀst tett, mint azok, akik r¢szletprobl¢mÀkkal foglalkoznak, s mÀsr¢szt hogy nemcsak
el¢rte mindazt, amire mÀsok t´rekszenek, hanem sokkal t´bbet is, mint azok valaha is rem¢lhet-
n¢nek (sed altiora [!!] etiam quam possint exspectare).Ê
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Amint ezt az im¢ntiekben lÀttuk, Descartes az emberi lelket k¢t r¢szre bontja: az egyik
r¢sz nem k¡l´nb´zik az Àllatok lelk¢tûl, s Ágy k¡l´n teremtû aktusra sincs sz¡ks¢g l¢t-
rej´tt¢hez. A mÀsik r¢sz azonban ember mivoltunk ¢s tÃlvilÀgi ¢let¡nk garanciÀja is
egyben, az a k¢pess¢g, amelynek helyes mük´dtet¢se ¡dv´ss¢g¡nk biztosÁt¢ka. Ez,
Ãgymond, Isten k¡l´n teremtû aktusa r¢v¢n ker¡l kapcsolatba az emberi testtel. Erre
az isteni eredetre utal az az elnevez¢s is, amelyet a SZABçLYOK  XII. r¢sze vezet be e
l¢lekr¢sz megjel´l¢s¢re: àaz az erû, amelynek segÁts¢g¢vel tulajdonk¢pp megismerj¡k a dolgo-
kat, tisztÀn szellemi term¢szetü [...]; [...] egy ¢s ugyanaz az erû, amelyrûl, ha a k¢pzelettel egy¡tt
a k´z´s ¢rz¢kre irÀnyul, azt mondjuk: lÀt, meg¢rint valamit stb.; ha csupÀn a k¢pzeletre irÀnyul,
[...] akkor azt mondjuk: eml¢kezik [...] vagy elk¢pzel, illetve felfog valamit; v¢g¡l ha egymagÀban
mük´dik, akkor azt mondjuk rÂla: meg¢rt valamit. [...] Ugyanazt az erût nevezz¡k tehÀt e k¡-
l´nb´zû funkciÂi szerint tiszta ¢rtelemnek, vagy k¢pzeletnek, vagy eml¢kezetnek, vagy ¢rz¢knek;
tulajdonk¢ppen azonban szellemnek (ingenium) nevezz¡k [...]Ê. (131; AT X. 416) Nos ez az
ingenium, ez a tisztÀn szellemi erû az, amelyet nem sokkal k¢sûbb àaz ¢rtelem valamilyen
vel¡nk sz¡letett vilÀgossÀgÀnakÊ (lumen ingenitum) nevez Descartes, s nyilvÀnvalÂan erre
utal az °RTEKEZ°S  elsû r¢sz¢nek zÀrlatÀban olvashatÂ k¢t jellegzetes kifejez¢s is, az
à¢rtelm¡nk term¢szetes vilÀgossÀgaÊ ¢s àaz ¢sz szavaÊ. Ez a vel¡nk sz¡letett szellemi erû
azonban nem tabula rasa, m¢g akkor sem, ha àm¢g a skolasztikus filozÂfusok is elv¡l fo-
gadtÀk el, hogy semmi sincs az ¢rtelemben, ami ne lett volna elûbb az ¢rz¢kekbenÊ. (°RTEKEZ°S
IV. 188. o.) ValÂjÀban kettûs ¢rtelemben sem à¡res tÀblaÊ ez az erû: egyfelûl mÀr eleve
benne rejlenek bizonyos alapmüveletek, mÀsfelûl pedig olyan ismeretcsÁrÀk is talÀl-
hatÂk benne, amelyek anyagot szolgÀltathatnak e müveletekhez. A k¢t vel¡nk sz¡letett
alapmüvelet az intuÁciÂ ¢s a dedukciÂ. àDe ha a mÂdszer helyesen kifejti, hogyan kell alkal-
mazni az elme intuÁciÂjÀt, [...] s hogyan kell megtalÀlni a dedukciÂkat, [...] akkor, Ãgy tünik,
semmi sem hiÀnyzik ahhoz, hogy e mÂdszer teljes legyen, hiszen tudÀsra egyed¡l az elme intuÁciÂja
vagy dedukciÂja r¢v¢n tehet¡nk szert [...] Arra ugyanis mÀr nem terjedhet ki ez a mÂdszer, hogy
megtanÁtsa, mik¢nt kell magukat ezeket a müveleteket v¢grehajtani, mivel valamennyi müvelet
k´z¡l ezek a legegyszerübbek ¢s a legelsûk, Ãgyhogy ha ¢rtelm¡nk nem tudnÀ mÀr eleve mük´dtetni
ûket, sohasem fognÀ f´l magÀnak a mÂdszernek m¢g a legk´nnyebb elûÁrÀsait sem.Ê (SZABçLYOK
IV. 105. o.; AT X. 372) Ugyanitt az ismeretcsÁrÀkrÂl, a vel¡nk sz¡letett ideÀkrÂl is
emlÁt¢st tesz Descartes: àAz emberi elm¢ben ugyanis van valami isteni, amelyben a hasznos
gondolatok elsû magvai Ãgy vannak elvetve, hogy gyakran, bÀrmennyire elhanyagoljÀk ¢s t¢ves
irÀnyban folyÂ tanulmÀnyokkal elfojtjÀk is ûket, ́ nk¢nt gy¡m´lcs´t teremnek.Ê (105. o.) Az °R-
TEKEZ°S  negyedik r¢sz¢nek im¢nt id¢zett hely¢n azt olvashatjuk, hogy mindenekelûtt
Isten ¢s a l¢lek ideÀja az, ami àsohasem volt az ¢rz¢kekbenÊ. A SZABçLYOK  negyedik r¢sze
az aritmetikÀt ¢s a geometriÀt olyan tudomÀnynak tartja, amely pusztÀn a vel¡nk sz¡-
letett megismerû erûben benne rejlû alapelvekbûl (ex ingenitis hujus methodi principiis)
bontakozik ki, s nem neh¢z belÀtni, hogy a matematika Descartes Àltal sokat emlegetett
p¢lda¢rt¢küs¢ge valamennyi tudomÀny szÀmÀra legalÀbb r¢szben ¢pp abban Àll, hogy
megmutatja azt az utat, amelyen e tudomÀnyoknak jÀrniuk kell: l¢tre kellene hozni
egy olyan egyetemes tudomÀnyt, amely az Istentûl bel¢nk helyezett ideÀkbÂl ä min-
denekelûtt Isten ¢s a l¢lek ideÀjÀbÂl ä bomlana ki a bel¢nk helyezett müveletek, az
intuÁciÂ ¢s a dedukciÂ segÁts¢g¢vel. E tudomÀny f´l¢pÁt¢s¢t a XII. szabÀly nagy vona-
lakban a k´vetkezûk¢pp adja meg. Az elme ä intuÁciÂja r¢v¢n ä belÀtja az ä ¢rtelm¡nk
szempontjÀbÂl ä àegyszerü term¢szeteketÊ, vagyis ideÀkat, s ugyanÃgy sz¡ks¢gszerü kap-
csolataikat is. A sz¡ks¢gszerü kapcsolatok igen tanulsÀgos p¢ldÀja az a k¢t t¢tel, amely
Descartes k¢sûbbi müveiben k´z¢pponti szerepet jÀtszik: à¢rtelmi aktusokat hajtok v¢gre,
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tehÀt rendelkezem a testtûl k¡l´nb´zû elm¢velÊ, illetve àvagyok, tehÀt van IstenÊ. (°szre kell
venn¡nk, hogy az itt vÀzolt megk´zelÁt¢snek nagy szerepe lehet annak megvilÀgÁtÀ-
sÀban, hogy mik¢nt kell ¢s mik¢nt nem szabad ¢rten¡nk a àk´vetkeztet¢stÊ az aff¢le
t¢telekben, mint amilyen a àgondolkodom, tehÀt vagyokÊ vagy àAz im¢nt mondottak alapjÀn
azt kell k´vetkeztetn¡nk, hogy Isten sz¡ks¢gk¢pp l¢tezikÊ. [ELM°LKED°SEK  III.]) A szigorÃ
¢rtelemben vett tudÀs ideÀlja rajzolÂdik ki ezekbûl a fejteget¢sekbûl: àaz eg¢sz emberi
tudÀs (omnis humana scientia) abban Àll, hogy hatÀrozottan lÀssuk, mik¢nt alakÁtjÀk ezek az
egyszerü term¢szetek egy¡ttesen a t´bbi dolgot k¢pezû ´sszet¢teleketÊ. à[...] soha nem ¢rthet¡nk
meg egyebet, mint ezeket az egyszerü term¢szeteket s egymÀssal valÂ bizonyos kevered¢s¡ket, vagyis
´sszet¢tel¡ket.Ê à[...] csupÀn k¢t Ãt nyÁlik az embereknek az igazsÀg biztos megismer¢s¢re: az evi-
dens intuÁciÂ ¢s a sz¡ks¢gszerü dedukciÂ.Ê

Ha mÀrmost e szigorÃ ¢rtelemben vett tudÀs t´lten¢ be ¢rtelm¡nket, akkor nyil-
vÀnvalÂan sohasem habozn¢k az akarat sem, hanem mindig azt vÀlasztanÀ, amit az
¢rtelem ä vilÀgos ¢s hatÀrozott belÀtÀsk¢nt ä el¢ tÀrna. Vagyis sohasem t¢vedne, so-
hasem v¢tkezne, s az ¡dv´ss¢g biztosÁtva volna szÀmÀra.

An¢lk¡l, hogy itt a r¢szletek tÀrgyalÀsÀba bocsÀtkoznÀnk, ÀltalÀnossÀgban hÀrom
fû neh¢zs¢get kell megemlÁten¡nk ezzel az elk¢pzel¢ssel kapcsolatban. Elûsz´r is, fel-
t¢ve, hogy k¢pesek vagyunk megalkotni magunkban a tudÀsnak azt a rendszer¢t,
amely vel¡nk sz¡letett ideÀinkbÂl kiindulva, a vel¡nk sz¡letett müveletek r¢v¢n ma-
gÀba foglalnÀ a lehets¢ges tudÀs ´sszess¢g¢t, a bevezetûben emlÁtett àideisztikus elû-
feltev¢sÊ alapjÀn m¢g mindig k¢rd¢ses volna, hogy Ágy megszerzett ideÀinknak van-e
objektÁv realitÀsa. L¢tezik-e egyÀltalÀn vilÀg, s ha igen, vajon ideÀink pontosan adjÀk-e
vissza e vilÀg f´l¢pÁt¢s¢t? E neh¢zs¢g f´loldÀsÀra szolgÀl Descartes-nÀl az a filozÂfiai
istenfogalom, amely annyit az¢rt m¢g ûriz kereszt¢nyi eredet¢bûl, hogy Istent azon
l¢tezûk¢nt ÀllÁtja el¢nk, amely valamennyi t´k¢letess¢g foglalata ä vagyis û a legfûbb
jÂ, s egyÃttal igazmondÂ is ä; mÀrpedig az Ágy f´lfogott Istennel nem f¢rne ´ssze, ha
az, amit û ¡ltetett bel¢nk, a megt¢veszt¢s¡nket szolgÀlnÀ. Mint k¢sûbb lÀtni fogjuk,
Pascal vilÀgosan ¢rz¢kelte azt a àkettûs jÀt¢kotÊ, amelyet itt Descartes jÀtszani k¢ny-
szer¡lt.

Egy mÀsik neh¢zs¢g abbÂl fakad, hogy hiÀba az a priori ismeret hangsÃlyozÀsa, va-
lamik¢pp m¢gis helyet kell biztosÁtani a term¢szettudomÀnyos kÁs¢rleteknek, valamint
a mÀsok Àltal el¢rt eredm¢nyeknek is, hiszen v¢g¡l is igencsak k¢rd¢ses, hogy vajon
egyetlen ember k¢pes volna-e megalkotni magÀban az eg¢sz tudomÀny rendszer¢t.
Az ezzel kapcsolatos bizonytalansÀgot t¡kr´zi az °RTEKEZ°S  hatodik r¢sz¢nek zavart
t´preng¢se arrÂl, hogy vajon k´zre kellene-e adni az el¢rt tudomÀnyos eredm¢nyeket
vagy sem. Itt aztÀn megjelenik a hÀtt¢rben a tudomÀnyos haladÀs koncepciÂja is ä
persze csak hatÀrozatlanul ä, s ezzel egy¡tt f´lmer¡l az a k¢rd¢s is, hogy egyÀltalÀn ki
ä vagy mi ä ennek a àcsodÀkra k¢pes tudÀsnakÊ a szubjektuma: az individuum vagy va-
lamilyen ¢rtelemben az eg¢sz emberi nem.

A harmadik neh¢zs¢g abbÂl ered, hogy az etikailag relevÀns d´nt¢sek mindig konk-
r¢t, egyedi k´r¡lm¢nyek k´zt sz¡letnek meg, mÁg a àcsodÀlatos tudomÀnyÊ t¢telei a ma-
guk ÀltalÀnos ¢rv¢nyüs¢g¢ben tÃlsÀgosan is tÀvol vannak az egyedi szituÀciÂktÂl.
Vagyis k¢rd¢ses, hogy a teoretikus ismeret minden tovÀbbi n¢lk¡l konvertÀlhatÂ-e
gyakorlati tudÀssÀ. Ezt a k¢rd¢st ä amely az eg¢sz vÀllalkozÀs szempontjÀbÂl d´ntû
jelentûs¢gü ä Descartes Ágy nem veti f´l. Az a neh¢zs¢g, amelyet û ezen a ponton az¢rt
nagyon jÂl lÀt, s amellyel nem is tud igazÀn megbirkÂzni, az az idûzavar. Az ELM°LKE-
D°SEK zÀrÂmondata sokat elÀrul ebbûl a birkÂzÀsbÂl: àMivel azonban sz¡ks¢gk¢pp csele-
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kedn¡nk kell, s mivel a cselekv¢s e k¢nyszere nem hagy mindig idût az eff¢le alapos vizsgÀlÂdÀsra,
el kell ismern¡nk, hogy az emberi ¢let az egyes dolgokat illetûen gyakorta ki van t¢ve a t¢ved¢s
vesz¢ly¢nek, s v¢g¡l is be kell lÀtnunk, hogy term¢szet¡nk erûtlen.Ê Descartes persze nem adja
f´l: az Erzs¢bet hercegnûh´z Árott levelekben is ott az ¢rtelem alapvetû jelentûs¢g¢nek
hangsÃlyozÀsa cselekedeteink meghatÀrozÀsÀban ä de ott van annak belÀtÀsa is, hogy
az ¢rtelem k¢ptelen eleget tenni e feladatÀnak.

*
MÁg Descartes, akinek Âvatos, konfliktusker¡lû magatartÀsÀrÂl legendÀk szÂlnak, nyil-
vÀnosan az e vilÀgi, az e term¢szetben el¢rhetû boldogsÀg elûmozdÁtÀsÀrÂl besz¢l, mint
elsûdleges c¢lrÂl ä s k´zben titkon igyekszik a tudÀs ¡dv´zÁtû szerep¢t megalapozni ä,
mÁg û lÀtszÂlag radikalizÀlja a k¢telked¢s müv¢szet¢t, s az akaratnak az ¢rtelemmel
szembeni f¡ggetlens¢g¢t hangsÃlyozza ä hogy k´zben az¢rt v¢gsû soron m¢gis min-
denfajta szkepszis elûzetes gy´k¢rtelenÁt¢se s az akaratnak az ¢rtelem alÀ rendel¢se
legyen a v¢gsû c¢lja, addig Spinoza nemcsak hogy a megkÁvÀnhatÂ legteljesebb nyÁlt-
sÀggal valamifajta à´r´kre ÀllandÂ ¢s t´k¢letes ´r´m ¢lvezet¢tÊ keresi, hanem t´bbsz´r is
olyan megfogalmazÀsokat hasznÀl, amelyek az olvasÂban azt a meggyûzûd¢st keltik,
hogy û szinte mÀr el is ¢rte c¢ljÀt. Minthogy minden partikulÀris k´z´ss¢gtûl eloldotta
magÀt, nÀla nincsenek olyan, tradÁciÂk meghatÀrozta alapelvek, amelyek befolyÀsol-
hatnÀk a filozÂfia Ãj ´ntudatÀt alkotÂ alapbeÀllÁtÂdÀst: az e vilÀgi boldogulÀs r¢v¢n
valamik¢pp m¢gis ´r´kk¢valÂ boldogsÀg el¢r¢s¢re valÂ t´rekv¢st, melynek egyed¡li
eszk´ze a àmatematikai ¢szrendszerÊ (Heidegger) kialakÁtÀsa volna, ¢spedig az elme adek-
vÀt ideÀkat szolgÀltatÂ k¢pess¢gei, az ¢sz ¢s az ¢rtelem r¢v¢n. Az eltolÂdÀs nagysÀga a
legjobban a ä descartes-i mintÀra ä ideiglenes ¢letszabÀlyokat megfogalmazÂ ÁrÀsban,
az ¢rtelem megjavÁtÀsÀrÂl szÂlÂ tanulmÀnyban m¢rhetû fel.

Mint ez k´zismert, Descartes az °RTEKEZ°S  harmadik r¢sz¢ben egy àideiglenes etikaÊ
n¢hÀny szabÀlyÀt fogalmazza meg, amelyek ¢rv¢nyess¢ge addig terjed, amÁg nem si-
ker¡l eljutni a tudÀs ¡dv´ss¢g¢t biztosÁtÂ àv¢glegesÊ etikÀhoz. à[...] hogy addig se maradjak
hatÀrozatlan a cselekedeteimben, amÁg az ¢sz k¢nyszere folytÀn az vagyok Át¢leteimben, s ez idû
alatt is a lehetû legboldogabban ¢lhessek, bizonyos ideiglenes erk´lcstant alkottam magamnak,
amely csak hÀrom vagy n¢gy vez¢relvbûl Àllt.Ê (179. o.) E szabÀlyok k´z¡l az elsû kimondja,
àhogy engedelmeskedjem hazÀm t´rv¢nyeinek ¢s szokÀsainak, Àllhatatosan ragaszkodjam ahhoz
a vallÀshoz, amelyre Isten kegyelm¢bûl gyermekkorom Âta oktattak [...]Ê. Descartes-nÀl ez a
àragaszkodÀsÊ el¢g erûs ahhoz, hogy k¡l´nb´zû müveiben az¢rt valamik¢pp csak
megprÂbÀljon helyet talÀlni a megismer¢s leÁrÀsakor az emberi ¢sz àterm¢szetesÊ vi-
lÀgossÀgÀra vissza nem vezethetû isteni sugallatnak. (V´. SZABçLYOK  IV., XII.)

Mindebbûl SpinozÀnÀl mÀr semmi sem marad. A Leo Strauss Àltal oly kedvelt meg-
fogalmazÀs a TANULMçNY-ban szinte meg¡tk´z¢st keltûen ¢les: àBesz¢lj¡nk a t´meg fel-
fogÂk¢pess¢ge szerint (ad captum vulgi), s tegy¡nk meg mindent, ami nem akadÀlyoz benn¡nket
c¢lunk el¢r¢s¢ben. Mert nem csek¢ly az az elûny, amelyet a t´megn¢l el¢rhet¡nk [...] V¢g¡l csak
annyi p¢nzt vagy bÀrmi egy¢b dolgot szerezz¡nk, amennyi elegendû az ¢let ¢s az eg¢szs¢g fenn-
tartÀsÀra ¢s az orszÀg szokÀsainak, amelyek nem ellenkeznek c¢lunkkal, k´vet¢s¢re.Ê (169. o.)
Descartes m¢g csak elûk¢szÁtette a terepet: kinyilvÀnÁtotta az individuum alapvetû jo-
gÀt arra, hogy a mindenkiben egyformÀn benne rejlû ¢sz alapjÀn ä amelynek meg-
bonthatatlanul eg¢sz volta mindenkit k´zvetlen¡l az emberis¢g k¢pviselûj¢v¢ avat ä
d´nt¢st hozzon bÀrmely partikulÀris tradÁciÂrÂl. Az alapvetû fordulatot tehÀt mÀr Des-
cartes v¢grehajtotta, csak ¢ppen ä àideiglenesenÊ ä mintegy lemondott frissen dekla-
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rÀlt jogÀrÂl. A partikulÀris tradÁciÂkon alapulÂ tÀrsadalmi szabÀlyrendszerek mÀr nÀla
sem sui juris meghatÀrozÂ entitÀsok, hanem pusztÀn azon az alapon, hogy az indivi-
duum szabad d´nt¢se meghagyta szabÀlyozÂ funkciÂjukat. Az individuum àpotentia
absolutÀÊ-ja azonban elvileg bÀrmikor àvisszavonhatjaÊ ezt az enged¢lyt ä mint aho-
gyan mÀr SpinozÀnÀl, ¢pp csak egy nemzed¢kkel k¢sûbb, vissza is vonja. A partikula-
ritÀs csillagf¢ny¢t menthetetlen¡l kioltja annak az egyetemes igazsÀgnak a f¢nye,
amely àmegvilÀgÁtja ´nmagÀt ¢s a hamisatÊ. Ebbûl k´vetkezik az is, hogy mÁg Descartes
leplezetlen megvet¢ssel szÂl a tÀrsadalom adott rendj¢nek f´lforgatÂirÂl (°RTEKEZ°S
II.), addig SpinozÀnÀl a sajÀt boldogsÀghoz hozzÀtartozik a t´bbi individuum boldog-
sÀga is, amelynek ¢rdek¢ben fontos feladat a tÀrsadalom megreformÀlÀsa: à[...] oly tÀr-
sadalmat kell alkotni, amilyen kÁvÀnatos ahhoz, hogy min¢l t´bben, min¢l k´nnyebben ¢s bizto-
sabban eljussanak idÀig.Ê (168. o.) °s ezen mit sem vÀltoztat az, hogy az ETIKA v¢gsû
perspektÁvÀjÀban a boldogok k´z´ss¢g¢nek tÀrsadalomÀtalakÁtÂ programja bele-
halvÀnyul az ¢rtelem àmegjavÁtÀsÀnakÊ alapprogramjÀba, s c¢lja nem emberek tÀrsa-
dalma, hanem ´r´kk¢valÂ elm¢k misztikus k´z´ss¢ge lesz Isten v¢gtelen ¢rtelm¢ben:
à[...] lelk¡nk, amennyiben megismer, a gondolkodÀsnak ´r´k modusza, amelyet a gondolkodÀs-
nak valamely mÀs ´r´k modusza determinÀl, s ezt Ãjra mÀs, s Ágy a v¢gtelens¢gig; Ãgyhogy va-
lamennyi modusz egy¡ttv¢ve Isten ´r´k ¢s v¢gtelen ¢rtelm¢t alkotja.Ê (398. o.)

A spinozai gondolkodÀst tehÀt teljes eg¢sz¢ben ez a racionalista ä vagy talÀn inkÀbb:
intellektualista ä ¡dv´ss¢g- ¢s halhatatlansÀgvÀgy hatÀrozza meg. Nagyon plasztikus
k¢pet kapunk errûl, ha egymÀs mell¢ ÀllÁtjuk a program kijel´l¢s¢t egyfelûl s a c¢lhoz
¢rt gondolkodÂ ´r´mteli megnyilatkozÀsÀt mÀsfelûl: àA legfûbb jÂ pedig az, ha az ember
odÀig jut, hogy lehetûleg mÀs egy¢nekkel egy¡tt r¢szese ennek a term¢szetnek. Hogy pedig milyen
ez a term¢szet, azt megmutatjuk majd a maga hely¢n, tudniillik hogy az annak az egys¢gnek a
megismer¢se, amely ́ sszekapcsolja az elm¢t az eg¢sz Term¢szettel.Ê à[...] a bajok abbÂl szÀrmaztak,
hogy az eg¢sz boldogsÀg vagy boldogtalansÀg [...] annak a tÀrgynak minemüs¢g¢ben rejlik, amely
irÀnt szeretettel viseltet¡nk. [...] De a szeretet egy ´r´k ¢s v¢gtelen dolog irÀnt csakis
´r´mmel tÀplÀlja a lelket, s ebbe az ´r´mbe nem vegy¡l semmif¢le szomorÃsÀg.Ê (TANULMçNY.
167. o.) àAz ismeret harmadik nem¢bûl ered sz¡ks¢gk¢ppen az Isten irÀnt valÂ ¢rtelmi szere-
tet.Ê (ETIKA. 389. o.) àAz elm¢nek ezt a szeretet¢t az elme cselekv¢seihez kell szÀmÁtani; s enn¢l-
fogva oly cselekv¢s, amellyel az elme ´nmagÀt szeml¢li, Isten ideÀjÀnak mint oknak kÁs¢ret¢ben
[...] Ebbûl vilÀgosan meg¢rtj¡k, miben Àll ¡dv´ss¢g¡nk, vagyis boldogsÀgunk, vagyis szabad-
sÀgunk: tudniillik az Isten irÀnt valÂ ÀllandÂ ¢s ´r´k szeretetben.Ê (ETIKA. 392. o. Az
¢n kiemel¢seim.)

Annak a hÁdnak, amely a àmindennapi ¢letetÊ ´sszek´ti ezzel az ¡dv´ss¢g ¢rtelm¢-
ben vett boldogsÀggal, hÀrom alappill¢re van (arrÂl, hogy milyen jellegüek az itt fel-
l¢pû neh¢zs¢gek, ezÃttal nem szÂlunk; ¢pp ezekkel a neh¢zs¢gekkel foglalkozik azon-
ban a szerzû HEILSFRAGMENT cÁmü monogrÀfiÀja). Elûsz´r is, ¢rtelem ¢s akarat Spi-
nozÀnÀl mÀr mindig is Ãgy viszonyul egymÀshoz, ahogyan Descartes-nÀl csak a v¢g-
ponton viszonyulna: az akarat àalacsonyrendüÊ, ànegatÁvÊ szabadsÀga teljess¢ggel Àt-
adja hely¢t az ¢rtelemnek valÂ felt¢tlen alÀrendelts¢gnek (lÀsd ETIKA II. 48ä49. t¢tel).
Ez SpinozÀnÀl egyr¢szt azt jelenti, hogy ha az ä àemberiÊ ä ¢rtelem megragad valamit,
azt egyÃttal habozÀs n¢lk¡l ÀllÁtja is, mÀsr¢szt pedig azt, hogy a f¡ggetlen akarathoz
k´tûdû potentia absolutÀnak az àisteniÊ ¢rtelemmel szemben sincs helye: ha az ember
megszerezte az intuitÁv tudomÀnyt, megszerezte egyszersmind az ¡dv´ss¢g ¢rtelm¢-
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ben vett boldogsÀgot is ä amint ez a fenti id¢zet alapjÀn is egy¢rtelmüv¢ vÀlik. A gyer-
mekkorÀban elsajÀtÁtott vallÀshoz ragaszkodÂ Descartes idÀig ä ¢rthetû okokbÂl ä nem
juthatott el.

A mÀsodik pill¢r ¢pp az im¢nt emlÁtett àintuitÁv tudomÀnyÊ l¢te s megl¢te minden
egyes emberben. A megismer¢snek arrÂl a nem¢rûl van itt szÂ, amely àIsten bizonyos
attribÃtumai valÂsÀgos l¢nyeg¢nek adekvÀt ideÀjÀtÂl a dolgok l¢nyeg¢nek adekvÀt ismeret¢hez
halad tovÀbbÊ. Mivel pedig àbÀrmely testnek vagy valÂsÀggal l¢tezû egyes dolognak ideÀja sz¡k-
s¢gk¢pp magÀban foglalja Isten ´r´k ¢s v¢gtelen l¢nyeg¢tÊ, ez¢rt àaz emberi l¢leknek adekvÀt
ismerete van Isten ́ r´k ¢s v¢gtelen l¢nyeg¢rûlÊ, vagyis àIsten l¢nyege ¢s ́ r´kk¢valÂsÀga mindenki
elûtt ismeretes. Minthogy pedig minden Istenben van, s mindent Àltala fogunk fel, az¢rt ebbûl az
ismeretbûl [...] megalkothatjuk az ismeretnek azt a harmadik nem¢t, [...] amelynek kivÀlÂsÀgÀrÂl
¢s hasznÀrÂl az ´t´dik r¢szben lesz alkalmunk szÂlniÊ. (ETIKA II. 47. t¢tel, megj. 134. o.)
AmÁg Isten ideÀja, mint a àcsodÀkra k¢pes tudomÀnyÊ alapzata, Descartes-nÀl az ¢rtelem-
mel ¢s akarattal rendelkezû Isten k¡l´n teremtû aktusa Àltal ker¡l bele az egyes emberi
testbe, addig ugyanez az idea SpinozÀnÀl bizonyos logikai-metafizikai sz¡ks¢gszerü-
s¢ggel mÀr eleve benne van minden ideÀban, Ágy az emberi testnek az emberi elm¢t
alkotÂ ideÀjÀban is.

A harmadik pill¢r az az ÀllÁtÀs, mely szerint az emberi elm¢ben nemcsak az emberi
testet ¢rû k¡lsû, testi behatÀsok s az ebbûl fakadÂ inadekvÀt ideÀk nyomÀn tÀmad az
´r´mnek vagy a szomorÃsÀgnak valamely levezetett indulata (errûl r¢szletesebb elem-
z¢st ad a szerzû ETIKA AZ ETIKçBAN  cÁmü ÁrÀsa), hanem lehets¢gesek pusztÀn szellemi,
àaktÁvÊ ́ r´m´k is, amelyek az elm¢nek a testi tapasztalattÂl f¡ggetlen, magasabb rendü
megismer¢si mÂdjaibÂl szÀrmaznak. (ETIKA III. 53ä54. ¢s 58ä59. t¢tel.)

Ha e hÀrom alappill¢r szilÀrdsÀgÀt nem k¢rdûjelezz¡k meg, akkor voltak¢pp mÀr
csak arra a k¢rd¢sre kellene vÀlaszt kapnunk, hogy mi¢rt is olyan ànagyon neh¢zÊ e
boldogsÀghoz vezetû Ãt. àMert hogyan volna k¡l´nben lehets¢ges, ha szem¡nk elûtt volna az
¡dv´ss¢g, s el¢rhetû volna fÀradsÀg n¢lk¡l, hogy csaknem mindenki elhanyagolja? De minden,
ami kivÀlÂ, ¢ppoly neh¢z, mint amilyen ritka.Ê (ETIKA V.) Ez a nem k¡l´n´sebben eredeti
bonmot persze nem vÀlasz, hanem inkÀbb a k¢rd¢s megker¡l¢se. An¢lk¡l, hogy elkez-
den¢nk ennek a hÀtter¢t r¢szletesebben elemezni, hadd utaljak arra a perspektÁva-
vÀltÀsra, amelynek nyomÀn Spinoza az ETIKA d´ntû pontjain nem az emberrûl (homo),
hanem az elm¢rûl (mens) besz¢l, s ez utÂbbi àjavÀtÊ, boldogsÀgÀt minden tovÀbbi n¢lk¡l
behelyettesÁthetûnek v¢li az elûbbi¢be. Mindez annyiban ¢rinti mostani vÀllalkozÀsun-
kat, hogy az àemberiÊ szeml¢letmÂdhoz Spinoza mÀsfajta boldogsÀgelk¢pzel¢st kap-
csol: az ¡dv´ss¢g (salus) ¢rtelm¢ben vett boldogsÀg (beatitudo) helyett a boldogulÀs ¢r-
telm¢ben vett boldogsÀgot (felicitas). (ETIKA IV. 18. t¢tel megjegyz¢se, illetve 26ä28.
t¢tel.) Ezt a boldogsÀgot Árja le a IV. r¢sz 45. t¢tel¢hez tartozÂ megjegyz¢s az ETIKç-ban
szokatlan ¢kesszÂlÀssal: àFelhasznÀlni tehÀt a dolgokat, s amennyire lehet, gy´ny´rk´dni ben-
n¡k (de nem a megunÀsig, mert ez mÀr nem gy´ny´rk´d¢s): a b´lcs emberhez illû dolog. A b´lcs
emberhez illû, mondom, hogy m¢rt¢kletesen erûsÁtse ¢s ¡dÁtse magÀt Ázes ¢telekkel ¢s italokkal, gy´-
ny´rk´dj¢k jÂ illatokban, z´ldellû n´v¢nyek sz¢ps¢g¢ben, sz¢p ruhÀzatban, zen¢ben, testgyakorlÂ
jÀt¢kban, szÁnielûadÀsokban ¢s mÀs eff¢l¢ben, amit mindenki mÀsnak kÀra n¢lk¡l ¢lvezhet. Mert
az emberi test igen sok, k¡l´nb´zû term¢szetü r¢szbûl van ´sszet¢ve, amelynek folyton Ãj ¢s vÀlto-
zatos tÀplÀl¢kra van sz¡ks¢ge, hogy az eg¢sz test egyformÀn alkalmassÀ vÀlj¢k mindarra, ami
term¢szet¢bûl k´vetkezik, s enn¢lfogva hogy a l¢lek is alkalmassÀ vÀlj¢k sok dolognak egyszerre
valÂ megismer¢s¢re.Ê

Boros GÀbor: Az utak elvÀlnak: Descartes, Spinoza, Pascal ã 93



Vagyis Spinoza semmik¢pp sem a vilÀgtÂl elvonulÂ misztikus. TalÀn ¢ppen ez¢rt is
bontakozik ki nÀla teljesebben a XVII. szÀzadi tudÂst lelkesÁtû perspektÁva, mint Des-
cartes-nÀl: az ember elm¢je pusztÀn adekvÀt tudÀsa r¢v¢n à´r´kre ÀllandÂ ¢s tartÂs ́ r´m-
benÊ r¢szes¡lhet, s a k¢rd¢s csupÀn ennyi: melyik Ãt (methodus) vezet el szem¢ly szerint
engem odÀig.

*
àDescartes, haszontalan ¢s bizonytalan.Ê Pascal nagyon vilÀgosan lÀtta a beÀllÁtÂdÀs e gy´-
keres ÀtalakulÀsÀt mÀr a descartes-i vÀllalkozÀsban is. Mint ahogyan nagyon vilÀgosan
lÀtta azt az aszimmetriÀt is, amely abban nyilvÀnult meg, hogy az emberi ¢let az Ãj
gondolkodÂknÀl az e vilÀgi rossz ¢s az ´r´kk¢valÂ ¡dv´ss¢g fesz¡lts¢gter¢ben jelent
meg. Nem mintha az û kiindulÂpontja nem az ember boldogsÀgkeres¢se lett volna.
àMinden ember boldogsÀgra t´rekszik; ez alÂl senki sem kiv¢tel; akÀrmilyen k¡l´nb´zû eszk´z´ket
hasznÀljon, mind erre t´rekszik.Ê (425.) ý azonban ä legalÀbbis k¢sei müv¢ben, a GON-
DOLATOK cÁmen k´zreadott vÀzlatokban ä eleve mÀsk¢nt lÀtja e t´rekv¢st, mint kor-
tÀrsai. àBevallom, mihelyt el¢m tÀrja a kereszt¢ny vallÀs azt az alapt¢tel¢t, hogy az emberek ter-
m¢szete bünre hajlÂvÀ lett, ¢s elfordult Istentûl, ezzel egyÃttal felnyitja a szememet, hogy minde-
n¡tt ennek az igazsÀgnak a jegyeit lÀssam.Ê (441. v´. m¢g 556.) Pascal tehÀt teljesen mÀs
megvilÀgÁtÀsban lÀtja àmind az emberi term¢szetet, mind pedig ÀltalÀban a vilÀg folyÀsÀtÊ,
mint azok a gondolkodÂk, akiknek szeml¢let¢t a àmatematikaiÊ beÀllÁtÂdÀs hatÀrozta
meg. Ebbûl ered a matematika ¢rtelm¢ben vett rendszer elleni ¢les pol¢miÀja: àa ma-
tematika [...] m¢lys¢ge ellen¢re haszontalan valamiÊ. (61.) Ez a rendszer ugyanis ä mint ezt
mÀr lÀttuk ä abbÂl indul ki, hogy bizonyos, az emberi elm¢ben eleve benne rejlû fo-
galmak mint kiindulÂ alapelvek segÁts¢g¢vel megalkothatjuk azt az egyetemes tudo-
mÀnyt, amely aztÀn àcsodÀkra k¢pesÊ az ́ r´k boldogsÀg el¢r¢s¢t illetûen is. Pascal azon-
ban ezt az elgondolÀst eleve elhibÀzottnak tartja. ögy v¢li, hogy az ember m¢g arra
sem k¢pes, hogy megszerezze a kiindulÂ alapelvek ismeret¢t: àIsmerj¡k meg hÀt hatÀ-
rainkat; valami, de nem minden vagyunk; az osztÀlyr¢sz¡nk¡l jutott l¢t megfoszt benn¡nket a
semmibûl sz¡letû alapprincÁpiumok ismeret¢tûl.Ê (72.) Descartes ¢s Spinoza ezzel szemben
abban az egyben felt¢tlen¡l egyet¢rtett, hogy megvan benn¡nk az alapelvek ismerete.
Az egyetlen vitatott k¢rd¢s k´zt¡k az volt, hogy milyen mÂdon a legc¢lszerübb elve-
zetni az olvasÂt ehhez az ismerethez. çm ha Pascalnak van igaza, s csakugyan nincs
megfelelû ismeret¡nk az alapelvekrûl, akkor eleve rem¢nytelennek lÀtszik a àmatema-
tikai ¢szrendszerÊ f´l¢pÁt¢s¢n fÀradozni. Akkor k¢ptelenek vagyunk a bizonyos tudÀsra,
nincs semmi ÀllandÂ a szÀmunkra. àBÀrmennyire ¢g¡nk is a vÀgytÂl, hogy szilÀrd talajra,
valami v¢gsû ¢s ÀllandÂ alapra lelj¡nk, [...] minden fundamentumunk ́ sszeroppan, s feneketlen
m¢lys¢g nyÁlik alattunk.Ê K¢zenfekvû arra gondolnunk, hogy itt egy Descartes-tal valÂ
pol¢mia bontakozik ki. Hiszen Descartes az, akinek fû t´rekv¢se, hogy megrendÁthe-
tetlen alapzatra leljen, amelyen aztÀn Ãjra f´l¢pÁthetn¢ a tudomÀnyok eg¢sz ¢p¡let¢t,
s Ágy eljuthatna odÀig, hogy az etika nem àhomokra ¢s sÀrra ¢p¡lt b¡szke palotÀhozÊ volna
hasonlatos. Ennek az eg¢sz programnak az alapja pedig az a matematikai bizonyossÀg,
amely mÀr a kezdet kezdet¢n is Descartes szeme elûtt kellett hogy lebegjen, mint a
bizonyossÀg minden ter¡leten el¢rendû ä ¢s el¢rhetû ä ÀltalÀnos ¢rv¢nyü modellje.
Erre a programra vonatkoznak Pascal sokat sejtetû kifakadÀsai: àírni azok ellen, akik
tÃlsÀgosan belemer¡lnek a tudomÀnyokba. Descartes.Ê (76.) àDescartes, haszontalan ¢s bizony-
talan.Ê (78.)

Mi az tehÀt, ami miatt Pascal szerint a descartes-i vÀllalkozÀs eleve kudarcra van
Át¢lve? Nem mÀs, mint maga a kiindulÂpont; e kiindulÂpont ugyanis tÃlsÀgosan is so-
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kat vÀr el az embertûl. AttÂl az embertûl, aki a pascali perspektÁvÀbÂl tekintve àsemmi
a v¢gtelens¢ghez, minden a semmihez viszonyÁtva, [...] v¢gtelen messze van tûle, hogy felfogja a
sz¢lsûs¢geket, a dolgok v¢gc¢lja ¢s l¢telve lek¡zdhetetlen¡l rejtve van szÀmÀra egy Àthatolhatatlan
titokbanÊ. (72.) KorÀbbi elgondolÀsÀtÂl elt¢rûen Pascal itt Ãgy foglal ÀllÀst, hogy a tu-
domÀnyok esetleges haladÀsÀban sem lehet bÁzni: a j´vûtûl sem vÀrhatjuk az emberi
k¢pess¢gek kibontakozÀsÀt. àMinden, ami t´k¢letesedik a haladÀsban, t´nkre is megy a ha-
ladÀsban; ami valaha gyenge volt, sohasem lehet t´k¢letesen erûs.Ê A descartes-i ¢s a spinozai
gondolkodÀst m¢lyen meghatÀrozÂ, ki nem mondott elûfeltev¢s, mely szerint az em-
beri ¢s az isteni ¢rtelem alapvetûen nem k¡l´nb´zik egymÀstÂl, PascalnÀl kifejezetten
¢rv¢ny¢t veszti. àAz ¢sz legnagyobb cselekedete annak felismer¢se, hogy v¢gtelen sok dolog van,
amely meghaladja.Ê (267.) à°letem jÂ r¢sz¢t abban a hitben t´lt´ttem el, hogy l¢tezik igazsÀg; ¢s
ebben nem is t¢vedtem; mert l¢tezik, mÀr amennyit Isten hajlandÂ volt nek¡nk feltÀrni belûle. De
¢n ezt nem Ágy ¢rtettem, ¢s ebben t¢vedtem; azt hittem ugyanis, hogy az emberi igazsÀgossÀg l¢-
nyegileg igazsÀgos, ¢s hogy van olyan k¢pess¢gem, amellyel meg tudom ismerni ¢s Át¢lni.Ê (375.)
Pascal itt karteziÀnus korszakÀra gondol, amelyben ¢pp û volt az, aki a jellegzetesen
Ãjkori haladÀskoncepciÂt elûsz´r fogalmazta meg egy sokÀig kiadatlan t´red¢kben. A
fordulÂpontot k¢ts¢gkÁv¡l a matematikaitÂl elt¢rû rend elût¢rbe ker¡l¢se jelenti Pas-
cal gondolkodÀsÀban: àA rend pedig azt kÁvÀnja, hogy (az ember) ´nmagÀn, a teremtûj¢n ¢s
a rendeltet¢s¢n kezdje a gondolkodÀst.Ê (146.) Ha az ember helyzet¢t e vilÀgban nem ä
ÀllÁtÂlagos ä k¢pess¢gei felûl n¢zz¡k, s ha az Istent ànem egyszerüen a geometriai igazsÀgok
¢s az elemek rendj¢nek a megalkotÂjak¢ntÊ tekintj¡k ä ez ugyanis àa pogÀnyok ¢s az epikure-
istÀk IsteneÊ (556.) ä, hanem àçbrahÀm, IzsÀk ¢s JÀkob Istenek¢ntÊ, akkor ä Pascal pers-
pektÁvÀjÀbÂl ä azt lÀthatjuk, hogy az emberi term¢szet çdÀm v¢tke nyomÀn gy´kere-
sen megromlott, s rem¢nytelen¡l messze ker¡lt mindenfajta bizonyossÀgtÂl. Az àember
ma hasonlÂ az Àllatokhoz, oly tÀvol ker¡lt tûlemÊ ä mondja àIsten B´lcsess¢geÊ ä, àhogy alig
van valami zavaros tudÀsa alkotÂjÀrÂl: annyira elhomÀlyosultak vagy ´sszezavarodtak ismere-
teiÊ. (430.) Vagy ahogyan ezt egy vÀzlatszerü t´red¢k megfogalmazza: àElsû r¢sz: Az
emberi term¢szet rosszra hajlÂ lett. MagÀbÂl a term¢szetbûl. MÀsodik r¢sz: Van valaki, aki min-
dent helyrehoz. A SzentÁrÀsbÂl.Ê (60.) A kÀrhoztatott filozÂfusok pedig ä ahelyett, hogy
gyÂgyÁrt talÀltak volna az emberi nyomorÃsÀgra ä bizonyos ¢rtelemben lemÀsoltÀk az
elsû emberpÀr v¢tk¢t: à¹nmaga k´z¢ppontja kÁvÀnt lenni, segÁts¢gemtûl f¡ggetlenn¢ akart
vÀlni. Kivonta magÀt uralmam alÂl; [...] velem egyenlûnek hitte magÀt, [...] ́ nmagÀban vÀgyott
meglelni boldogsÀgÀtÊ ä àid¢zi f´lÊ az àisteni B´lcsess¢gÊ. (430.) Ez azonban egyÃttal azt is
jelenti, hogy habÀr Isten mint filozÂfiai fogalom megjelenik is e filozÂfusok rend-
szereiben, szerepe pusztÀn a vilÀg teremt¢s¢re ¢s fenntartÀsÀra korlÀtozÂdik. A Biblia
istenk¢p¢nek ä legalÀbbis a matematikai ä ¢sszel felfoghatatlan elemei ä s itt elsûsorban
az ember term¢szet¢t fel´ltû Istenre kell gondolnunk ä feltünûen hiÀnyoznak e rend-
szerekbûl, s nem pusztÀn megalkotÂik feled¢kenys¢g¢bûl fakadÂan. Ha ugyanis az
evang¢liumok J¢zus Krisztus-alakja bebocsÀttatÀst nyerne a rendszerbe, azonnal k¢r-
d¢sess¢ vÀln¢k az emberi ¢s az isteni ¢rtelem homogeneitÀsÀnak elûfeltev¢se, s ezzel
egy¡tt az is, hogy az ember k¢pes-e arra, hogy sajÀt maga, mindenf¢le k´zvetÁtû n¢lk¡l
gondoskodj¢k boldogsÀgÀrÂl. àHa t´rt¢netesen Istent jel´lt¢k meg c¢lokul, azt csak az¢rt tet-
t¢k, hogy lovat adjanak kev¢lys¢getek alÀ: azt k¢pzeltett¢k veletek, hogy hozzÀ hasonlÂk ¢s term¢-
szetetekn¢l fogva egyformÀk vagytok vele.Ê (430.) S ¢ppen ez a Descartes-tal szembeni el-
len¢rz¢s v¢gsû alapja: àNem tudok megbocsÀtani Descartes-nak; legszÁvesebben eg¢sz filozÂfiÀ-
jÀban meglett volna Isten n¢lk¡l; m¢gse tudta azonban elker¡lni, hogy ne adasson vele egy p´c-
cint¢st, amellyel mozgÀsba hozta a vilÀgot; de aztÀn nem tud mit kezdeni Istennel.Ê (77.) Pedig
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valÂjÀban ä mint ahogyan ezt Pascal vilÀgosan lÀtja ä Descartes-nak ¢pp a vel¡nk sz¡-
letetts¢g tanÀnak megalapozÀsÀhoz nagy sz¡ks¢ge van a kereszt¢ny istenk¢p egyes ele-
meire: àMÀrpedig vel¡nk sz¡letetts¢g¡knek [az alapelvekrûl van szÂ] ez az ¢rz¢se nem meg-
gyûzû bizonyÁt¢ka igazsÀguknak, mivel a hiten kÁv¡l nem l¢v¢n rÂla bizonysÀgunk, vajon az em-
bert egy jÂ Isten, vagy egy gonosz szellem, vagy pedig valami v¢letlen teremtette-e, eredet¡nktûl
f¡ggûen k¢ts¢ges, igazak-e vagy hamisak, avagy bizonytalanok ezek a princÁpiumok.Ê (434.) Is-
ten-bizonyÁtÀsa kiindulÂpontjÀul talÀn ¢ppen az¢rt teszi meg Descartes az ens per-
fectissimum, a legt´k¢letesebb l¢tezû fogalmÀt ä amelyet k¢sûbb Leibniz kifogÀsolt, s
talÀn ¢pp Spinoza hatÀsÀra az ens necessarium, a sz¡ks¢gszerü l¢tezû fogalmÀval helyet-
tesÁtett ä, mert a àcsodÀkra k¢pes tudomÀnyÊ doktrÁnÀjÀnak megalapozÀsÀhoz sz¡ks¢ge
volt Istennek, mint legfûbb jÂnak kereszt¢ny elk¢pzel¢s¢re.

Pascal mindezek alapjÀn mÀr nem is juthatott volna mÀs k´vetkeztet¢sre, mint arra,
hogy a boldogsÀg, amelyre t´reksz¡nk, sajÀt erûnkbûl nem el¢rhetû. àK¢ptelenek va-
gyunk rÀ, hogy ne kÁvÀnjuk az igazsÀgot ¢s a boldogsÀgot, de bizonyossÀgra ¢s boldogsÀgra egy-
arÀnt k¢ptelenek vagyunk.Ê (437.) Nincs alapunk arra sem, hogy felt¢tlen bizonyossÀg
el¢r¢s¢re t´rekedj¡nk: àNe t´rekedj¡nk hÀt biztonsÀgra ¢s szilÀrdsÀgra!Ê (72.) Az egyetlen,
amit tehet¡nk, hogy az evang¢liumi J¢zus Krisztusra, mint k´zvetÁtûre bÁzzuk magun-
kat, az ́ r´kk¢ tartÂ boldogsÀgban pedig inkÀbb csak rem¢nykedhet¡nk. àElm¢lkedj¡nk
rajta, s aztÀn d´nts¡k el, lehet-e k¢ts¢g az irÀnt, hogy a f´ldi ¢letben nincs mÀs jÂ, mint a tÃlvilÀgi
¢let rem¢nye, hogy csak a hozzÀ valÂ k´zeled¢s m¢rt¢ke szerint lehet¡nk boldogok, ugyanÃgy, aho-
gyan az ́ r´k ¢letben t´rhetetlen¡l bÁzÂk szÀmÀra mÀr ismeretlen lesz a boldogtalansÀg, s nincsen
boldogsÀg a rÂla tudomÀst nem vevûk szÀmÀra.Ê (194.) Ezzel a vallomÀssal pedig eljutottunk
arra a pontra, ahol vilÀgosan ¢s hatÀrozottan belÀthatÂ, hogy puszta ¢rvek az elemzett
ÀllÀspontok vitÀjÀban aligha d´nthetnek. Spinoza egyik levelezûpartnere, Willem van
Blyenbergh ä aki mellesleg gabonakereskedû volt ä ugyanazt az ÀllÀspontot k¢pviseli
a rossz mibenl¢t¢rûl ¢s az isteni jÂsÀggal valÂ ́ sszeb¢kÁthetûs¢g¢rûl folytatott 1665-´s
vitÀjukban, mint amelyet Pascal hÀrom ¢vvel korÀbban Descartes-tal szemben k¢pvi-
selt. A PascaläBlyenbergh-f¢le, illetve a spinozai boldogsÀgfogalom alapvetû ellent¢te
e lev¢lvÀltÀs sorÀn a k´vetkezûk¢pp k´rvonalazÂdik. Blyenbergh: àDe az ́ n n¢zetei, Ãgy
lÀtszik, oda vezetnek engem, hogy amikor itt megszün´k l¢tezni, akkor ´r´kre is megszün´k, mÁg
viszont az az ige ¢s Isten akarata a lelkemben ¢lû belsû tanÃsÀgukkal megvigasztalnak, hogy ez
utÀn az ¢let utÀn t´k¢letesebb Àllapotban fogok valamikor a legt´k¢letesebb istens¢g szeml¢let¢ben
gy´ny´rk´dni. ValÂban, m¢g ha ez a rem¢ny valamikor csalfÀnak bizonyulna is, engem m¢gis,
mÁg rem¢lek, boldoggÀ tesz.Ê (20. LEV°L . 177. o.) Spinoza: àTeljesen megnyugszom abban,
amit az ¢rtelem mutat nekem, sohasem aggÂdva, hogy talÀn csalÂdtam benne, sem pedig, hogy a
SzentÁrÀs, m¢g ha nem kutatom is, ellentmondÀsba juthatna vele. Mert az igazsÀg nem ellenkez-
hetik az igazsÀggal [...]. S ha egyszer hamisnak talÀlnÀm is a gy¡m´lcs´t, amelyet a term¢szetes
¢rtelembûl vettem, az m¢gis boldoggÀ tenne, mert ¢lvezem azt, s nem szomorÃsÀgban ¢s sÂhajto-
zÀsban igyekszem elt´lteni ¢letemet, hanem nyugalomban, ´r´mben ¢s derüben, s Ágy egy fokkal
magasabbra emelkedem.Ê (21. LEV°L. 179. o.)

*
A mi szÀmunkra mÀr a legÀllandÂbb ¢s a legk¢zn¢llevûbb adottsÀg az, ami mind az
ideiglenes, mind a àv¢gsûÊ descartes-i etika forradalmi kiindulÂpontja volt. Az indi-
viduum, a mi magunk d´nt¢s¢n mÃlik, csatlakozunk-e valamely k¢szen kÁnÀlkozÂ tra-
dÁciÂhoz ä s ha igen, melyikhez ä, vagy esetleg adott elemekbûl mi magunk ¢pÁtj¡k
(sziklÀra? homokra ¢s sÀrra?) àposztmodernÊ ¢let¡nket. HozzÀszoktunk e helyzethez,
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jÂl ¢rezz¡k magunkat benne. A d´nt¢s meghozatalÀt g¢pesÁtett¡k. BÀrmely pillanat-
ban kisegÁt egy v¢letlen ä àjÂÊ ä d´nt¢ssel kalkulÀtorunk, mihelyst D (àDEPÊ) gombjÀt
lenyomjuk. Valahogy Ágy: decision-yes, decision-yes, considering, considering, consi-
dering, decision-no stb. Mindez eg¢szen addig folytathatÂ, mÁg a kÁvÀnt d´nt¢s meg
nem jelenik a kijelzûn. Mindezt azonban most nem az¢rt Árom le, mert valamif¢le szok-
vÀnyos technikakritikÀval szeretn¢m lezÀrni ÁrÀsomat. Sokkal inkÀbb arrÂl van szÂ,
hogy szeretn¢m komolyan Àtgondolni az ebben a csodÀkra k¢pes masinÀban rejlû ket-
tûs jelz¢st. Egyfelûl ugyanis nyilvÀnvalÂnak lÀtszik, hogy korunk embere nem a keve-
sek, a sajÀtsÀgukat elrejtûzve ÂvÂk fel¢ fordul akkor, amikor eg¢sz l¢t¢t ¢rintû d´nt¢-
sek meghozatalÀrÂl van szÂ. (Hiszen magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy e masinÀhoz nem olyan
k¢rd¢sekben fordulunk, amelyekben szakmai argumentumokat sorakoztathatunk f´l
az egyes alternatÁvÀk mellett, illetve ellen. Sohasem fogjuk megk¢rdezni a g¢ptûl, hogy
p¢ldÀul a jobbmenetes csavart jobbra vagy balra hÃzzuk-e meg.) Ez pedig egyÃttal azt
is jelenti, hogy korunk embere nem nagyon hisz valamely embercsoport vagy ¢pp
maga az ember term¢szetfeletti kit¡ntetetts¢g¢ben. (Hiszen akkor inkÀbb pÀrtideolÂ-
gusokat vagy, mondjuk, sajÀt lelkiismeret¢t k¢rdezn¢.) çm az itt f´lbukkanÂ k¢rd¢s
megint csak ûsr¢gi, s nem volt ismeretlen a korÀbbi korszakok m¢lyebben gondolkodÂ
elm¢i elûtt sem. MegprÂbÀlunk-e komolyan szÀmot vetni a kit¡ntetetlens¢g, a kivÀ-
lasztatlansÀg gondolatÀval, vagy pedig inkÀbb a v¢gtelen terek n¢masÀgÀtÂl, a k´r jel¢-
nek àrem¢nytelens¢g¢tûlÊ megr¢m¡lve, a kit¡ntetetts¢g ¢rz¢s¢tûl vezettetve Ãjra va-
lamely àkiprÂbÀltÊ ¡dvtanban keres¡nk mened¢ket?

A k¢rd¢s nyitott, a kÁs¢rt¢s emberfeletti.
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Bogoly JÂzsef çgoston

ZALAI B°LA KIADATLAN ESSZ°T¹RED°KE
A HALçLRñL: àENCOMIUM MORTISÊ

I

Zalai B¢la munkÀssÀgÀnak fû ter¡lete egy filozÂfiai rendszerez¢selm¢let kidolgozÀsa volt.
A halÀl filozÂfiai fogalmÀt befejezett müveiben k¡l´n nem emelte ki, nem elemezte.
VilÀgk¢p¢nek halÀlra vonatkozÂ elemeirûl, filozÂfiÀjÀnak k´vetkezetesen ki¢pÁtett ha-
lÀlfogalmÀrÂl s ennek a rendszerez¢selm¢let bensû k´vetelm¢nyeihez alakÁtott jelleg¢rûl
eddig pontosan k´zelebbit nem tudhattunk. Pedig Zalai B¢la halÀlf´lfogÀsÀt fontos
ismern¡nk, mert a tÀrgyk´rre vonatkozÂ b´lcseleti gondolatai jelentûs adal¢kot nyÃj-
tanak a szÀzadv¢gen ÃjulÂ ¢s az eurÂpai müvelûd¢s szÀzad eleji szakaszÀt jellemzû,
eddig mÀr a forrÀsok szerint ismert, viszont m¢g csak r¢szben ¢rtelmezett halÀlfoga-
lom ¢s halÀlgondolat tovÀbbi kutatÀsÀhoz.

Zalai B¢la ¢letmüv¢ben az ENCOMIUM MORTIS cÁmü fragmentum az egyetlen, ahol
a vizsgÀlÂdÀs k´zponti tÀrgyak¢nt a halÀl szerepel. E tekintetben a most k´zl¢sre ke-
r¡lû k¢zirat a m¢rt¢kadÂ.

Szembe´tlû, hogy az epikuroszi gondolkodÀsmÂd nyomai, Lucretius Carus b´lcse-
let¢nek vonÀsai ¢s Stefan George k´tet¢nek cÁme (DER TEPPICH DES LEBENS, 1899) is
megtalÀlhatÂk Zalai B¢la ÁrÀsÀban. Mindezek mellett vannak elemek, ahol a heideg-
geri Sein zum Tode fogalomt´rt¢neti elûzûj¢vel, a k¢rd¢sk´r t´red¢kes, elûlegezett meg-
fogalmazÀsÀval talÀlkozunk.

Zalai gondolkodÀsÀra minden bizonnyal hatÀssal volt Georg Simmel 1910-ben
megjelent, ZUR METAPHYSIK DES TODES cÁmü, a Logosban olvashatÂ essz¢j¢nek gon-
dolatmenete. Az ¢letnek ¢s a halÀlnak a szembeÀllÁtottsÀgÀrÂl a n¢met b´lcselû ezt Árja:
àAn die Stelle des ÏeinmaligenÎ Gegeneinander von Leben und Tod hat zu treten eine einheit-
liche, unendliche Existenz, in der Leben und Tod sich wie die Glieder einer Kette verschlingen,
jedes Anfang und Ende des andern, der Tod fortw¤hrend die Existenz abteilend, formend ¡ber-
leitend.Ê*

A Be´thy OttÂ Àltal Árt, Zalai B¢lÀrÂl szÂlÂ, k´r¡ltekintû eljÀrÀssal k¢sz¡lt pÀlyak¢p-
hez füz´tt müjegyz¢k sem t¡nteti f´l a halÀlrÂl szÂlÂ ÁrÀst. Be´thy itt valÂszÁnüleg csak
a teljes, befejezett müvek k¢ziratÀt lÀtta c¢lszerünek megjel´lni.

Figyelmet ¢rdemel a Zalai B¢la sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂjÀn, 1982-ben B¢la
Zalai: ALLGEMEINE THEORIE DER SYSTEME cÁmmel megjelentetett k´tet. A BacsÂ B¢la
szerkeszt¢s¢ben, az û bevezetûj¢vel ¢s jegyzeteivel ellÀtott kiadvÀny v¢g¢n talÀlhatÂ
egy, az addigi ismeretek alapjÀn, szint¢n Be´thy Àltal ́ sszeÀllÁtott, teljess¢gre t´rekvû
jegyz¢k Zalai f´nnmaradt munkÀirÂl. A kisebb ÁrÀsok k´z¡l m¢g elûadÀsvÀzlat is sze-
repel a mülistÀn, de a halÀlrÂl szÂlÂ t´red¢k itt sincs f´lt¡ntetve.
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* àAz ¢let ¢s a halÀl ÏegyszeriÎ szembenÀllÀsa hely¢re egy v¢gtelen, egys¢ges egzisztenciÀnak kell l¢pnie, amelyben az ¢let
¢s a halÀl lÀncszemekk¢nt kapcsolÂdnak ´ssze, egyik a mÀsiknak kezdete ¢s v¢ge, a halÀl az egzisztenciÀt szakadatlanul
r¢szekre osztja, alakÁtja, tovÀbbvezeti.Ê (Kiss TamÀs ZoltÀn fordÁtÀsa.)



Zalai b´lcselet¢nek egyik kutatÂja, çron LÀszlÂ r´vid formÀban k´z´lt vÀzlatos
elemz¢s¢ben egyr¢szt arra tett kÁs¢rletet, hogy az ¢letmüv´n bel¡l, a korai Zalai-ÁrÀsok
k´z´tt jel´lje meg a halÀlrÂl Árt essz¢t´red¢k szerep¢t. MÀsr¢szt nagy vonalakban igye-
kezett jel´lni a t´red¢k korabeli b´lcseleti Àramlatokba valÂ beÀgyazottsÀgÀt is.

Az ENCOMIUM MORTIS ÁrÀsÀnak idûpontja bizonytalan. Viszont a keletkez¢si idû
meghatÀrozÀsakor egy belsû ¢s egy k¡lsû bizonyÁt¢kra alapozhatunk. Az utÂbbi ¢letrajzi
vonatkozÀsÃ. Az 1907 ¢s 1910 k´z¢ esû idûk´z Zalai B¢la gondolkodÂi vilÀgÀnak ¢s
h¢tk´znapi ¢let¢nek is vÀlsÀgos idûszaka volt. A budapesti egyetemen 1906-ban tette
le a doktori szigorlatÀt, k´z¢piskolai tanÀri oklevel¢t 1909-ben szerezte meg. Feles¢ge
1908-ban meghalt, k¢t gyermek¡k maradt ÀrvÀn. TudhatÂ, ¢letrajzi t¢nyekbûl csak
Âvatosan lehet gondolkodÀsi minûs¢gekre k´vetkeztetni.

Belsû bizonyÁt¢kk¢nt emlÁthetû, hogy ebben az idûszakban Zalai gondolkodÂi vilÀgk¢-
p¢ben is voltak interferenciÀra utalÂ jelek. A rÀ hatÀst gyakorlÂ, ekkoriban ¢rv¢nye-
s¡lû, egymÀstÂl alapjaiban elt¢rû k¢t nagy vilÀgszeml¢leti mÂd, melynek metafizikai
irÀnyultsÀgÀt Bergson, a metafizikÀtÂl tÀvoli mentalitÀsÀt pedig Avenarius ¢s Mach
neve jel´li, Zalait vÀlaszkeres¢sre sarkallta. InspirÀlÂdvÀn a b´lcseleti koreszm¢kbûl ¢s
szigorÃan ¢rv¢nyt szerezve sajÀt gondolkodÀsmÂdjÀnak a filozÂfiai rendszerez¢sel-
m¢let kidolgozÀsi folyamatÀban a metafizikai gondolkodÀssal valÂ fokozÂdÂ szembe-
s¡l¢s szÀmÀra immÀron elker¡lhetetlenn¢ vÀlt. Ebben a halÀlrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban imma-
nens metafizikai kiindulÀssal Zalai B¢la arra tesz kÁs¢rletet, hogy a halÀl ¢s az ¢let k´l-
cs´nviszonyÀnak szerkezeti alapjÀt rendszerelm¢leti vonatkozÀsban tÀrja f´l.

Az ENCOMIUM MORTIS cÁmü t´red¢kben maradt vagy lezÀratlanul hagyott ÁrÀsrÂl
f´lt¢telezz¡k, hogy az 1907 ¢s 1910 k´z¢ esû idûszakban keletkezett. Ebben az 1907-tel
indulÂ ¢s 1909-cel zÀrÂdÂ idûszakban csak k¢t fordÁtÀs jelent meg ZalaitÂl. ¹nÀllÂ mü-
vel Ãjra 1910-ben jelentkezett, viszont ez mÀr igen figyelemrem¢ltÂ volt. Az ETIKAI
RENDSZEREZ°S  cÁmmel, egyetemi professzora, Alexander BernÀt eml¢k¢re kiadott k´-
tetben lÀtott napvilÀgot a munka, amely a halÀlrÂl Árt t´red¢khez hasonlÂan nem a
tûle mÀr A K¹ZVETLEN TAPASZTALçS ¹SSZEFºGG°S-RENDSZERE cÁmü doktori ¢rteke-
z¢s¢ben megszokott stÁlusban ÁrÂdott.

A szakmai k´ztudatban a szÀrazon fogalmazÂ Zalai ¢l. Az ENCOMIUM MORTIS cÁmü
t´red¢ket, a halÀl dics¢ret¢t viszont a b´lcseleti essz¢ müfajÀban, helyenk¢nt k´ltûi stÁ-
lus¢rt¢kkel Árta àa l¢tez¢s formaprincÁpiumÀrÂlÊ. E formaprincÁpium ût magÀt k¡l´n´-
sen korÀn elvÀlasztotta az ¢lettûl. Az ENCOMIUM MORTIS cÁmü ÁrÀsÀt k´vetûen nem
telt el egy ¢vtized sem, s komoly szavÀval t´rte meg a Babits MihÀly Àltal àac¢lfejüÊ-nek
nevezett ¢s igen nagyra tartott filozÂfus gondolatvilÀgÀnak Ág¢retes alakulÀsÀt a sajÀt
halÀl.

A Nyugatban 1937-ben megjelentetett addig m¢g kiadatlan jegyzeteiben a k´zeli
barÀt, JuhÀsz Gyula adta meg az utÂkornak az egyik leg¢rz¢kletesebb karakterk¢pet
Zalai B¢lÀrÂl: à[...] az ismeretelm¢let egy Ãj rendszer¢n dolgozott, de nem fejezhette be ¢lete nagy
müv¢t (amelyrûl a magyar filozÂfiai irodalom hivatÀsos k¢pviselûi, k´zt¡k Alexander BernÀt, a
legteljesebb elismer¢ssel nyilatkoztak), mint hadifogoly pusztult el Omszkban. HozzÀ¢rtûk szerint
û volt a magyar filozÂfiai irodalom legnagyobb rem¢nys¢ge. M¢g most is hallom harsÀny, ¢let-
´r´mtûl ÀradÂ kacagÀsÀt, amint pÀrizsi ¢s egy¢b ¢hez¢seit ¢s nyomorÀt emlÁtette. Igen finom iro-
dalmi Ázl¢se volt, Babits, KosztolÀnyi, OlÀh GÀbor sokat adtak v¢lem¢ny¢re, û volt az ideÀlis ol-
vasÂ, akihez a k´ltû elsûsorban szÂl. [...] Minden f¢lbemaradt ¢let megrendÁtû, az ´v¢ k¡l´n´sen
az. Mint mikor egy ÂriÀs rep¡lûg¢p futni kezd, hogy magassÀgi rekordot ¢rjen el ¢s egy csavara
elt´rik.Ê
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Az ENCOMIUM MORTIS cÁmü autogrÀf k¢ziratt´red¢k fekete tintÀval Árt, k¢t, kiss¢
sÀrgult lapon olvashatÂ sz´veg. Folyamatos ÁrÀssal k¢sz¡lt, aprÂ sajÀt kezü javÁtÀsokat
tartalmaz. A k¢t lap mindk¢t oldalÀn a szerzû Àltal szÀmozott n¢gy oldal folytatÀsa va-
lÂszÁnüleg el sem k¢sz¡lt, vagy ha l¢tezik a teljes sz´veg, akkor mind ez ideig ismeret-
len. A t´red¢k, a n¢gy k¢ziratos oldal m¢rete: 17,5x22,5 cm. Lelûhelye: az E´tv´s Lo-
rÀnd TudomÀnyegyetem K´nyvtÀra K¢zirattÀrÀban, az F 69/m raktÀri jelzet alatt, Za-
lai B¢la hagyat¢kÀban.

Az eddig kiadatlan ENCOMIUM MORTIS cÁmü k¢zirat, mint fragmentum, nem ke-
r¡lt bele Zalai B¢la jelentûsebb ÁrÀsainak 1984-ben kiadott elsû gyüjtem¢nyes k´tet¢-
be. T´red¢kjellege, lezÀratlansÀga tehette ezt indokolttÀ a szerkesztû elûtt. TÀrgyi el-
igazÁtÀsul megjegyezz¡k m¢g, hogy az emlÁtett gyüjtem¢nyes k´tetben k´z´lt, a Zalai-
¢letmüvet feltÀrni szÀnd¢kozÂ müjegyz¢kben ugyancsak nem szerepel a halÀlrÂl szÂlÂ
k¢ziratt´red¢k.

A halÀl dics¢ret¢vel foglalkozÂ encomiumirodalom Âkori latin hagyomÀnyÀba kap-
csolta be müv¢t a cÁmadÀssal Zalai, s egyÃttal Erasmus latin nyelven Árt halÀlrÂl szÂlÂ
dics¢ret¢t is szem elûtt tartva a szÀzadokkal elûtte jÀrÂ gondolkodÂk ́ r´k´sen visszat¢rû
probl¢mak´r¢t egy¢ni mentalitÀsa szerint, ismeretelm¢leti vonatkozÀsban dolgozta f´l.

A szÀzadokkal Zalai elûtt jÀrÂ gondolkodÂk k´z¡l az Ãjkori b´lcselet, a reneszÀnsz
vilÀgszeml¢let¢nek ismeretelm¢leti szerzûj¢tûl, Nicolaus CusanustÂl Àlljon itt egy fon-
tos mondat: àMors nihil aliud est quam separatio ad communicationem et multiplicationem
essentiae.Ê* (Opp. II, 133 b) LÀthatjuk: a gondolkodÀst´rt¢net legkomolyabb, folyton
visszat¢rû, vÀlaszra vÀrÂ probl¢mÀi ezek.

Zalai B¢la az egy¢ni l¢tez¢s hatÀroltsÀgÀt, az individuÀlis emberi ¢let egyszeris¢g¢t ¢s
egyedis¢g¢t, az ¢let ¢s a halÀl szerkezeti egys¢g¢t rendszerelm¢leti k´vetkezetess¢ggel tudta
szeml¢lni. Az individuÀlis l¢tez¢s hatÀroltsÀga ¢s az ¢letnek ¢s a halÀlnak egymÀsba
fonÂdÂ egyetemess¢ge nyilatkozik meg Zalai B¢la gondolatmeneteiben.

A pozitivizmus korszakÀnak v¢g¢n, a szÀzad eleji intellektuÀlis korfordulÂ gondolko-
dÂjak¢nt a halÀlrÂl szÂlvÀn, Zalai az egzisztencializmus b´lcselet¢ben k¢sûbb megnyil-
vÀnulÂ k¢rd¢sf´ltev¢sek k´zel¢be is eljutott.

II

Zalai B¢la: ENCOMIUM MORTIS**

A halÀl sz¡ks¢ges, Ágy a halÀl jÂ; az ¢let kerete, a l¢tez¢s formaprincipiuma. Formailag,
aesthetikailag indokolt; az existentia a sz¡rke vÀszon, a mire a halÀl festi a figurÀkat,
bizarr fantÀziÀval ¢s sz¡ks¢gk¢pen korlÀtozottan. A halÀl a vonal, mit az alaktalan fel-
hût´megbe vÀgunk; a vilÀgegyetemet lehetûs¢geiben konstruÀlÂ erû formaeszk´ze;
az essenciÀlis neml¢t, a mi a l¢t lehetûs¢g¢t adja meg; a negÀciÂ, a mi a logosnak reliefet
teremt ¢s ¢rt¢ket ad.

A fantÀzia eszk´ze. De csak ez? L¢tet ad, de maga nincs. K¢t ter¡let hatÀra ä de a
hatÀr a mi konstrukciÂnk darabja, az elhatÀraltakon nincs nyoma. °s mi az eszk´z ´n-

** àA halÀl semmi mÀs, mint a l¢tezû sz¢tvÀlÀsa a l¢t tovÀbbadÀsÀra ¢s megsokasÁtÀsÀra.Ê (Heltai JÀnos fordÁtÀsa.)
** A k¢ziratot helyesÁrÀsi korszerüsÁt¢s n¢lk¡l, betühÁven k´zl´m.

100 ã Bogoly JÂzsef çgoston: Zalai B¢la kiadatlan essz¢t´red¢ke a halÀlrÂl: àEncomium MortisÊ



magÀban? A vele munkÀlÂtÂl kapja ¢let¢t; az eszk´z a z¢rus, a mi az alkotÂhoz adva,
az alkotÂt adja ki. Ez a k´dalak a halÀl? A fantÀzia eszk´ze.

Maga a fantÀzia. SÃlyos, megbonthatatlan l¢tez¢s. S csak az ¢let perspektivÀjÀbÂl
formÀlÂeszk´z. De a mig az ¢let perspektivÀjÀbÂl n¢zz¡k, nem tudjuk, hogy van e, s
ha van, m¢rt n¢znûk az ¢let nÁvÂjÀrÂl? Emelkedj¡nk hozzÀ; lesz hangja, lesz rhythmu-
sa, ha van a mivel meg fogja ¢rtetni vel¡nk, hogy van. S ha mÀr szem¢lyesen ismerj¡k,
ha a vilÀgot meg¢rtû akarÀsunk ¢pÃgy szÀmol vele, mint az ¢lettel, ha symbolumaink
ût is mutatjÀk, ha gondolataink mÀr maguktÂl szÀmolnak vele, mint egy tÀvollevû ha-
talmas szem¢lylyel a ki n¢lk¡l nincs elhatÀrozÀs ä akkor lehet az ¢let n¢zûvonalÀbÂl
Àrny¢kalak, rendezû funkciÂ, aesthetikai fikciÂ; de ¢pÃgy lehet az ¢let a halÀl n¢zûvo-
nalÀbÂl elvv¢, puszta lehetûs¢gg¢, a halÀl¢rt lev¢ss¢.

Mi a hatÀr az elhatÀrolt n¢lk¡l? BizonyÀra semmi. De mi az elhatÀrolt a hatÀr n¢l-
k¡l? M¢g bizonyÀra nagyon sok. A formÀlatlan, isteni nyers mat¢ria. °s mi az ¢let a
halÀl n¢lk¡l? Az ¢let isteni, nyers mat¢riÀja? Teppich des Lebens! A hol minden hang-
sÃly, minden àernstes DingÊ a halÀl szava! HÀtha, a mint elvett¡k a halÀlt, nem marad
semmi? HÀtha, ha az ¢let nem t´bb a halÀlnak, mint a halÀl az ¢letnek? S ha igy van,
hogy n¢zz¡k ûket ´nmagukban? Hogy ¢rts¡k meg ûket egymÀs n¢lk¡l? °s mi¢rt az
¢let prioritÀsa? Ennek a prioritÀsnak a m¢ly meggyûzûd¢s¢ben ¢l az eurÂpai Àtlag;
Kelet mÀs hangulatot adott, a m¢ly, f¢lvak kultÃrÀk gy¡m´lcse¡l. °s bizonyos, hogy
a filozofiÀra ¢rû gondolat ez ¢r¢s arÀnyÀban veszti el az ¢let substantiÀlisabb voltÀban
valÂ hit¢t. °s vannak, a kik nemcsak a hangokat halljÀk: a silence meghallÂi a halÀl
szem¢lyes ismerûsei. A t´bbinek is csak egy Àrny hiÀnyzik, csak egyetlen l¢p¢s, de me-
rev tagokkal nem tehetik meg. PÀn nem jÀr fuvolÀja n¢lk¡l, s ez nincs a csend har-
moniÀjÀra hangolva; de a l¢lek lehet. S akkor a halÀl ¢pÃgy van mint az ¢let; ¢s ¢pÃgy
akarja is, mint az ¢letet. K´zvetlen ¢rintkez¢sben, ´szt´nileg ¢s ethikailag egyenlû el-
lenfelekk¢nt Àllnak szemben. A halÀlt nem engedhetj¡k el, mert elvesztj¡k az ¢letet;
s az ¢letet nem adhatjuk fel, mert megsemmisitj¡k a halÀlt. S ha direktivÀinkat nem
akarjuk elveszteni, ezt a kettût meg kell tartanunk.

Igy, a hogy a halÀl formÀlja az ¢letet, az ¢let is formÀlja a halÀlt; szolgÀlja a halÀlt.
A halÀlnak az ¢let n¢lk¡l ¢pÃgy nincs meg a nyers mat¢riÀja, mint ennek amaz n¢lk¡l.
Ekkor pedig az ¢let is t´bb, mint formaprincipiuma a halÀlnak. Az ¢let a halÀl fantÀ-
ziÀja. A halÀl az ¢let fantÀziÀja. Nem figurÀkat szab ki vonalakkal, hanem figurÀkat
alkot. Az ¢let a halÀlban, s a halÀl az ¢letben. Egy szupponÀlt ¢let-mat¢ria halÀl-hatÀr-
ral: a szupponÀlt lehetetlens¢g. A halÀl mint raison d'¨tre, mint lehetûs¢g, mint relief
benne van e f´ltett ¢let-mat¢riÀban, s e mat¢ria konstrukciÂjÀnak r¢szese. °pigy az
¢let a halÀlnÀl. Azoknak, a kik a halÀlt ¢polyan k´zvetlen¡l ismerik, mint az ¢letet, az
eddigi csak konsequentia. S ezeknek mÀr csak a verifikÀciÂ sz¡ks¢ges; csak lÀtniok
kell, hogy van ¢let, a minek sz¡ks¢gess¢ge, c¢lja, term¢szetes befejez¢se, hozzÀtarto-
zÂja a halÀl; a hol halÀl ¢s ¢let egy hangnemben vannak irva.

De a szerkezetnek ez az egys¢gess¢ge nem tünik az elsû megtekint¢sn¢l szembe.
Meg kell talÀlni azt a pontot, a honnan a r¢szek harmÂniÀja nyilvÀnvalÂ lesz.

Mondottuk: minden komoly szÂ az ¢letben a halÀl szava; minden komoly szÁn az û
szine; ¢s mint egy szinpad tarkasÀga, festett f¡gg´ny´k, festett arcok, festett szenve-
d¢ly, jÀtszott pose, sÃlytalan l¢p¢s, hamisan dimenzionÀlt idû, a mi nem a halÀlhoz
tartozik. Az ¢let szankciÂja. A mig sÃlyos l¢p¢se nem dobban e szÁnpadi deszkÀn, csak
a histriÂk bÀbjÀt¢ka az; zordan ¢s erûsen szÂl e csinÀlt tarkasÀgba, mint a szÁnpadra
nyitott ajtÂn az ucca hideg szele, borzongatÂ szele, a sÀrga lÀngokat elfakitÂ sz¡rke
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s´t¢ts¢ge. A mi a legsz´rnyübb benne: el¢rhetetlens¢ge. Vedd el az ¢let aprÂ lÀmpÀ-
sait, megmarad a halÀl igaz s´t¢ts¢ge; a miben semmi sincs; mert minden a mi van,
az ¢letbûl van, ¢s minden, a mi igazÀn van, onnan van, a hol semmi sincs. Honnan
veszi ez a semmi az erût, hogy minden ¢lû valami megsemmis¡lj´n elûtte? Ha maga
hangtalan, hogy adja meg az ¢lû gondolat hangsÃlyÀt? Hogy adja meg a tett egyetlen
komolysÀgÀt?

Nincs az idûben. °s rajta kÁv¡l minden àidûnkÁv¡liÊ a mit az ¢let fantÀziÀja terem-
tett, fikciÂ, tudatos csalÀs, egy ´r´k vÀgy hypostasisa. A halÀl az egyetlen idûnkÁv¡li
valÂsÀg: az ´r´k vÀgy beteljes¡l¢se. Az idûnkÁv¡li ´r´k vÀgya: a halÀl ´r´k vÀgya; el-
olthatatlan szomjÃsÀga, f¢kezhetetlen, csillapÁthatatlan, teljesÁthetetlen vÀgya. A telje-
s¡l¢s ä itt igazÀn ä a vÀgy megsz¡n¢se; a teljesed¢s mÀs dimenziÂban van, mint a vÀgy.
°s mÀr ez¢rt is a vÀgy erej¢t a teljes¡l¢s lehetetlens¢ge m¢ri ä az ¢let legerûsebb vÀgya
a halÀl. Nem a metafizikai l¢t ´r´k formÀja: az ¢lû szenved¢ly¢. TalÀn nem is t´bb;
talÀn nem is mÀs, mint az idûnkÁv¡li vÀgyÀnak irÀnya. M¢gis: tudjuk, hogy valÂsÀg.
Nem tudjuk, hogy vannak e valÂban sajÀt t´rv¢nyei. Nem tudhatjuk; mindaz a mit
az ¢let mond rÂla, kÁv¡lrûl van mondva. Mit Àrulhatna ez el valÂsÀ-*

MesterhÀzi MÂnika

OLASZORSZçG, °JSZAKA

A testem tÃl. A t´bbi (honnan?) innen.
A sÀtor elûtt autÂk hÃznak el.
F¢ny¡k, mint a bedobott cento lire,
egy-egy pillanatra mutatja az ¢gre
rajzolt Àgak freskÂit. Most figyelhet,
aki r¢sen van, mert nem lesz tanulsÀg,
ha lejÀr, eljÀr, csak k´rvonalak.

A f¢ny: hogy mÀshogy is lehetne. °s
a s´t¢ts¢g: hogy is lehetne mÀshogy?
De min¢l s´t¢tebb az ¢jszaka,
a l¢lek csak m¢g inkÀbb sz¢tdobÀlna
palÀstot, hÀjat, hÃst ¢s csontokat.

* A k¢zirat sz´vege itt megszakad.
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PENZUM

Ha elûvenn¢m a gyerekkorom,
n¢hÀny hangsÃlyt, n¢hÀny ÁrÀsjelet
biztos megvÀltoztatn¢k ä lenne honnan
n¢zni (¢s hÃzni), rÀlÀtÀs, gyakorlat ä
Bele nem Árn¢k, m¢g ha sejten¢m is,
hogy jÂ volna a v¢delmemre kelni,
¢s mÀshol megingatni akkori
magam; nem hÃznÀm ki a kÁnosan
ismerûs, visszat¢rû r¢szeket,
titkon b¡szke is lenn¢k erre-arra,
¢s ´r´mmel dolgozn¢k rajta, jÂ
anyag, de m¢g bÀrmi lehet, akÀrmi.
De ezt a mostani, kÁs¢rletekbûl
semmibe (s¢mÀkba? ä ha) Àtmenû
koromat, ezt nincs kedvem toldogatni.
A frissen kicser¢lt szÂ visszat¢r
a k´vetkezû sorban. SzinonimÀk
mutatjÀk, milyen esetlegesek,
a mondatok tompÀn felbuknak, egymÀst
¡ti ki mind. Szervetlen ¢s hamis,
ahogy van. °s a mondanivalÂ!
ºres ¢s didaktikus. A cselekm¢ny
le¡l (talÀn a kor miatt, talÀn).
Unalmas. FeljavÁthatom rutinbÂl.
 M¢rt nincs jobban megÁrva?

VillÀnyi LÀszlÂ

POSTçSKISASSZONYOK

Naponta vÀrok levelet, hogy vÀlaszom vigyem,
s az ablak m´g´tt nekem rezd¡ljenek mellek,
´ltsenek v¢kony blÃzt a postÀskisasszonyok;
¡nnep, ha egyik¡k felÀll, vagy rÀm n¢z cinkos,
esdeklû szem¢vel, ha kezemet is elveszi,
s ¢jszaka ÃjrakomponÀlja v´r´s hajÀt;
a barna: borÁt¢kra szeretkezi a b¢lyeget,
a szûke ferd¢n ragaszt, Ágy tudom titkaikat,
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ÀlmukrÂl fecseg a b¢lyegz¢s lend¡lete;
s ha tûlem olykor ¡res borÁt¢k ¢rkezik,
szerencs¢j¡ket sejtik-e majd barÀtaim:
megkaptÀk a postÀskisasszonyok ¢rint¢s¢t.

GIPSZBEN

A rosszban a jÂ, hogy a bal kezed ä
vigasztalnak, s folytatom magamban:
szerencs¢re nem a lÀbam, nyakam;
¢s itt, nem sivatagban, ûserdûben,
vagy n¢hÀny tÁzezer ¢vvel ezelûtt,
akkor aztÀn nincs sajnÀlat, menekv¢s;
bizony, lejÀrt mÀr a szavatossÀgod ä
hangzik ked¢lyesen a kegyetlen mondat,
t´r¢kenyebb az ember Ágy negyven fel¢;
most mondjak le a gÂlszerz¢s ´r´m¢rûl,
gyanÁtsak vesz¢lyt minden saroknÀl,
semmi kockÀzat, semmi, semmi, semmi?

L¢derer PÀl

A KíS°RLETEZ°S KORLçTAI

Az esk¡dtsz¢k eln´ke k´rbepillant, majd rÀkezdi: HÀt akkor rendben van, csak azt ne
feledj¢k el, hogy tizenkettû a semmi ellen, Ágy vagy Ãgy. Ez a t´rv¢ny. Kezdhetj¡k,
uraim? Akik azt tartjÀk, hogy bün´s, emelj¢k fel a kez¡ket. ä AztÀn szÀmolni kezd:
Egy, kettû, hÀrom, n¢gy, ´t, hat, h¢t... Kis sz¡netet tart, majd tovÀbb szÀmol: Nyolc,
kilenc, tÁz, tizenegy. Tizenegy bün´s. ä Ki mondja, hogy nem bün´s? Egy. K´sz´n´m.
Na, legalÀbb tudjuk, hogy hol tartunk.

Az egyik esk¡dt m¢rgesen felhorkan: Mindig van egy akad¢koskodÂ... Egy mÀsik
esk¡dt tanÀcstalanul k¢rdezi: Na most mi lesz?... Amire a tizenkettedik esk¡dt ä ma-
gas, v¢kony f¢rfi ä cs´ndben megjegyzi: Elbesz¢lget¡nk.

A m¢rges esk¡dt tovÀbb f¡st´l´g: Csuda pasasok... Maga azt hiszi, hogy Àrtatlan?
ä Nem tudom, vÀlaszolja a magas, sovÀny. A m¢rges folytatja: SzÀmtalan ¢rvvel bizo-
nyÁtottÀk a tÀrgyalÀson. Akarja, hogy elsoroljam?... s mivel nem kap vÀlaszt, folytatja:
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HÀt akkor mit akar?... Mit kell errûl annyit besz¢lgetni. Tizenegyen bün´snek tartjuk. Ez
mÀr csak valami. Na nem?

Nem folytatom. NyilvÀn rÀj´ttek mÀr, hogy a TIZENK°T DºH¹S EMBER kezdû k¢p-
sorait id¢ztem fel, s nyilvÀn ismerik a folytatÀst: Henry FondÀnak ä mert û jÀtssza a
tizenkettedik esk¡dtet ä nem el¢g az a àvalamiÊ, hogy tizenegy bün´snek tart egy fiÃt.
BÀr û maga sincs meggyûzûdve a vÀdlott ÀrtatlansÀgÀrÂl ä mind´ssze csak nem bizo-
nyos a bün´ss¢g¢ben ä, nem enged a ànyomÀsnakÊ, s ellenÀllÀsa megfordÁtja a àk´z-
hangulatotÊ, az esk¡dtsz¢k Át¢let¢t.

Mi¢rt id¢zem fel ezt a t´rt¢netet? Mert a film az ́ tvenes ¢vek k´zep¢n k¢sz¡lt, tehÀt
nem sokkal azutÀn, hogy S. Asch hÁres szociÀlpszicholÂgiai kÁs¢rlet¢nek eredm¢nyei
ismertt¢ vÀltak. Henry Fonda azonban ä Ãgy lÀtszik ä nem hallott, nem olvasott errûl
a kÁs¢rletrûl.

A kÁs¢rlet pedig klasszikus, s olyannyira k´zismert, hogy csak r´viden utalok a l¢-
nyeg¢re. A kÁs¢rleti szem¢ly egyed¡l ÀltalÀban hibÀtlanul k¢pes megoldani azt a nagyon
egyszerü feladatot, hogy k¡l´nb´zû hosszÃsÀgÃ vonalak k´z¡l kivÀlassza azt, amely
azonos hosszÃsÀgÃ egy megadott etalonnal. Csoporthelyzetben azonban ä a kÁs¢rletve-
zetûvel cinkos àcsoporttÀrsakÊ szÀnd¢kosan hamis v¢lem¢ny¢nek hatÀsÀra ä k¢pess¢
vÀlik arra, hogy ¢p ¢rz¢keinek, jÂzan esz¢nek ellentmondÂ ÀllÀspontot hangoztasson.
A p¢lda a àcsoportnyomÀsÊ kÁs¢rleti igazolÀsÀnak hÁres esetek¢nt ker¡lt be a szakmai s
a t´bb¢ vagy kev¢sb¢ müvelt àlaikusÊ k´zv¢lem¢ny tudatÀba.

No de amit a filmen lÀtunk (s ismerj¡k el: àcsak filmÊ ugyan, de ä mert müv¢szet
ä hiteles!) ä nem igazodik a tudomÀnyos kÁs¢rlet eredm¢nyeihez. Ismerj¡k el persze
azt is, hogy nemcsak a kÁs¢rleti eredm¢nyeknek ellentmondÂ hiteles t´rt¢netek sorol-
hatÂk szÀmlÀlatlanul, ugyanÁgy v¢gtelen¡l sorjÀztathatÂk azok a t´rt¢netek is, amelyek
mind azt bizonyÁtjÀk: valÂ igaz, az emberek befolyÀsolhatÂk; ha m¢g oly ¢pek is ¢rz¢k-
szerveik s erk´lcsi ¢rz¢k¡k ä engednek a csoportnyomÀsnak. (Ha akadt is Asch kÁs¢r-
leti alanyai k´z´tt, aki sosem hajolt meg a nyomÀs alatt, volt sok olyan, aki az esetek
t´bb mint fel¢ben megtette ezt, t´bb mint hetven szÀzal¢kuk pedig legalÀbb egyszer.)

Mindezek ismeret¢ben talÀn nem okvetetlenked¢s, ha most felvetj¡k azt a k¢rd¢st,
mif¢le àmegfellebbezhetetlenÊ igazsÀgokkal lÀtnak el minket a tudomÀnyos kÁs¢rletek
ä legalÀbbis a tÀrsadalomtudomÀnyokban.

*
Oszlassunk el egy lehets¢ges f¢lre¢rt¢st. Nem az a probl¢ma izgat itt, amely ÀltalÀban
a szociolÂgiai felm¢r¢sekkel kapcsolatban szokott megfogalmazÂdni, s amelyekkel szem-
ben Paul F. Lazarsfeld okkal hozza fel a k´vetkezûket: àK¢ts¢gtelen, neh¢z olyan emberi
magatartÀsformÀrÂl beszÀmolni, amelyet valahol mÀr ne figyeltek volna meg. Ez¢rt van aztÀn,
hogy mikor egy vizsgÀlat valamilyen viselked¢s dominÀns szabÀlyszerüs¢g¢rûl ad szÀmot, sokan
reagÀlnak erre azzal a felkiÀltÀssal: Ïde hisz ez evidens!Î. TÃlsÀgosan is gyakran talÀlkozunk azzal
a n¢zettel, hogy a felm¢r¢sek nem csinÀlnak egyebet, mint hogy bonyolult mÂdon ¢s bonyolult for-
mÀban fejeznek ki olyan megfigyel¢seket, amelyek mÀr mindenki szÀmÀra nyilvÀnvalÂak voltak.Ê

S hogy ¢rz¢keltesse, valami baj m¢giscsak van ezzel a gondolatmenettel, Lazarsfeld
a k´vetkezû szeml¢ltetû eljÀrÀst vÀlasztja. Felsorol n¢hÀny olyan ÀllÁtÀst, amelyet a THE
AMERICAN SOLDIER n¢ven ismert (minden probl¢mÀja ellen¢re joggal hÁres) kutatÀs
ä t´m¢rdek befektetett munkÀval, energiÀval (s nyilvÀn mÀsra is felhasznÀlhatÂ p¢nz-
´sszegek elkÂtyavety¢l¢s¢vel) ä nagy erudÁciÂval igazolt; zÀrÂjelben r´gt´n hozzÀt¢ve
a àcsak a jÂzan esz¢re hagyatkozÂÊ h¢tk´znapi ember vÀrhatÂ reakciÂjÀt.
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LÀssuk tehÀt a tudomÀnyos eredm¢nyeket.
à1. A magasabb iskolai v¢gzetts¢güekn¢l a frontszolgÀlat alatt sürübben jelentkeztek neuro-

tikus t¡netek, mint az iskolÀzatlanoknÀl. (NanÀ! °ppen el¢g gyakran emlegetik az ¢rtelmis¢giek
mentÀlis labilitÀsÀt, szembeÀllÁtva azt az utca ember¢nek jÂval kev¢sb¢ ¢rz¢keny lelkiÀllapotÀval.)

2. Katonai szolgÀlatuk ideje alatt a falusiak ked¢lyÀllapota rendszerint jobb volt, mint a vÀ-
rosiak¢. (Nagy kunszt! Jobban megszoktÀk a fÀradsÀgosabb ¢letmÂd megprÂbÀltatÀsait.)

3. Az USA d¢li vid¢keirûl szÀrmazÂ katonÀk jobban bÁrtÀk a csendes-ÂceÀni szigetek meleg
klÁmÀjÀt, mint az ¢szaki szÀrmazÀsÃak. (NyilvÀn! A d¢liek jobban megszoktÀk a meleget.)

4. A feh¢r k´zleg¢nyek jobban ambicionÀltÀk, hogy altisztt¢ l¢ptess¢k elû ûket, mint a n¢gerek.
(A n¢gerek k´z´mb´ss¢ge, nemt´rûd´ms¢ge k´zmondÀsos!)

5. A d¢li ÀllamokbÂl besorozott n¢gerek jobban kedvelt¢k az ugyancsak D¢lrûl j´tt feh¢r tiszteket
az ¢szakiaknÀl. (K´zismert, hogy D¢len a feh¢reket sokkal patriarchÀlisabb viszony füzi a maguk
ÏdarkieÎ-jaihoz!)

6. Az amerikai katonÀk sokkal t¡relmetlenebb¡l k¢rt¢k repatriÀlÀsukat a harcok idej¢n, mint
a n¢met csapatok fegyverlet¢tele utÀn. (M¢g sz¢p! IgazÀn nem lehet hibÀztatni az embereket az¢rt,
mert nincs kedv¡k meg´letni magukat.)Ê S ezek utÀn Ágy folytatja. àíme egy kis ÁzelÁtû a leg-
egyszerübb tÁpusÃ korrelÀciÂkbÂl, azokbÂl a Ït¢glÀkbÂlÎ, amelyekbûl az empirikus szociolÂgia fel-
¢p¡l. De ha ezek ennyire nyilvÀnvalÂak, akkor minek p¢nzt ¢s energiÀt ilyen felfedez¢sekre po-
cs¢kolni? Nem lenne b´lcsebb mindjÀrt adottnak tekinteni ûket ¢s mindjÀrt egy kidolgozottabb
tÁpusÃ elemz¢sen kezdeni? Megtehetn¢nk, ha nem lenne egy b´kkenû, nevezetesen az, hogy a fenti
ÀllÁtÀsok valamennyije a valÂban kapott eredm¢nyeknek pontosan az ellenkezûje! A
felm¢r¢s a valÂsÀgban azt mutatta ki, hogy a kev¢sb¢ iskolÀzott katonÀknÀl t´bb volt a neurÂzis,
mint a magasabb v¢gzetts¢güekn¢l, hogy a d¢li lakosok nem bÁrtÀk jobban a trÂpusi klÁmÀt, mint
az ¢szakiak, hogy a n¢gerek sokkal intenzÁvebben t´rt¢k magukat elûl¢ptet¢s¢rt, mint a feh¢rek
stb. Ha mindjÀrt az elej¢n megadtuk volna a felm¢r¢s valÂdi eredm¢nyeit, az olvasÂ azokat is
ugyancsak evidensnek tartotta volna. °ppen, mivel az emberi reakciÂknak minden fajtÀja el-
k¢pzelhetû, van jelentûs¢ge annak, hogy megtudjuk, mely reakciÂk fordulnak elû t¢nylegesen a
leggyakrabban, milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢s milyen felt¢telek mellett.Ê (P. F. Lazarsfeld: THE
AMERICAN SOLDIER: AN EXPOSITORY REVIEW .)

*
Nos, tegy¡k fel ÃjÂlag a k¢rd¢st: mire jÂk a kÁs¢rletek? Ehhez elsûbben is azt kell tisz-
tÀznunk, mit jelent kÁs¢rletezni.

Hogy kiben milyen h¢tk´znapi ¢rtelmez¢seket ¢s asszociÀciÂkat vÀlt ki a szÂ, az persze
nehezen lenne nyomon k´vethetû, de ä ÀltalÀnossÀgban ä a nyelvt´rt¢net talÀn m¢gis
segÁthet rÀvilÀgÁtani egyre s mÀsra. Nem ¢rdektelen p¢ldÀul az egyes nyelvek k´z´tti
elt¢r¢sre felhÁvni a figyelmet.

A magyarban a àkÁs¢rletet tenniÊ a àmegkÁs¢relniÊ szinonimÀja. A MAGYAR NYELV
T¹RT°NETI-ETIMOLñGIAI SZñTçRA szerint a kÁs¢rel szÂnak àkÁs¢rletet tesz, prÂbÀlÊ jelen-
t¢sben elsû dokumentÀlhatÂ elûfordulÀsa 1830-bÂl datÀlhatÂ.1 Nem is a dÀtum ¢rde-
kes itt elsûsorban (bÀr term¢szetesen ez sem ¢rdektelen), hanem az, hogy e nyelvÃjÁtÀs
kori jelent¢s¢ben a szÂ a kÁs¢rtre vezethetû vissza, mely mÀr az 1300-as, 1400-as ¢vek
fordulÂjÀtÂl àbünre csÀbÁtÊ, àprÂbÀra teszÊ jelent¢ssel is megjelenik.2

A h¢tk´znapi nyelvhasznÀlat mindezt intuitÁve ûrzi. àMegkÁs¢relniÊ, ez nemcsak a
àprÂba, szerencseÊ s a àbÀtrak¢ a szerencseÊ ¢rzem¢ny¢t implikÀlja szÀmunkra, de
ugyanakkor a sors passzÁv elvisel¢s¢t a madÀchi irracionÀlis optimizmussal tagadÂ ak-
tivitÀsnak, a h¡brisznek (àk¢nyszer¡lve lesz / Engedni az anyag kÁvÀnatomnakÊ) kijÀrÂ b¡n-
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tet¢s kockÀzatÀt is. A kÁs¢rletezik ä kÁs¢rel ä kÁs¢rt¢s szavak etimolÂgiai t´ve a mi szÀ-
munkra k´z´s: nagy a kÁs¢rt¢s megkÁs¢relni, de aki kÁs¢rletezik ä Istent kÁs¢rt!

A kontemplatÁv tudÂssal, a filozÂffal szemben, aki csak af´l´tt meditÀl, amit a term¢-
szet vagy a tÀrsadalom jelens¢gk¢nt rendelkez¢s¢re bocsÀt, a kÁs¢rletezû tudÂs (aki eb-
ben az ¢rtelemben a term¢szettudÂs ûse) maga veszi kez¢be a dolgok irÀnyÁtÀsÀt. L¢p-
j¡k Àt az ismeretlen mezsgy¢j¢t, bÀrmi ¢rjen is ez¢rt. S mert nem lehet elûre tudni ä
a kÁs¢rletez¢s szÂnak ebben az ¢rtelm¢ben benne foglaltatik, hogy ugrÀs a s´t¢tbe (ha
nem az lenne, akkor nem kÁs¢rlet, àistenkÁs¢rt¢sÊ lenne) ä, mindig fennÀll annak ve-
sz¢lye, hogy valami fenyegetût hÁv ¢letre; a tudÂs ä vagy akÀr az eg¢sz emberis¢g ä
¢let¢t, ¢ps¢g¢t, embers¢g¢t kockÀztatÂ valamit. Doktor Jekyllbûl Mister Hyde lesz, fel-
robban vagy fertûz´tt pusztasÀggÀ vÀlik a f´ldgolyÂ stb. A kÁs¢rletezû tev¢kenys¢g eb-
ben az ¢rtelemben mindig d¢monikus felhangokkal rendelkezik (lÀsd Hatvani pro-
fesszor legendÀriumÀt), vagyis az irracionalitÀshoz kapcsolÂdik.

A kÁs¢rletben ¢s a kÁs¢rletez¢sben az aktivitÀs mozzanatÀt kiemelû felfogÀsnak ter-
m¢szetesen van jogosultsÀga. ValÂban, jellemzû tulajdonsÀga a kÁs¢rletnek, hogy v¢g-
zûje nem a passzÁv megfigyelû ÀllÀspontjÀra helyezkedik, nem vÀrja ki, amÁg kedve-
zûv¢ vÀlnak a àkonstellÀciÂkÊ3 ahhoz, hogy a sz¡ks¢ges k´vetkeztet¢seket levonhassa.

àA k´r¡lm¢nyek vÀltoztatÀsÀnak kedv¢¢rt (egy ÀltalÀnosan elfogadott megk¡l´nb´ztet¢s sze-
rint) vagy a megfigyel¢shez, vagy a kÁs¢rlethez folyamodhatunk; vagy talÀlhatunk a term¢szetben
egy cz¢lunkra alkalmas esetet, vagy a k´r¡lm¢nyek mesters¢ges csoportosÁtÀsa Àltal csinÀlhatunk
egyet. [...] Egy szÂval semmi nemü, semmi valÂ logikai k¡l´nbs¢g a kutatÀs e k¢t müvelete k´z´tt
nincs. Gyakorlati k¡l´nbs¢gek azonban m¢gis vannak k´z´tt´k, s ezeket megvizsgÀlnunk: jelen-
t¢keny fontossÀggal bÁr. [...] A kÁs¢rletnek az egyszerü megfigyel¢s f´l´tti elûny¢t idÀig mindenki
elismeri; mindenki tudja, hogy ez Àltal jutunk a k´r¡lm¢nyek szÀmtalan olyan combinatiÂihoz,
a melyek a term¢szetben f´l sem lelhetûk...Ê (Itt ¢s a tovÀbbiakban az id¢zetek J. S. Mill: A
DEDUCTíV °S INDUCTíV LOGIKA RENDSZERE MINT A MEGISMER°S ELVEINEK °S A TU-
DOMçNYOS KUTATçS MñDSZER°NEK ELýADçSA. Franklin, 1877. cÁmü müv¢bûl valÂk.)

A magyarban tehÀt a kÁs¢rlet szÂ ä mint ¢rz¢keltetni prÂbÀltam ä elsûsorban a vÀl-
lalkozÀs kockÀzatos jelleg¢re utal, az Ãj, ismeretlen terepre mer¢szkedû emberi akti-
vitÀsra. A kÁs¢rletez¢s dominÀns hangulati eleme a passzÁv kontemplÀciÂval szembefor-
dÁtott aktÁv kezdem¢nyez¢s eget vÁvÂ mer¢szs¢g¢hez k´tûdik, az ismeretlen, sosem volt
Ãj kiprÂbÀlÀsÀnak kockÀzatÀhoz.

Ez a konnotÀciÂ egy¢bk¢nt a latintÂl sem idegen. Az experior ig¢nek nemcsak az a
jelent¢se, hogy àtapasztal, megismer, megtud, megvalÂsÁtÊ, hanem az is, hogy àmeg-
kÁs¢rel, megprÂbÀl, prÂbÀt teszÊ, sût m¢g az is, hogy à(fegyverrel vagy jogi ¢rvekkel)
m¢rkûzik valakivel, ´sszem¢ri erej¢tÊ; az experiens jelent¢se: àvÀllalkozÂ, tev¢keny, ki-
tartÂ valamibenÊ. De mÀr a t´bbi k´z´s gy´kerü szÂban egy mÀsik tartalom erûs´dik
fel. Experimentum ä kÁs¢rlet, prÂba, tapasztalÀs, tapasztalati bizonyÁt¢k. Experimentia ä
1. kÁs¢rlet, prÂba; 2. tapasztalÀs. Expertus ä tapasztalt, kiprÂbÀlt, jÀrtas.

Az angol ¢s a francia nyelv ez utÂbbiakat vette Àt a latinbÂl. NÀluk a kÁs¢rlet a ta-
pasztalattal ¢s a szak¢rtelemmel kapcsolÂdik ´ssze.4

K¢t k¡l´nbs¢get tartan¢k fontosnak hangsÃlyozni. MÁg a magyarban a àkÁs¢rlete-
z¢sÊ kivÀltotta asszociÀciÂ ä ha kimondatlanul is ä az ismeretlenhez, az Ãjhoz k´tûdik
inkÀbb, addig a franciÀban ¢s az angolban a tapasztalathoz; megelûzû tudÀsok felhalmo-
zÂdÀsÀra ¢pÁt tehÀt (vagyis a tapasztalathoz valÂ sajÀtos viszonyra). MÀsfelûl pedig az
utÂbbiak nem annyira az aktivitÀs, tehÀt az akarati (¢s ez¢rt akÀr irracionÀlis) elem
jelentûs¢g¢t emelik ki, hanem a szak¢rtelem implicite felt¢telezett mÂdszeress¢g¢¢t.
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A nyelvhasznÀlatban, meggyûzûd¢sem szerint, az a folyamat (illetve hiÀnya, megk¢-
setts¢ge) fejezûdik ki, amelynek sorÀn a kÁs¢rlet puszta tev¢kenys¢gbûl mÂdszeres te-
v¢kenys¢gg¢, mÂdszerr¢ fejlûdik.

A mÂdszeress¢g azonban nem akarati, hanem intellektuÀlis elk´telezetts¢g, nem a
vakmerûs¢g, hanem a racionalitÀs ¢rt¢k¢hez k´tûdik. A racionalitÀs pedig nem jelent
egyebet, mint azt a hitet, hogy a vilÀg a rÀciÂ ÃtjÀn megfejthetû, mert t´rv¢nyek igaz-
gatjÀk (ahogy az emberi tÀrsadalmat is ä a kiszÀmÁthatatlan ´nk¢ny hely¢be l¢pve ä
egyre inkÀbb azok), azaz mindennek oka van, az okokat pedig a tapasztalatban gy´-
kerezû rÀciÂ felderÁteni k¢pes.

Nos, a kÁs¢rlet ¢ppen ezen oksÀgi ´sszef¡gg¢sek megl¢t¢nek a bizonyÁtÀsÀra szolgÀlÂ
mÂdszer. Nem kÁvÀnok most kit¢rni arra, hogy mi¢rt fontos a tudomÀny szÀmÀra az
oksÀgi ´sszef¡gg¢s. Megel¢gszem azzal, hogy J. S. Millt id¢zem hosszasan, rem¢lve,
hogy az olvasÂ legalÀbb annyira ¢lvezi a mÃlt szÀzadi magyar fordÁtÀs avÁtt bÀjÀt, mint
¢n, s nem neheztel majd a hosszÃra nyÃlt id¢zetek¢rt.

àAz inductio fû feladata tehÀt annak megÀllapÁtÀsa, hogy melyek a term¢szetben l¢tezû oko-
zatisÀg t´rv¢nyei, s meghatÀrozÀsa minden ok okozatÀnak s minden okozat okainak; ¢s mÀr annak
kimutatÀsa, hogy ez mik¢pp t´rt¢nik: ez az inductiv logika elsû ¢s fû tÀrgya.Ê

àAzt, hogy minden t¢nynek, melynek kezdete van, oka van, ¢s hogy ez oknak ott kell lennie
valahol azok k´z´tt a t¢nyek k´z´tt, a melyek k´zvetetlen megelûzt¢k az esem¢nyt, bizonyosnak
lehet tekinteni. [...] Meg kell tanulnunk, hogyan lÀthassuk a zürzavaros megelûzûben k¡l´n meg-
elûzûk sokasÀgÀt, a zürzavaros k´vetkezûben k¡l´n k´vetkezûk sokasÀgÀt. [...] Ha ezeket a meg-
elûzûket nem lehetne, csak gondolatban, egymÀstÂl elk¡l´nÁteni; vagy, ha ezeket a k´vetkezûket
sehol sem lehetne k¡l´n feltalÀlni: a valÂdi t´rv¢nyeket [...] lehetetlen volna megk¡l´nb´ztetn¡nk,
vagy valamely oknak okozatÀt, avagy valamely okozatnak okÀt kimutatnunk. [...] R´viden, k´-
vetn¡nk kell a k´r¡lm¢nyek vÀltoztatÀsÀrÂl szÂlÂ Baco-f¢le szabÀlyt.Ê

Tegy¡k mindehhez hozzÀ, hogy az oksÀgi ´sszef¡gg¢sek kimutatÀsÀra egyed¡l a kÁ-
s¢rlet a megbÁzhatÂ mÂdszer.5 JÂllehet az induktÁv logikÀban helye van annak, amit
Mill speculativ f¡rk¢szetnek nevez, s helye van a megfigyel¢snek is (vagyis annak, hogy
feltalÀljuk az elk¡l´nÁthetû megelûzûket ¢s k´vetkezûket), mindaddig, amÁg nem k´-
vetj¡k a k´r¡lm¢nyek vÀltoztatÀsÀrÂl szÂlÂ baconi szabÀlyt, ànem gyûzûdhet¡nk meg, hogy
¢pen ez a megelûzû az ok, amÁg meg nem fordÁtjuk a sorozatot, s az okozatot ¢pen ez Àltal a meg-
elûzû Àltal elû nem id¢zz¡k. Ha a megelûzût mesters¢gesen elû bÁrjuk id¢zni, s ha aztÀn ennek
nyomÀban bek´vetkezik az okozat: inductiÂnk teljes, ez a megelûzû oka ennek a k´vetkezûnek. [...]
Egy szÂval, a megfigyel¢s kÁs¢rlet n¢lk¡l [...] csak k´vetkez¢seket ¢s egy¡ttl¢tez¢seket derÁthet f´l,
de az okozatisÀgot ki nem mutatja.Ê

A kÁs¢rlet mint mÂdszer igen egyszerü logikai szabÀlyokra ¢p¡l. àK¢t igen egyszerü
¢s k´zelfekvû mÂdszer van, a mellyel valamely jelens¢g megelûzû vagy k´vetkezû k´r¡lm¢nyei k´z¡l
azokat, a melyekkel vÀltozatlan t´rv¢ny Àltal valÂjÀban ́ ssze van k´tve, ki lehet vÀlasztani. Egyik
az, hogy az ember k¡l´nb´zû eseteket, a melyekben a jelens¢g elûfordul, egymÀssal ´sszehasonlÁt;
a mÀsik pedig, hogy k¡l´nb´zû eseteket, a melyekben a jelens¢g elûfordul, ´sszehasonlÁtunk oly
mÀs tekintetben hasonlÂ esetekkel, a melyekben nem fordul elû. Ezt a k¢t mÂdszert megfelelûleg
nevezhetj¡k a megegyez¢s meg a k¡l´nb´z¢s mÂdszer¢nek.Ê

àElsû szabÀly. Ha a megvizsgÀlandÂ jelens¢g k¢t vagy t´bb eset¢ben egyetlen egy k´z´s k´r¡l-
m¢ny fordul elû, ez a k´r¡lm¢ny, a melyben egyed¡l egyezik meg minden eset, az adott jelens¢g
oka.Ê àMÀsodik szabÀly. Ha a megvizsgÀlandÂ jelens¢g elûfordultÀnak, meg elû nem fordultÀnak
valamely esete, egynek kiv¢tel¢vel, minden k´r¡lm¢nyben megegyezik, ez az egy csak az elûbbiben
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fordulvÀn elû: az a k´r¡lm¢ny, a melyben egyed¡l k¡l´nb´zik a k¢t eset, a jelens¢g okozata, vagy
oka, vagy az ok n¢lk¡l´zhetetlen r¢sze.Ê

K´nnyen belÀthatÂ, hogy k´zelebbi vizsgÀlÂdÀsunk ter¡let¢n, a szociolÂgiÀban
praktikusan nem hasznÀlhatÂ az elsû szabÀly k´vet¢s¢re berendezkedû vizsgÀlati mÂd-
szer. BÀrmilyen vÀltozÂ hatÀsÀt vizsgÀljuk is, kÁs¢rleti szem¢lyeink nem lehetnek egyet-
len dolgot kiv¢ve, minden mÀsban k¡l´nb´zûk. Mind magyarok; a f¢rfiak f¢rfiak ä ¢s nûk
a nûk; egy fûvÀrosi kutatÀsban mindenki budapesti stb. Ez¢rt nem marad mÀs hÀtra,
mint a mÀsodik mÂdszer gyakorlati megvalÂsÁtÀsa. A kÁs¢rleti paradigma ä megelûle-
gezve itt a r¢szletezettebb elemz¢st ä lÀtszatra ennek tesz eleget, m¢gpedig nagyon
egyszerüen. FelÀllÁtunk k¢t, egymÀssal minden vonatkozÀsban azonosnak t¢telezett
csoportot. Ezt k´vetûen l¢trehozzuk k´z´tt¡k az egyetlen k¡l´nbs¢get: az egyik cso-
portot kitessz¡k a kÁs¢rleti vÀltozÂ hatÀsÀnak, a mÀsikat pedig nem. BÀrmi k¡l´nbs¢g
adÂdj¢k a k¢t, korÀbban azonos csoport k´z´tt, e k¡l´nbs¢get ä Mill gondolatmene-
t¢nek ¢rtelm¢ben ä nem okozhatja mÀs, mint a kÁs¢rleti vÀltozÂ.

Mit is ¢rts¡nk ezen az algoritmuson?6

Ism¢telj¡k meg ÃjÂlag, a kÁs¢rlet: valamely oksÀgi ´sszef¡gg¢s megl¢t¢t (vagy hiÀ-
nyÀt) bizonyÁtÂ mÂdszeres eljÀrÀs. L¢nyeg¢t az k¢pezi, hogy a kutatÂ nem valamely
megfigyelt jelens¢g bek´vetkezt¢vel egyidejüleg (vagy netÀn k¢sûbben) k´vetkeztet
vissza annak elûzetes, antecedens okÀra, hanem valamely, a àspekulatÁv f¡rk¢szetÊ alap-
jÀn megfogalmazott hipot¢zist ÀllÁt fel egy okra. (Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt itt ¢s a to-
vÀbbiakban eltekintek attÂl, hogy term¢szetesen nemcsak monokauzÀlis hipot¢ziseket
fogalmazhatunk meg.) Ennek az oknak, mint hatÀsnak a bek´vetkezt¢t tudatosan ma-
nipulÀlva a valÂ vilÀgot elûid¢zi, vagyis kÁs¢rleti vÀltozÂvÀ konstituÀlja. A kÁs¢rleti vÀl-
tozÂt a szakirodalmi leÁrÀsokban ÀltalÀban f¡ggetlen vÀltozÂ n¢ven nevezik, ¢ppen az¢rt,
mert a kutatÂ maga ÀllÁtja elû, mint ahogy mÂdosulÀsait is maga biztosÁtja, ennyiben
tehÀt f¡ggetlen minden egy¢b kauzatÁv befolyÀstÂl. A tovÀbbiakban a kutatÂ nem tesz
egyebet, mint hogy valamilyen mÂdon m¢ri a f¡ggetlen vÀltozÂ (az ok) hatÀsÀt a tûle
f¡ggû okozatra, amelyet emiatt f¡ggû vÀltozÂ n¢ven szokÀs nevezni. (A f¡ggetlen vÀltozÂ
szokÀsosan valamely, a kÁs¢rleti szem¢lyt-csoportot ¢rû inger, a f¡ggû vÀltozÂ pedig,
ugyancsak szokÀsosan, az erre adott ä regisztrÀlt ä ingervÀlasz.)

Az eljÀrÀs logikÀjÀbÂl k´vetkezûen, minden olyan befolyÀsolÂ hatÀs, amely a f¡g-
getlen vÀltozÂn kÁv¡l hathat a f¡ggû vÀltozÂra, hibÀnak tekintendû.

Ezek a àrÀadÀsba kapottÊ befolyÀsolÂ hatÀsok durvÀn k¢tf¢l¢k lehetnek: k¡lsû, k´r-
nyezeti hatÀsok (pl. ha egy, a figyelemkoncentrÀciÂ befolyÀsolÀsÀt vizsgÀlÂ kÁs¢rlet k´z-
ben bel¢p a laboratÂriumba egy igen leng¢n ´lt´z´tt csinos h´lgy, vagy egy, az ag-
resszivitÀs alakulÀsÀt vizsgÀlÂ kÁs¢rletre mÀr hajnalban berendelik a ksz-eket, de csak
k¢sû d¢lutÀn kezdik meg a szeÀnszot), illetûleg azok a belsû hatÀsok, amelyeket a kÁ-
s¢rletben r¢szt vevû szem¢ly emberi szubjektumk¢nt, entitÀsk¢nt megker¡lhetetlen¡l
behoz a kÁs¢rletbe. Ennyiben a patkÀnyokkal ¢s emberekkel v¢gzett kÁs¢rletek gy´ke-
resen k¡l´nb´znek egymÀstÂl. A patkÀnyok szÀrmazÀsa (milyen alombÂl szÀrmaznak)
¢s elût´rt¢nete (hogyan alakult à¢letÃtjukÊ mindaddig, amÁg a labirintusba be nem
raktÀk ûket) ä legalÀbbis a tudomÀny mai ÀllÀsa szerint ä nem befolyÀsolja egy (amÃgy
korrekt¡l elv¢gzett) kÁs¢rlet ¢rv¢nyess¢g¢t. àEgyik patkÀny annyi, mint a mÀsikÊ,
mondhatnÀnk. Az emberekrûl ezt a hajdani mozgalmi indulÂ ellen¢re sem ÀllÁthat-
juk. Ha elfogadjuk azt a filozÂfiai emberk¢pet, mely szerint az ember egyenlû tÀrsa-
dalmi viszonyainak, elût´rt¢net¢nek ´sszess¢g¢vel, akkor nemcsak azt kell elfogad-
nunk, hogy minden kÁs¢rleti szem¢ly a befolyÀsolÂ hatÀsok t´meg¢vel àl¢p beÊ a kÁ-

L¢derer PÀl: A kÁs¢rletez¢s korlÀtai ã 109



s¢rletbe, hanem azt is, hogy megvÀltoztathatatlan àhibahatÀsokkalÊ terheli meg azt.
A f¡ggetlen ¢s a f¡ggû vÀltozÂ mellett Âhatatlanul szÀmolnunk kell a szem¢lyes vÀlto-
zÂkkal.

A kÁs¢rletet terhelû hibÀk k¢t nagy csoportjÀt indokolt megk¡l´nb´ztetni: besz¢-
l¡nk v¢letlen hibÀrÂl ¢s szisztematikus (vagy konzisztens) hibÀrÂl. Az utÂbbi a v¢gzete-
sebb. A v¢letlen hiba informÀciÂelm¢letileg zajnak tekinthetû, amely legfeljebb elfedi
az informÀciÂt magÀt. A szisztematikus hiba viszont meghamisÁtja az informÀciÂt. Mint
Aronson¢k ÁrjÀk: àHa tÃlzottan nagym¢rt¢kü a v¢letlen hiba a kÁs¢rletben, ez elfedheti a f¡g-
getlen ¢s f¡ggû vÀltozÂ k´z´tt megl¢vû ´sszef¡gg¢st, a kutatÂ tehÀt t¢vesen arra a k´vetkeztet¢sre
juthat, hogy vÀltozÂi k´z´tt nincs kapcsolat. A szisztematikus hiba tÃlsÀgos m¢rt¢ke azonban
olyankor is keltheti az ´sszef¡gg¢s megl¢t¢nek lÀtszatÀt, amikor az valÂjÀban nem Àll fenn. így
a kutatÂ t¢vesen azt gondolhatja, hogy hipot¢zise kÁs¢rletileg beigazolÂdott. Az elsû esetben a kÁ-
s¢rletbûl nem sz¡letik publikÀciÂ [...] A kutatÂt ÀltalÀban el¢gg¢ izgatja a hipot¢zise ahhoz, hogy
elûbb-utÂbb javÁtott formÀban megism¢telje kÁs¢rlet¢t, az ́ sszef¡gg¢s tehÀt nem sokÀig marad fel-
fedezetlen. Szisztematikus hibÀk eset¢n viszont az t´rt¢nik, hogy hamis eredm¢nyeket publikÀlnak,
s ezek a szakirodalomban megjelenve sokÀig befolyÀsoljÀk a kÁs¢rleti munkÀt, s olyan erûfeszÁt¢-
sekre ´szt´n´znek, amelyek mÀs ter¡leten t´bb haszonnal lenn¢nek kamatoztathatÂk.Ê S mind-
ehhez, zÀrÂakkordk¢nt hozzÀteszik: àSajnos, a szociÀlpszicholÂgia m¢g igencsak messze van
attÂl, hogy egzakt tudomÀnynak tekinthetn¢nk. így aztÀn ha egyszer egy ilyen lÀtszÂlagos igazsÀg
be¢p¡l a szakirodalomba, igencsak neh¢z megcÀfolni.Ê (CarlsmithäEllsworthäAronson:
METHODS OF RESEARCH IN SOCIAL PSYCHOLOGY .)

A kutatÂ term¢szetesen igyekszik a hibÀt kik¡sz´b´lni a kÁs¢rlet¢bûl. K¢t lehetûs¢ge
nyÁlik arra, hogy a zavarÂ befolyÀsoktÂl mentesÁtse kutatÀsÀt, ennek megfelelûen e za-
varÂ vÀltozÂkat vagy ellenûrz¢s alÀ vonni, vagy v¢letlenszerüsÁteni (randomizÀlni) igyek-
szik. Az ellenûrz¢s vagy abbÂl Àll, hogy kik¡sz´b´lj¡k a vÀltozÂt (tehÀt megakadÀlyozzuk,
hogy leng¢n ´lt´z´tt csinos nûk csak Ãgy bej´hessenek a laboratÂriumba ä legalÀbbis
amÁg nem egyed¡l vagyunk ott, hanem a ksz-ek is ott ny¡zs´gnek), vagy abbÂl, hogy
¢rt¢k¢t ÀllandÂnak tartjuk (pl. csak f¢rfiakkal, csak idûskorÃakkal stb. v¢gezz¡k el a kÁ-
s¢rletet, vagy csak olyanokkal, akik aznap m¢g nem ettek semmit). Egy bizonyos kor-
lÀtozott k´rben ez az eljÀrÀs ä ha valÂban eleget tesz¡nk neki ä jÂl alkalmazhatÂ. Van-
nak azonban esetek, amikor nem... ¢s nemcsak technikai probl¢mÀk miatt.

NyilvÀnvalÂ, hogy az Ãgynevezett szem¢lyes vÀltozÂk eset¢ben ez a mÂdszer nem
alkalmazhatÂ. Kik¡sz´b´lni, kikapcsolni a szem¢lyis¢get ugyan lehet (lÀsd SZçLL A KA-
KUKK F°SZK°RE), a lobotÂmiÀs ¢lûhalottal azonban mÀr nemigen lehet szociolÂgiailag
vagy szociÀlpszicholÂgiailag relevÀns kÁs¢rletet folytatni. Jobb megoldÀsnak lÀtszik a
randomizÀlÀs mÂdszer¢vel ¢lni.

Az eljÀrÀs nem jelent egyebet, mint hogy a kÁs¢rletben r¢szt vevû szem¢lyekrûl va-
lamilyen v¢letlenszerüsÁt¢s segÁts¢g¢vel d´ntik el, melyik¡k ker¡l a kÁs¢rleti, melyik¡k
a kontrollcsoportba. (Ennek elm¢leti ¢s technikai m´g´tteseire most nem t¢rek ki.)
Az egyes szem¢lyek ugyan vÀltozatlanul k¡l´nb´zûk lesznek, Àm mindenki egyforma
(´tvenszÀzal¢kos) valÂszÁnüs¢ggel ker¡lhet a k¢t csoport akÀrmelyik¢be. A szangvini-
kusak ¢s a jÀmborak, a r´vidlÀtÂk ¢s a sasszemüek, a liberÀlisak ¢s az autoriter szem¢-
lyis¢güek, az ¢les eszüek ¢s a bambÀk mindegyik¢n¢l a v¢letlen d´nti el, hogy a kÁs¢r-
leti avagy a kontrollcsoportba soroltatik-e be. S mi¢rt favorizÀlnÀ avagy b¡ntetn¢ a
r¢szrehajlÀst nem ismerû v¢letlen az egyik csoportot a mÀsikkal szemben? A kutatÂ
ez¢rt arra az ÀllÀspontra helyezkedik, hogy ebbûl adÂdÂan kÁs¢rleti ¢s kontrollcsoport-
ja mint csoport hozzÀvetûleg azonos, egyformÀnak tekinthetû. Ergo, ha a kÁs¢rlet v¢g¢n
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a k¢t csoport k´z´tt valamilyen k¡l´nbs¢g mutatkozik, azt nem okozhatta semmi mÀs,
mint a f¡ggetlen vÀltozÂ, amely kÁs¢rleti ingerk¢nt ¢rte a ksz-ek egyik, meghatÀrozott
r¢sz¢t.

*
KÁs¢rletezni tehÀt csak ennyi: egyet kiv¢ve minden vÀltozÂt àkordÀban tartaniÊ, azt az
egy kÁs¢rleti vÀltozÂt pedig k¢ny¡nk-kedv¡nk szerint alakÁtgatni. Mindezt persze
k´nnyebb deklaratÁve kijelenteni, mint praktikus eljÀrÀsok sorÀn biztosÁtani. Itt most
csak annyit elûlegezn¢k meg, hogy a dolognak Àra van. A kÁs¢rleti helyzet feletti kont-
roll megteremt¢s¢nek k´vetelm¢nye Âhatatlanul mÂdszertani k¢nyszerpÀlyÀkra viszi
a kutatÂt. Hogy mit jelent a gyakorlatban megvalÂsÁtani azt a àkordÀban tartÀstÊ, ami
a kÁs¢rletnek a maga tudomÀnyos rangjÀt k´lcs´nzi, s aminek kimondÀsa meglehetû-
sen egyszerünek tünik, azt egyetlen konkr¢t kÁs¢rlet àtechnolÂgiai utasÁtÀssorozatÀ-
nakÊ bemutatÀsÀn fogom ¢rz¢keltetni. (A kÁs¢rlet ä Aronson ¢s Mills kÁs¢rlete ä ¢ppoly
klasszikusa a szociÀlpszicholÂgiÀnak, mint Asch csoportnyomÀs-kÁs¢rlete.)

Aronson ¢s Mills azt kÁvÀnta ellenûrizni, igaz-e, hogy àakiknek sok neh¢zs¢get vagy nagy
fÀjdalmat kellett elviselni¡k az¢rt, hogy el¢rjenek valamit, hajlanak arra, hogy az el¢rt c¢lt t´bbre
¢rt¢kelj¢k, mint azok, akik ugyanazt a dolgot minimÀlis erûfeszÁt¢ssel ¢rt¢k el [...] aki szigorÃ
felv¢teli vizsgÀn megy kereszt¡l, hogy bejuthasson egy klubba vagy egy szervezetbe, hajlamosabb
lesz a csoport tÃlbecs¡l¢s¢re, mint az, akinek a felv¢telhez erre nem volt sz¡ks¢geÊ. (Itt ¢s a to-
vÀbbiakban az id¢zetek forrÀsa: E. AronsonäJ. Mills: A CSOPORTBA VALñ FELV°TEL
SZIGORöSçGçNAK HATçSA A CSOPORT IRçNTI VONZALOMRA. In: Csepeli Gy´rgy
[szerk.]: A KíS°RLETI TçRSADALOML°LEKTAN FýçRAMA. Gondolat, 1981.)

NyilvÀnvalÂ: annak vizsgÀlata, hogy a jelens¢g igaz-e, elvÀlaszthatatlan a jelens¢g
oksÀgi magyarÀzatÀnak felderÁt¢s¢tûl. àHa a megfigyel¢s ¢rv¢nyes, mik¢nt magyarÀzhatjuk?
Az ´sszef¡gg¢s a kezdeti motivÀciÂban meglevû k¡l´nbs¢gek eredm¢nye is lehet. [...] Ily mÂdon,
az ´nkivÀlasztÂdÀs alapjÀn eleve azt vÀrhatjuk, hogy a szigorÃ felv¢telen Àtesett csoporttagok
ÀltalÀban v¢ve t´bbre fogjÀk tartani a klubot, mint azok a klubtagok, akiknek nem kellett a szigorÃ
felv¢telin Àtesni¡k.Ê Ugyanakkor az is vilÀgos, ha azt vizsgÀljuk, a beker¡l¢s mÂdozata
hogyan hat a csoportrÂl alkotott v¢lem¢nyre, nem vizsgÀlhatunk k¡l´nb´zû csopor-
tokat. Egy Playboy-klubot ¢s egy egyetemi KISZ-alapszervezetet elt¢rûen vonzÂnak
talÀlni, nem biztos, hogy ennek bÀrmi k´ze is van a beker¡l¢s felt¢teleihez. Mivel min-
den ksz-nek azonos àcsoport¢lm¢nytÊ kell biztosÁtani, ez egyszerüen lehetetlenn¢ te-
szi, hogy a ksz-t valami igazÀn l¢tezû, hÃs-v¢r emberekbûl ´sszeverûd´tt csoportnak
csak a k´zel¢be is engedj¡k. Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy nem dolgozhatunk k¡l´n-
b´zû csoportokkal (egyikben szÁnesebb, ¢rtelmesebb, szexuÀlisan vonzÂbb stb. tagok-
kal, mint esetleg egy mÀsikban), m¢g az sem engedhetû meg, hogy a k¡l´nb´zû ksz-ek
ugyanazon ´sszet¢telü csoport mÀs-mÀs ´sszej´vetelein vegyenek r¢szt: elv¢gre mÀs-
k¢nt ¢s mÀsk¢nt alakulhatnak az esem¢nyek, indiszponÀltak lehetnek a tagok stb., s
legfûk¢pp, az egymÀstÂl k¡l´nb´zû ksz-ek ebbûl k´vetkezûen k¡l´nb´zû hatÀsokkal
jÀrÂ elt¢rû r¢szv¢tele is megvÀltoztathatja a csoport mük´d¢s¢t. A ksz-t tehÀt egy fan-
tomcsoporttal, annak fantomtev¢kenys¢g¢vel kell szembesÁteni. Ugyanakkor persze
Ãgy, hogy ne tudhasson a fantomjellegrûl. A szem¢lyes, face-to-face kapcsolat tehÀt
eleve elesik. Teremteni kell egy mesters¢ges szituÀciÂt, ezt azonban à¢letszerüv¢Ê kell
tenni, elfogadhatÂvÀ, elhihetûv¢ a ksz szÀmÀra.

A technikai kivitelez¢st term¢szetesen nagym¢rt¢kban befolyÀsolja, hogy milyen
konkr¢t operacionalizÀlÀsi strat¢gia vagy strat¢giÀk mellett d´nt a kutatÂ. Ebben a kÁ-

L¢derer PÀl: A kÁs¢rletez¢s korlÀtai ã 111



s¢rletben a ksz-ekkel elhitett¢k, hogy a c¢l a csoporton bel¡l folyÂ vita dinamikÀjÀnak
tanulmÀnyozÀsa, a csoportban a szexualitÀs probl¢mÀirÂl vitatkoznak a csoporttagok.

Ez a vÀlasztÀs most mÀr behatÀrol minden tovÀbbi technikai d´nt¢st. A ksz-ek tehÀt
egy vita r¢szesei lesznek, de ki kell zÀrni annak lehetûs¢g¢t, hogy face-to-face kapcso-
latokba keveredve vitÀzhassanak. Figyelj¡nk a nem kev¢ss¢ nyakatekert megoldÀsra.
A kÁs¢rletvezetû elmagyarÀzta a ksz-eknek, hogy àa megbesz¢l¢seken a legfûbb gÀtlÂ t¢nyezût
mÀs szem¢lyek jelenl¢te jelentette a szobÀban. Valahogy k´nnyebb Ãgy besz¢lgetni zavarbaejtû dol-
gokrÂl, hogyha mÀsok nem bÀmulnak az emberre. [...] A csoport minden egyes tagjÀt elk¡l´nÁtett
helyis¢gbe helyezt¡k el, ¢s a r¢sztvevûk mikrofonok ¢s fejhallgatÂk segÁts¢g¢vel egy hÀzitelefon-
rendszeren kereszt¡l kommunikÀlnak egymÀssal. [...] Az elûzû magyarÀzat elûk¢szÁtette a terepet
a magnÂszalag szÀmÀra, melyet most mÀr Ãgy mutathattunk meg a ksz-eknek, mint egy-egy el-
k¡l´nÁtett szobÀban levû hÀrom szem¢ly Àltal folytatott ¢lû vitÀt. [...] Nagyon fontos volt el¢rn¡nk,
hogy a ksz-ek ne kÁs¢relj¢k meg a vitÀban valÂ r¢szv¢telt, mivel ha ezt megteszik, akkor hamarosan
felfedezt¢k volna, hogy senki sem vÀlaszol megÀllapÁtÀsaikra, ¢s valÂszÁnüleg arra k´vetkeztettek
volna, hogy a vita fel van v¢ve szalagra. Hogy biztosÁtsuk hallgatÀsukat, minden ksz-nek azt
mondtuk [...] egy olyan r¢sztvevû jelenl¢te, aki nem tud optimÀlisan r¢szt venni, a csoportvita
folyamatÀnak dinamikÀjÀrÂl pontatlan k¢pet eredm¢nyezne, ez¢rt az lenne a legjobb, ha ma egyÀl-
talÀn nem venne r¢szt, s Ágy a csoport mÀsik hÀrom tagjÀnak dinamikÀjÀrÂl torzÁtÀsmentes k¢pet
kaphatna. K´zben egyszerüen figyelheti a megbesz¢l¢st, ¢s gondolkozhat azon, hogy a csoport
hogyan is mük´dik. A k´vetkezû talÀlkozÂra majd ´n is felk¢sz¡lhet, ¢s csatlakozhat a megbesz¢-
l¢shezÊ.

így siker¡l a kÁs¢rlet f´ldh´zragadtan technikai lebonyolÁtÀsa sorÀn l¢trehozni azt
a helyzetet, ami minden kÁs¢rlet alapk´vetelm¢nye: a kÁs¢rleti vÀltozÂn kÁv¡l semmi-
lyen elt¢rû hatÀs ne ¢rje a k¢t csoportot. àA magnetofon hasznÀlata minden egyes ksz szÀ-
mÀra ugyanazon csoport¢lm¢nyt adta. A felv¢tel hÀrom egyetemi hallgatÂnû vitÀjÀt tartalmazta.
SzÀnd¢kosan olyan unalmasra ¢s banÀlisra tervezt¡k, amennyire csak lehetett, hogy maximÀljuk
a ksz disszonanciÀjÀt a szigorÃ felt¢telek mellett. A r¢sztvevûk szÀrazon ¢s akadozva besz¢ltek az
alacsonyabb rendü Àllatok mÀsodlagos szexuÀlis viselked¢s¢rûl, v¢letlen¡l ellentmondtak maguk-
nak ¢s egymÀsnak, mindenf¢l¢ket motyogtak, elkezdt¢k a mondatot, amit sohasem fejeztek be, he-
begtek, h¡mm´gtek, ¢s a leg¢rt¢ktelenebb ¢s leg¢rdektelenebb besz¢lget¢st folytattÀk le, ami csak
elk¢pzelhetû.Ê

*
El¢g egy¢rtelmü tehÀt, hogy a àkordÀban tartÀsnakÊ term¢szetes terepen megfelelni
nem lehet. KÁs¢rletet, a szÂ szigorÃ szakmai ¢rtelm¢ben, csak mesters¢ges, laboratÂri-
umi k´r¡lm¢nyek k´z´tt lehet lebonyolÁtani. Ennek ellen¢re a szakirodalomban szo-
kÀs terepkÁs¢rletekrûl (field experiment), sût term¢szetes kÁs¢rletekrûl (natural experiment)
besz¢lni. Egy rendszervÀltÀs (id¢zûjelesen vagy id¢zûjel n¢lk¡l), egy Ãj t´rv¢ny beve-
zet¢se, egy k´zigazgatÀsi vagy tan¡gyi reform, egy gyÀregys¢g vid¢kre k´lt´z¢se ä
minderre szÁvesen ¢s k´nnyüszerrel ¡tik rÀ a àkÁs¢rletÊ cÁmk¢t, abban az ¢rtelemben,
hogy valami jelentûsen megvÀltozott, s a vÀltozÀs k´vetkezm¢nyei ä a korÀbbi Àllapot-
hoz k¢pest ä megfigyelhetûk. Ha mint metaforÀt nem kifogÀsolhatjuk is a szÂhasznÀ-
latot (s a kÁs¢rleti mÂdszer paradigmatikai ¢rt¢k¢nek ismeret¢ben meg¢rthetû, hogy
a szakemberek nem tudnak ellenÀllni a szÂhasznÀlat kÁs¢rt¢s¢nek), c¢lszerü annÀl t´b-
bet nem lÀtnunk az elnevez¢sben.

1955-ben Connecticut Àllamban p¢ldÀul megszigorÁtottÀk a gyorshajtÀs elleni b¡n-
tet¢seket, s hivatalos statisztikai adatokkal kimutathatÂ volt, hogy cs´kkent a halÀlos
k´zÃti balesetek szÀma. A k¢rd¢s csupÀn az, vajon ennek k´vetkezt¢ben, vagy csupÀn
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idûben ezt k´vetûen? K¢ts¢ges ugyanis, vajon kijelenthetû-e, hogy a szigorÁtÀs okozta a
cs´kken¢st. Ez csak egy sor rivÀlis oksÀgi hipot¢zis kik¡sz´b´l¢se utÀn lenne megtehetû.
Nem volt-e 1955 a szokottnÀl csapad¢kmentesebb ¢v? Nem ugrott-e meg ä mindegy,
hogy mi okbÂl ä statisztikailag szignifikÀns m¢rt¢kben a biztonsÀgi ´vek vÀsÀrlÀsa? A
hatÂsÀgok (melyeknek meglehettek a maguk politikai ¢rdekei ¢s elk´telezetts¢gei)
nem torzÁtottÀk-e szÀnd¢kosan a halÀlokok regisztrÀlÀsÀt?7

De hozhatunk sÃlyosabb p¢ldÀt is. A halÀlb¡ntet¢s k¢rd¢se mind a szakmai, mind
a laikus k´zv¢lem¢nyt megosztja. Megosztja egyfelûl egy ¢rt¢kelk´telezetts¢g ment¢n
ä ez azonban nem (vagy nemcsak) logika ¢s rÀciÂ k¢rd¢se. Megosztja azonban egy
praktikus, utilitÀrius n¢zûpontbÂl is: van-e àvisszatartÂÊ hatÀsa? Milyen kedvezû len-
ne, ha azokat a t´rv¢nyi vÀltoztatÀsokat, amelyeket egyes orszÀgokban bevezettek,
konkluzÁv erejü kÁs¢rleteknek tekinthetn¢nk, amelyek egyszer s mindenkorra eld´n-
tik, melyik ÀllÀspontnak van igaza. LÀssuk, megtehetj¡k-e?

àA halÀlb¡ntet¢s elleni ¢rvel¢s egyik alapja a bün´z¢si statisztikÀkbÂl merÁtett megÀllapÁtÀs,
mely szerint a) a halÀlb¡ntet¢st nem ismerû orszÀgokban a gyilkossÀgok szÀma ÀltalÀban alacso-
nyabb, mint ahol van halÀlb¡ntet¢s; b) ahol a halÀlb¡ntet¢st elt´r´lt¢k, ott a gyilkossÀgok szÀma
ezutÀn nem emelkedett vagy ¢ppen tovÀbb cs´kkent; ¢s c) ahol visszaÀllÁtottÀk, ott ezutÀn is emel-
kedett vagy nem cs´kkent. A vÀlaszok: ad a) lehet, hogy ha az orszÀgok elsû csoportjÀban lenne
halÀlb¡ntet¢s, a gyilkossÀgok szÀma m¢g alacsonyabb, a mÀsodik csoportban viszont, ha nem
volna halÀlb¡ntet¢s, m¢g magasabb lenne; ad b) lehet, hogy ha nem t´r´lt¢k volna el, cs´kkent
vagy m¢g nagyobb m¢rt¢kben cs´kkent volna; ad c) lehet, hogy ha nem ÀllÁtottÀk volna vissza,
emelkedett vagy nagyobb m¢rt¢kben emelkedett volna.Ê (BÂcz Endre: A HALçLBºNTET°SRýL
ä MçS SZEMSZ¹GBýL. ValÂsÀg, 1981/4.)

BÀrhogy v¢lekedj¡nk is a halÀlb¡ntet¢srûl, azt be kell lÀtnunk, hogy visszatartÂ ha-
tÀsÀra vonatkozÂan e àkÁs¢rletekÊ valÂban nem tekinthetûk konkluzÁvnak. (Amibûl az
is k´vetkezik, hogy az ÀllÀsfoglalÀst kinek-kinek mÀsf¢le alapokon kell meghoznia.)

Nemcsak azt ÀllÁthatjuk azonban, hogy a kÁs¢rleti mÂdszer csak mesters¢ges (t´bb-
nyire egyszersmind mesterk¢lt) k´r¡lm¢nyek k´z´tt alkalmazhatÂ. A mondottakbÂl
az is k´vetkezik, hogy a kÁs¢rleti mÂdszer ÀltalÀban nem igazÀn àkÁnÀlja magÀtÊ a szo-
ciolÂgiai kutatÀs szÀmÀra, hacsak ä mint mondottam ä nem metaforikus ¢rtelemben
hasznÀljuk a kifejez¢st.

Aronson ¢s Mills ä ´sszhangban a szexualitÀsrÂl folytatott vita csoportdinamikÀjÀ-
nak mes¢j¢vel ä elmagyarÀzta minden egyes ksz-nek, hogy a csoportdinamikÀt torzÁt-
hatja, ha valakit a szexualitÀs t¢mÀja tÃlsÀgosan fesz¢lyez ahhoz, hogy a vitÀban r¢szt
vegyen. Ez¢rt feltett¢k a k¢rd¢st, Ãgy ¢rzi-e a ksz, hogy tud szabadon besz¢lni a sze-
xualitÀsrÂl? A vÀlasz mindig igenlû volt. A kontrollcsoportba soroltaknÀl ezek utÀn azt
mondtÀk, hogy rendben van. A kÁs¢rleti csoportokba soroltaknÀl (k¢t kÁs¢rleti csoport-
tal dolgoztak, egyikn¢l szigorÃbb, mÀsiknÀl enyh¢bb felt¢teleket szabva ä vagyis nem-
csak l¢trehozva, de manipulÀlva is a kÁs¢rleti vÀltozÂt) nem el¢gedtek meg az igenlû
vÀlasszal, ¢s egy àprÂbÀra bocsÀtÀshozÊ k´t´tt¢k a r¢szv¢telt. àA szigorÃ felt¢telek mellett
a zavarba hozÂ teszt abbÂl Àllt, hogy a ksz-nek egy-egy kÀrtyÀrÂl tizenk¢t obszc¢n szÂt kellett han-
gosan felolvasnia. Ezen kÁv¡l a ksz-nek hangosan fel kellett olvasnia k¢t ¢l¢nk, szexuÀlis aktivitÀst
megjelenÁtû reg¢nyr¢szletet, melyeket a kortÀrs irodalombÂl vett¡nk. Az enyhe felt¢telek mellett a
ksz-nek ´t, a szexualitÀshoz kapcsolÂdÂ, de nem obszc¢n szÂt kellett felolvasnia, mint pl. prosti-
tuÀlt, szüz, nyÃlkÀlÀs.Ê

A szociolÂgiÀban azonban azok a vÀltozÂk, amelyeknek oksÀgi hatÀsÀt legt´bbsz´r
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ä rutinszerüen ä vizsgÀljuk, nem alkalmasak arra, hogy egy àkÁs¢rletvezetûÊ manipu-
lÀlja ûket, azaz aktÁv, vÀltoztatÂ befolyÀst gyakoroljon rÀjuk.

Az ember vagy f¢rfi, vagy nû, ezt a vÀltozÂt (¢rtsd: felvehetû lehets¢ges ¢rt¢keit)
àalakÁtgatniÊ csak meglehetûsen drasztikus beavatkozÀssal lehetne; az eff¢le l¢p¢sek
ellen komoly ¢rvek szÂlnak.

HasonlÂan triviÀlis àhatÂt¢nyezûÊ az ¢letkor. Ennek k¢ts¢gtelen elûnye, hogy vÀlto-
zÀsÀhoz nincs sz¡ks¢g a kÁs¢rletvezetû beavatkozÀsÀra,8 az idû, maga, elv¢gzi a mun-
kÀt. Csakhogy! Ritka az olyan szociolÂgiai kutatÀs, amelynek szempontjÀbÂl n¢hÀny
nap, h¢t vagy hÂnap kork¡l´nbs¢gnek jelentûs¢ge lenne, s ¢ppoly ritka az olyan,
amely megengedheti magÀnak azt a luxust, hogy ´t-tÁz (ha ugyan nem t´bb) ¢ven Àt
t¡relemmel kivÀrja egy kÁs¢rlet v¢g¢t. ArrÂl nem is besz¢lve, hogy meglehetûsen ne-
h¢z lenne azt biztosÁtani, hogy az eltelt idû sorÀn semmi mÀs ne vÀltozz¢k ellenûrizet-
len mÂdon, csak ¢s egyed¡l a szem¢ly ¢letkora.

SorolhatnÀnk ugyanÁgy a t´bbi, triviÀlisan vizsgÀlt vÀltozÂval kapcsolatos probl¢-
mÀt: iskolai v¢gzetts¢g, foglalkozÀs, lakÂhely, anyagi helyzet stb. (Nem besz¢lve most az idû-
tartam probl¢mÀjÀrÂl, nemigen lÀtom azt a kutatÂt, akinek mÂdja ¢s lehetûs¢ge lenne
embereket Budapestrûl vid¢kre ä s m¢g inkÀbb, vid¢krûl Budapestre ä k´lt´ztetni;
finanszÁrozni azt, hogy az illetû csalÀdjÀban az egy fûre esû j´vedelem hipp-hopp dup-
lÀjÀra nûj´n, ¢s Ágy tovÀbb.) PusztÀn az ¢rdekess¢g kedv¢¢rt emlÁtek meg egy kutatÀst,
amely igencsak àoriginÀlisÊ mÂdon prÂbÀlt tÃll¢pni ezeken a korlÀtokon. Egy ameri-
kai kutatÀsban azt vizsgÀltÀk, hogy gazdag ¢s szeg¢ny gyerekek egyforma nagysÀgÃ-
nak becslik-e a f¢ldollÀrost. A kutatÀsi eredm¢nyek igazoltÀk ugyan a hipot¢zist: a sze-
g¢ny gyerekek ä akik szÀmÀra f¢l dollÀr nagyobb ¢rt¢k volt ä nagyobbnak lÀttÀk a
p¢nz¢rm¢t, csakhogy az eljÀrÀs a szÂ konzervatÁv ¢rtelm¢ben persze nem minûs¡lhe-
tett kÁs¢rletnek, hiszen nem a kÁs¢rleti vÀltozÂ (az anyagi helyzet) aktÁv mÂdosÁtÀsÀra
¢pÁtett, hanem arra, hogy a kategÂriÀkhoz (gazdagäszeg¢ny) igazodÂ tudatos vÀloga-
tÀst alkalmaztak. Nos, ezt a fesz¡lts¢get feloldandÂ, egy kutatÂcsoport az alÀbbi eredeti
´tlettel ¢lt: a kÁs¢rletben r¢szt vevû szem¢lyek anyagi helyzet¢t hipnÂzis ÃtjÀn mÂdosÁ-
tottÀk.

HÀt, a fene tudja... BÀr ez a mÂdszer, ha Ãgy tetszik, korlÀtlan lehetûs¢geket villant
fel az empirikus szociolÂgia elûtt, s egyszersmind kik¡sz´b´l egy sor, a mintav¢teln¢l
jelentkezû gyakorlati neh¢zs¢get ¢s neh¢zkess¢get, ¢n valahogy nem tenn¢m ¢rte tüz-
be a kezem.

*
T¢rj¡nk vissza a mesters¢ges, laboratÂriumi k´r¡lm¢nyek probl¢mÀjÀhoz.
àSzokÀs a kÁs¢rletet azzal a kritikÀval illetni, hogy nem k¢pes megragadni a valÂ ¢lethelyzetek
l¢nyegi vonÀsait, mind´ssze arra k¢pes, hogy a valÂsÀg egymÀsra k´lcs´n´sen hatÂ t¢nyezûinek
t´meg¢bûl egyet-kettût elk¡l´nÁtsen. Ez az ÀllÁtÀs persze igaz, azonban nem annyira a kÁs¢rleti
mÂdszer kritikÀjÀt kell benne lÀtnunk, mint inkÀbb a kÁs¢rlet c¢ljÀnak t´k¢letes f¢lre¢rt¢s¢t. A
tudÂst ugyanis nem bonyolult jelens¢gek egyszerü leÁrÀsa ¢rdekli, hanem azoknak az oksÀgi ese-
m¢nyeknek a meg¢rt¢se, amelyek hozzÀjuk elvezetnek. [...] Ha egyszer a fûbb ́ sszetevûket siker¡lt
elk¡l´nÁtve tanulmÀnyoznunk, l¢phet¡nk tovÀbb, hogy egymÀsra gyakorolt hatÀsaikat is vizsgÀl-
juk, hogy v¢gezet¡l magyarÀzatot kÁnÀljunk a valÂ vilÀg jelens¢geire, s ezzel alapot teremts¡nk
elûrejelz¢s¡kre ¢s ellenûrz¢s¡kre. De arra nem szÀmÁthatunk, hogy a valÂsÀgban hatÀsukat egy-
szerre kifejtû vÀltozÂkban bek´vetkezû ellenûrizetlen ¢s ellenûrizhetetlen vÀltozÀsok puszta meg-
figyel¢s¢vel, tanulmÀnyozÀsÀval eljuthassunk a meg¢rt¢s ilyen szintj¢re.Ê (E. KrauszäS. M. Mil-
ler: SOCIAL RESEARCH DESIGN. Longmans, 1974.)
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A replika tetszetûs, mind´ssze csak nem tartom igaznak. Ennek bizonyÁtÀsa azon-
ban a k¢sûbbiekre marad. Annyit azonban mÀr most meg kell jegyezn¡nk, hogy a
kÁs¢rlet àmesterk¢lts¢geÊ felveti a kÁs¢rlet ¢rv¢nyess¢g¢nek probl¢mÀjÀt.9

Egy kÁs¢rlet kapcsÀn az ¢rv¢nyess¢gnek k¢t fajtÀjÀt szokÀs megk¡l´nb´ztetni: a k¡l-
sû ¢s a belsû ¢rv¢nyess¢get.

A belsû ¢rv¢nyess¢g nem jelent egyebet, mint annak minûsÁt¢s¢t, hogy hibÀtlan-e
annak a k´vetkeztet¢snek a gondolatmenete, amely a kÁs¢rleti vÀltozÂt oksÀgi vÀlto-
zÂnak t¢telezi. A plauzibilisen adÂdÂ oksÀgi k´vetkeztet¢s term¢szetesen csak akkor
lesz ¢rv¢nyes, ha valÂban csak egyetlen vÀltozÂ hatÀsa tesz k¡l´nbs¢get a minden
egy¢b tekintetben egyforma kÁs¢rleti ¢s kontrollcsoport k´z´tt (s term¢szetesen c¢l-
szerü, ha ez az egyetlen vÀltozÂ az, amelyet a kutatÂ kÁs¢rleti vÀltozÂk¢nt manipulÀl).
A kÁs¢rlet ä ebben a legÀltalÀnosabb s¢mÀjÀban ä akkor lehet tehÀt csak sikeres (¢rtsd:
¢rv¢nyes), ha valÂban minden egy¢b k¡lsû vÀltozÂt kontroll alatt lehet tartani.

Az eddig mondottak azt a lÀtszatot keltik, hogy randomizÀlÀssal ¢s ellenûrz¢ssel ä
ha Ãgy tetszik: a korrekt szakmai rutinnak valÂ megfelel¢ssel ä a probl¢mÀk kik¡sz´-
b´lhetûk. ValÂjÀban korÀnt sincs Ágy. A kÁs¢rlet belsû ¢rv¢nyess¢g¢t tovÀbbi t¢nyezûk
is mÂdosÁthatjÀk. Megt¢vesztû lenne azonban, ha a kÁs¢rletrûl csak Ãgy, ÀltalÀban ä
legÀltalÀnosabb s¢mÀjÀban ä besz¢ln¢nk. Az ´sszefoglalÂ mÂdszertani cÁmke alÀ k¡-
l´nb´zû àalgoritmusokÊ tartoznak. A k¢zik´nyvek ä m¢g ha ugyanazon fejezeten bel¡l
tÀrgyaljÀk is ûket ä k¡l´nbs¢get tesznek a szÂ szükebb ¢rtelm¢ben vett kÁs¢rletek (true
experimental design) ¢s a pszeudo-kÁs¢rletek (pre-experimental design) k´z´tt. Ez utÂb-
biakon k´nnyüszerrel bemutathatÂk ¢s elm¢leti kategÂriarendszerbe rendezhetûk
azok a buktatÂk, amelyek kiv¢d¢s¢re az igazi kÁs¢rlet elvileg lehetûs¢get nyÃjt ä ellen-
t¢tben ezekkel, amelyek teljesen v¢dtelenek a rivÀlis oksÀgi hipot¢zisek formÀjÀban
ellen¡k vethetû kritikÀval szemben. (A tanulsÀgos szeml¢z¢st logikai szerkezet¢t ¢s p¢l-
daanyagÀt tekintve is ä mint szinte valamennyi e tÀrgyban Árott munka ä Campbell ¢s
Stanley klasszikusnak szÀmÁthatÂ k´nyve, EXPERIMENTAL AND QUASI-EXPERIMENTAL
DESIGNS FOR RESEARCH. Rand McNally, 1963. alapjÀn tÀrgyalom.)

HÀrom algoritmus tartozik a pszeudo-kÁs¢rletek osztÀlyÀba.
Az egyszeri esettanulmÀny (one-shot case study) ä amikor is egy csoportot egyet-

lenegyszer vizsgÀlnak (m¢rnek) meg valami olyasmi bek´vetkezte utÀn, amirûl felt¢-
telezhetû, hogy hatott a csoportra ä bizonyÁtÂereje, tudomÀnyos ¢rt¢ke gyakorlatilag
nulla. àMagyarÀzÂerej¢nekÊ alapjÀt implicit plauzibilitÀsok adjÀk. Lovel fia elcsÀbÁtot-
ta egy munkÀs feles¢g¢t, àAz Àtkozottnak k¢s akadt kez¢be ä / Most itt viszik ä a v¢n Lovel
megûr¡ltÊ, magyarÀzza Lucifer çdÀmnak a londoni szÁn elûtt¡k zajlÂ emberi drÀmÀjÀt.
Az eff¢le gondolatmenet azon alapul, hogy ́ sszehasonlÁtÀsi alapk¢nt a korÀbbi tapasz-
talat eseteire hagyatkozunk, k´vetkeztet¢seink hallgatÂlagosan arra a tapasztalatra
¢pÁtenek, hogy ànormÀlisÊ (azaz valamely speciÀlis hatÀstÂl mentes) esetekben ànor-
mÀlisÊ emberek hogyan szoktak viselkedni. Az emberek csak Ãgy (azaz ànormÀlisÊ k´-
r¡lm¢nyek k´z´tt) nem szoktak megûr¡lni. SorscsapÀsok hatÀsa alatt ez olykor bek´-
vetkezik vel¡k. Ha valakinek meg´lik a gyermek¢t ä ez sorscsapÀs. Ha eztÀn megûr¡l:
az oksÀgi lÀnc vilÀgos. (Ezzel szemben, ha nem ismern¢nk az OthellÂval t´rt¢nteket ä
mondjuk csak a III. felvonÀs 4. szÁnn¢l ¢rkezn¢nk meg az elûadÀsra ä, bizony zavarba
j´nn¢nk. Egy zsebkendû elveszt¢se miatt ekkora hiszt¢riÀt csapni! Nem is tudnÀnk
oksÀgi magyarÀzatot adni a viselked¢s¢re, vagy eg¢szen mÀs irÀnyban keresn¢nk a
magyarÀzatot.)

Implicit elûfeltev¢seink tudomÀnyos stÀtusa azonban igencsak k¢ts¢ges. Nem mint-
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ha Lucifer felt¢tlen¡l t¢vedne! Lehet, hogy helytÀllÂan ¢rtelmezi Lovel betegs¢g¢nek
oktanÀt. BizonyÁtÀsÀnak tudomÀnyos ¢rt¢k¢t tekintve azonban nem ¢rdemel egyetlen
rÀ vesztegetett mondatot sem.

Az egycsoportos elû- ¢s utÂtesztel¢s (one-group pretest-posttest design) eset¢ben a ku-
tatÂ egyetlen csoportot vizsgÀl csak. (Vagyis e àkÁs¢rletiÊ csoportnak nincs kontroll-
csoport pÀrja.) Ezt àmegm¢riÊ a kÁs¢rlet elûtt ¢s utÀn, majd az eredm¢nyeket egybe-
vetve vonja le k´vetkeztet¢seit. Mivel a laikus k´zv¢lem¢ny nagyon gyakran ezt az al-
goritmust t¢vesen az igazi kÁs¢rlettel azonosÁtja, ¢rdemes bemutatni, hogy mennyire
sebezhetû a belsû ¢rv¢nyess¢g valamennyi krit¢riuma szempontjÀbÂl.

1940-ben angol diÀkok k´r¢ben v¢geztek àkÁs¢rletetÊ, mennyire hat¢kony a nÀci
propaganda.10 A kÁs¢rlet megkezd¢se elûtt a diÀkok kit´lt´ttek egy k¢rdûÁvet, aff¢le
hangulatjelent¢st. Ezt k´vetûen heteken Àt olvastattak vel¡k n¢met ÃjsÀgokbÂl kiol-
lÂzott propagandisztikus ÁrÀsokat, majd ezt a k¢rdûÁv ÃjbÂli kit´lt¢se k´vette. Az ered-
m¢nyeket a korÀbbiakkal ´sszevetve, vilÀgosan kider¡lt, hogy a diÀkokon erût vett a
cs¡gged¢s, sokkal borÃlÀtÂbban Át¢lt¢k meg a helyzetet ¢s az es¢lyeket. Igen Àm, csak-
hogy mialatt a n¢met ÃjsÀgokat olvastÀk, a n¢metek megszÀlltÀk FranciaorszÀgot, s
nehezen lehet szabadulni attÂl a gondolattÂl, hogy a f¡ggû vÀltozÂ (a ked¢lyÀllapot)
bek´vetkezett vÀltozÀsai¢rt nem annyira a f¡ggetlen vÀltozÂ (a propagandisztikus ha-
t¢konysÀg), hanem egy rivÀlis oksÀgi hipot¢zis felelûs. Ezt a rivÀlis hipot¢zist a szakmÀban
esem¢nyhatÀsnak (history) szokÀs nevezni. A kÁs¢rlet belsû ¢rv¢nyess¢g¢t (amin ugye
azt ¢rtj¡k, hogy valÂban a f¡ggetlen vÀltozÂ okozza a regisztrÀlt vÀltozÀst) vesz¢lyez-
tetheti az a rivÀlis megfontolÀs, hogy a vÀltozÀst az elû- ¢s utÂteszt k´z´tti idûszak sorÀn
a kÁs¢rletben r¢szt vevû szem¢lyeket k´r¡lvevû valÂ vilÀgban bek´vetkezett esem¢nyek
okozzÀk. (Nem kell felt¢tlen¡l vilÀgt´rt¢nelmi horderejü esem¢nyekre gondolnunk:
ha egy kÁs¢rlet elûtesztj¢t tan¢vkezd¢skor bonyolÁtjÀk le, az utÂtesztre pedig a vizsga-
idûszak kezdet¢n ker¡l sor, ez is el¢g lehet.)

Egy tovÀbbi rivÀlis oksÀgi hipot¢zis a meg¢r¢s (maturation). E kategÂriÀba tartoznak
az idû mÃlÀsÀval ´sszef¡ggû mindazon folyamatok, amelyek a ksz-ekben lezajlanak,
s amelyeknek az utÂteszt eredm¢nyeinek alakulÀsÀban t´bb szerep¡k lehet, mint a
f¡ggetlen vÀltozÂnak (elfÀradnak, meg¢heznek, elunjÀk a mÂkÀt stb.).

TeszthatÀs (testing). Az elûteszt kit´lt¢se ́ nmagÀban, a kÁs¢rleti hatÀstÂl f¡ggetlen¡l,
àmegvÀltoztathatjaÊ az embert.11 Bizonyos fokig rokon ezzel a vizsgÀlat beavatkozÂ jel-
lege (reactivity). Campbell¢k azt a p¢ldÀt id¢zik, hogy egy fogyÂkÃrÀs kÁs¢rletn¢l a
kÃra sikeress¢g¢t nem biztos, hogy a kÁs¢rleti vÀltozÂ okozza; ´nmagÀban az a t¢ny,
hogy elûtesztk¢nt valakit m¢rlegre ÀllÁtanak, megm¢rik, ¢s megmondjÀk neki, hogy
hÀny kilÂ, lehet, hogy sÃlyosabban esik a latba.

Eszk´zkopÀs (instrumentation) n¢ven tartjÀk szÀmon a m¢rûeszk´zben, azaz ese-
t¡nkben a kutatÂban, a kÁs¢rleti szem¢lyzetben bek´vetkezû, nem k´vetkezm¢ny n¢l-
k¡li vÀltozÀsokat. Aki vizsgÀztatott mÀr, tudja, meg¢lte, mennyire nem ugyanazon kri-
t¢riumok szerint osztÀlyozza az elsû ¢s a tizenhetedik vizsgÀzÂt. (A vÀltozÀs irÀnyÀra
mÀr nehezebb becsl¢st tenni. Hogy az ember tolerÀnsabb vagy inger¡ltebb lesz-e, sok
mindentûl f¡gghet.)

A kihullÀs (mortality) elnevez¢s azt a f¡ggetlen vÀltozÂ¢val versengû hatÀst fedi,
hogy az elû- ¢s utÂteszt k´z´tti k¡l´nbs¢g azzal magyarÀzhatÂ: egyesek menet k´zben
kiszÀllnak a kÁs¢rletbûl (s hogy kik szÀllnak ki, nem biztos, hogy teljesen a v¢letlenen
mÃlik).

V¢gezet¡l m¢g a statikus csoport-´sszehasonlÁtÀs (static-group comparison) tartozik a
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pszeudo-kÁs¢rletek csoportjÀba. EzÃttal nem egyetlen csoport kÁs¢rlet elûtti ¢s kÁs¢rlet
utÀni eredm¢nyeit vetik egybe, hanem k¢t csoportot hasonlÁtanak ´ssze; egy olyat,
amellyel elv¢gezt¢k a kÁs¢rletet, egy olyannal, amelyet nem ¢rt a kÁs¢rleti vÀltozÂ ha-
tÀsa. Azt az okfejt¢st, hogy egy autÂmÀrkÀt reklÀmozÂ hirdet¢s igen hat¢kony volt,
mert a hirdet¢st n¢zûk k´z¡l jÂval t´bben vÀsÀroltak ilyen autÂt, mint a hirdet¢st nem
n¢zûk k´z¡l, v¢lhetûleg azonnal k¢tked¢ssel fogadnÀnk, mihelyt kider¡lne, hogy a
hirdet¢st nem n¢zûk csoportjÀt a D¢li pÀlyaudvar hajl¢ktalanjai k´z¡l vÀlogattÀk ki.

Az igazi kÁs¢rleti àparadigmÀrÂlÊ ezek utÀn igazÀbÂl mÀr nem nagyon van mit mon-
dani. L¢nyege, hogy a kÁs¢rletben r¢szt vevûk randomizÀlÀssal l¢trehozott k¢t csoportjÀt
hasonlÁtja ´ssze. Egyik vÀltozatÀban csak a kÁs¢rlet v¢g¢n ker¡l sor a k¢t csoport
´sszehasonlÁtÀsÀt lehetûv¢ t¢vû m¢r¢sre. MÀsik vÀltozatÀban a f¡ggû vÀltozÂ m¢r¢s¢re
szolgÀlÂ utÂteszt mellett a kÁs¢rlet elûtt egy elûtesztben is megm¢rik a ksz-ek k´z´tt a ku-
tatÂt ¢rdeklû (f¡ggû) vÀltozÂt, ellenûrizendû, hogy valÂban àegyformaÊ-e a k¢t cso-
port. (Ez f´l´sleges ÂvatossÀgnak tünik, hiszen a randomizÀlÀsnak ezt ä term¢szet¢bûl
k´vetkezûen ä statisztikus ¢rv¢nnyel amÃgy is biztosÁtania kell. Ez persze csak statisztikus
¢rv¢nnyel igaz, s ez¢rt nem hagyhatom megemlÁtetlen¡l, hogy ¢n m¢g nem olvastam
kÁs¢rletrûl olyan publikÀciÂt, amely arrÂl szÀmolt volna be, hogy a kÁs¢rleti ¢s a kont-
rollcsoport az elûteszt alapjÀn szignifikÀnsan k¡l´nb´z´tt volna egymÀstÂl, s Ágy azt
sem tudhatom, hogy ilyenkor mit csinÀl egy kutatÂ.) LegrafinÀltabb vÀltozatÀban pe-
dig ä a Solomon-f¢le n¢gycsoportos algoritmusban ä k¢t-k¢t kÁs¢rleti ¢s kontrollcso-
portot hoznak l¢tre, az egyik kÁs¢rleti/kontrollcsoportpÀrosnÀl elû- ¢s utÂtesztet v¢-
geznek, a mÀsik pÀrosnÀl csak utÂtesztet.

*
A k¡lsû ¢rv¢nyess¢g pedig nem jelent mÀst, mint a kÁs¢rleti eredm¢nyek ÀltalÀnosÁt-
hatÂsÀgÀt: a laboratÂriumi helyzet ¢s a àmesters¢gesen kivÀlasztottÊ kÁs¢rleti szem¢-
lyek mesterk¢lt csoportjÀnak k´r¢n kÁv¡l is ¢rv¢nyesek-e az eredm¢nyek? Mint egy
rosszmÀjÃ amerikai szociÀlpszicholÂgus egyszer megjegyezte, az amerikai kÁs¢rleti
szociÀlpszicholÂgia eredm¢nyei legfeljebb csak az amerikai egyetemek pszicholÂgia
szakos hallgatÂinak szociÀlpszicholÂgiÀjÀt segÁtettek megismerni ¢s meg¢rteni. S e
megjegyz¢s t´bb, mint gunyoros po¢n. Tekintettel a kÁs¢rletek tipikus r¢sztvevûj¢re,
az alsÂbb ¢ves ä t´bbnyire pszicholÂgia szakos ä hallgatÂra, egy sajÀtos csoportnorma
is ¢rv¢nyes¡l: az a hit, hogy a kÁs¢rlet hozzÀjÀrul a tudomÀny fejlûd¢s¢hez ¢s ezzel
talÀn az emberis¢g boldogulÀsÀhoz is, de legalÀbbis ä fontos dolog. Mint egy szerzû
megjegyzi, gyakori, hogy a kÁs¢rlet utÀn az egyes r¢sztvevûk szorongva megk¢rdik a
kÁs¢rletvezetût: milyen voltam? nem rontottam el? Ez is felerûsÁtheti az elvÀrÀsi effek-
tust s azt, hogy ha a ksz azt gondolja, a kÁs¢rlet hatÀsÀra viselked¢s¢nek meg kell vÀl-
toznia, akkor az meg is fog vÀltozni. Ez a csoportnormahatÀs pedig ÀltalÀnossÀgban
k¢rd¢sess¢ teszi a k¡lsû ¢rv¢nyess¢get.

°rdemes azonban egy kicsit tovÀbb is idûzn¡nk a k¡lsû ¢rv¢nyess¢g probl¢mÀjÀnÀl,
amelyet t´bb szinten is m¢rlegelhet¡nk. A legperfekcionistÀbb ig¢nyeknek eleget tevû
kÁs¢rleti eljÀrÀsra is igaz lesz az, hogy àa kÁs¢rlet Àltal igazolt oksÀgi ´sszef¡gg¢s csak azon
speciÀlis felt¢telegy¡ttes ¢rv¢nyess¢gi k´r¢n bel¡l igaz, amely a kÁs¢rleti ¢s kontrollcsoportra egy-
arÀnt vonatkoztathatÂ [...] Logikailag e hatÀrokon nem terjeszthetj¡k tÃl megÀllapÁtÀsaink ¢r-
v¢nyess¢g¢t, vagyis egyÀltalÀban nem ÀltalÀnosÁthatunkÊ. (CampbelläStanley, i. m.)

Ez persze ÀltalÀnos filozÂfiai-ismeretelm¢leti probl¢ma. Legy¡nk kisebb ig¢nyüek,
m¢g akkor is van min elgondolkodnunk. Vegy¡k az elûtesztel¢ssel kapcsolatban fel-
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mer¡lhetû probl¢mÀkat. TÃl mindazon, amit a teszthatÀsrÂl mÀr mondtam, s amit a
kÁs¢rleti algoritmus kiv¢d, szÀmolnunk kell a kÁs¢rleti vÀltozÂ ¢s az elûteszt interaktÁv
hatÀsÀval. Campbell¢k a k´vetkezû p¢ldÀt hozzÀk. T¢telezz¡k fel, hogy egy eszmei
mondanivalÂjÀban a faji elûÁt¢letek ellen mozgÂsÁtÂ film hatÀsÀt vizsgÀljuk a ksz-ek
elûÁt¢letess¢g¢re. T¢telezz¡k fel tovÀbbÀ, hogy a film nem brutÀlis k´zvetlens¢ggel agi-
tÀl, hanem finomabb, Àtt¢telesebb, ha Ãgy tetszik, ravaszabb eszk´z´kkel. A felk¢sz¡-
letlen n¢zû esetleg csak a filmben megjelenû àlove storyraÊ figyel. De ha elûtte egy
hosszÃ attitüdk¢rdûÁvet kellett kit´ltenie, ez biztosan ¢rz¢kenyebb¢ teszi a film egy¢b
mondanivalÂjÀra. A film (a f¡ggetlen vÀltozÂ) tehÀt nem ´nmagÀban fejti ki hatÀsÀt, a
hatÀs m¢rt¢k¢be belejÀtszik az elûtesztel¢s is.

Mi a helyzet az ´nszelekciÂval? Az igazi kÁs¢rleti modell ezt r¢szben kiv¢di (hiszen
egyformÀn ́ nk¢nt jelentkezûkbûl alakÁtja ki a kÁs¢rleti ¢s kontrollcsoportot, tehÀt nem
k¢t gy´keresen k¡l´nb´zû n¢pess¢get vet egybe). A v¢delem azonban nem szÀzszÀza-
l¢kos. Ha kÁs¢rletezû szÀnd¢kunkat kilenc terepen elutasÁtottÀk, majd egy tizediken
Àment mondanak rÀ, valÂszÁnüsÁthetû, hogy ez a tizedik terep valamiben igencsak k¡-
l´nb´zik a t´bbi kilenctûl (a szem¢lyzet vagy a vezet¢s magabiztosabb, elk´telezettebb
a tudomÀnyos kutatÀs ¢rt¢kei irÀnt stb.). KorÀntsem biztos, hogy kÁs¢rleti vÀltozÂnk
hatÀsmechanizmusa mÀs terepeken is ugyanÁgy mük´dne, kockÀzatos tehÀt ÀltalÀno-
sÁtanunk ä bÀrmennyire korrekt lett l¢gyen is kÁs¢rlet¡nk.

Az esem¢nyhatÀs ¢rv¢nyes¡l¢s¢t is csak r¢szben v¢di ki egy kontrollcsoport. A maga
sajÀtos mÂdjÀn, lehet, hogy csak az ¢ppen adott àt´rt¢nelmi kontextusbanÊ mük´dik
a kÁs¢rleti vÀltozÂnk, mÀs kontextusokban esetleg mÀs eredm¢nyt adna. A kormÀny
n¢pszerüs¢g¢t n´velû mÂdszerekrûl folytatott kÁs¢rlet nem biztos, hogy ugyanazzal az
eredm¢nnyel zÀrul egy frissiben meghozott adÂt´rv¢ny enyh¢bb vagy szigorÃbb vÀl-
tozatÀnak megszavazÀsa utÀn.

*
AbbÂl k´vetkezûen, hogy nem egyetlen csoportot vizsgÀl meg kÁs¢rlet elûtti ¢s kÁs¢rlet
utÀni helyzetben, illetûleg nem ́ sszevethetetlen csoportokon vizsgÀlja a f¡ggetlen vÀl-
tozÂ megl¢t¢vel, illetve annak hiÀnyÀval kivÀltott hatÀst, az igazi kÁs¢rlet az elûzûkben
felsorolt rivÀlis hipot¢ziseket elvileg Ãgymond kiv¢dheti.

Amikor azt mondom, hogy àelvilegÊ, nem arra c¢lzok, hogy egy kÁs¢rlet praktikus
lebonyolÁtÀsa sorÀn mindenf¢le gikszerek adÂdhatnak. (K¢pzelj¡k el, mi van, ha az
AronsonäMills-kÁs¢rletben a magnÂ berÀgja a szalagot.) A probl¢ma ugyanis mind-
ezen akadÀlyok v¢tele utÀn is vÀltozatlanul fennÀll.

A kÁs¢rleti szem¢lyeket ä bÀrmennyire dehumanizÀlÂ legyen is az irodalomban szo-
kÀsos ksz jel´l¢s ä m¢gsem tekinthetj¡k passzÁv tÀrgyaknak, amelyeken a kutatÂ elv¢-
gez bizonyos müveleteket, majd lem¢ri az eredm¢nyeket. Ez legfeljebb akkor lenne
igaz, ha a sci-fi irodalombÂl ismert robotokkal folytatnÀnak kÁs¢rleteket (bÀr m¢g ak-
kor sem mindig ä el¢g csak Asimov °N, A ROBOT novellaciklusÀnak robothûseire gon-
dolnunk).

A kÁs¢rletben r¢szt vevû szem¢lyek Âhatatlanul interakciÂba l¢pnek a kÁs¢rletvezetûvel
s ä ha Ãgy adÂdik ä egymÀssal; ¢rtelmezik, jelent¢ssel ruhÀzzÀk fel a kÁs¢rlet deklarÀlt
c¢ljÀt, a kÁs¢rleti helyzetet magÀt, azaz a kÁs¢rlet àmindenki szÀmÀra objektÁve azonosÊ
elemeire vonatkozÂan àolyan speciÀlis ¢rtelmez¢seket hÁvnak ¢letre, amelyek lehetetlenn¢ teszik
az egyes adatsorozatok ́ sszevet¢s¢t; ha pedig ez fennÀll, akkor minden egyes kÁs¢rleti megfigyel¢s
egyediv¢ vÀlik, s ez az egyedis¢g rivÀlis oksÀgi magyarÀzatk¢nt l¢phet felÊ. (N. K. Denzin: THE
RESEARCH ACT. McGrawäHill, 1978.)
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Egy igen tanulsÀgos kÁs¢rletben a ksz-ek àtür¢shatÀrÀtÊ vizsgÀltÀk. Hatalmas k´teg
papÁrlapot kaptak, amelyek mindegyik¢n szÀmok szerepeltek. Ezeket a szÀmokat ket-
tes¢vel ´ssze kellett adniok. Egy-egy lapon 448 szÀm szerepelt, laponk¢nt tehÀt 224 ä
teljesen ¢rtelmetlen ä ´sszeadÀst kellett elv¢gezni´k. MiutÀn a kÁs¢rletvezetû az inst-
rukciÂkat megadta, elvette a ksz-ektûl az ÂrÀjukat, s odavetve nekik, hogy àdolgozza-
nak csak, nemsokÀra visszaj´v´kÊ ä tÀvozott. ¹t ¢s f¢l ÂrÀval k¢sûbb a kÁs¢rletvezetû
volt az, aki feladta! A ksz-ek (an¢lk¡l, hogy teljesÁtm¢ny¡k jelentûsen romlott volna)
megadÂan folytattÀk a munkÀt.

MegprÂbÀltÀk nehezÁteni a feladatot: a ksz-nek, miutÀn egy papÁrlappal v¢gzett,
´ssze kellett azt t¢pnie, s ezutÀn kellett a k´vetkezû lapon elv¢gzendû ́ sszeadÀsokhoz
fognia. BÀrmennyire v¢rlÀzÁtÂnak tünj¢k is a feladat, ezt is fegyelmezetten v¢grehaj-
tottÀk. A kÁs¢rletet k´vetû interjÃsorozatban aztÀn kider¡lt, hogy a kÁs¢rleti szem¢lyek
kiv¢tel n¢lk¡l ¢rtelmet tulajdonÁtottak a feladatnak, olybÀ vett¢k, hogy àÀllÂk¢pess¢-
g¡ketÊ, àkitartÀsukatÊ vagy àfegyelmezetts¢g¡ketÊ tesztelik. Mindez el¢g vilÀgosan
mutatja, hogy a kÁs¢rletbe valÂ bekapcsolÂdÀs sorÀn az emberek a helyzetet a kutatÂ
¢rtelmez¢si feltev¢seitûl gy´keresen k¡l´nb´zû mÂdon (s akÀr: gy´keresen k¡l´nb´zû
mÂdokon) ¢rtelmezhetik.12

¹sszegezz¡nk. A kÁs¢rlet belsû ä logikai ä ¢rv¢nyess¢g¢t illetûen k¢telyekre ad okot,
hogy k¢t ponton nem tudja kik¡sz´b´lni ä azaz: hitelvesztett¢ tenni ä a rivÀlis oksÀgi
hipot¢ziseket. Nem tudja maga alÀ gyürni azt a t¢nyt, hogy az ember szÀmÀra a tÀr-
sadalmi jelens¢gvilÀg struktÃrÀja nem ´nmagÀban adott, hanem az Àltalunk adott ¢r-
telmez¢s strukturÀlja; ¢s a leggondosabb megtervez¢s mellett sem tudja meghaladni,
hogy interaktÁv viszonyban ne legyen a standardizÀlhatatlan valÂsÀggal.

K¡lsû ¢rv¢nyess¢g¢t ä ÀltalÀnosÁthatÂsÀgÀt ä illetûen k¢telyekre ad okot, hogy igen
messze esik a àvalÂ vilÀgtÂlÊ. Nemcsak arra gondolok, hogy a benne szokÀsosan r¢szt
vevûk meglehetûsen rosszul reprezentÀljÀk a teljess¢g¢ben vett emberi tÀrsadalmat (ne-
h¢z elk¢pzelni, hogy a ksz-ek a àfekete vonatokÊ utazÂk´z´ns¢g¢bûl vagy a k¢pvise-
lûhÀz tagjaibÂl rekrutÀlÂdjanak), hanem arra is, hogy a kÁs¢rleti vÀltozÂ àempirikus rea-
lizÀciÂjaÊ maga szab hatÀrt annak, hogy az eredm¢ny ÀltalÀnosÁthatÂ legyen. Aronson
¢s Mills kÁs¢rlet¢nek tanulsÀgai csak abban a m¢rt¢kben ÀltalÀnosÁthatÂk, amilyen
m¢rt¢kben Àll az, hogy a àfelv¢teli szigorÃsÀgÊ ugyanaz, mint t´bb¢ vagy kev¢sb¢ obsz-
c¢n szavak felolvasÀsa. °n p¢ldÀul azt gondolom, semmi biztosat nem tudunk arrÂl,
hogy ha valaki karriermegfontolÀsoktÂl vez¢reltetve bel¢p egy pÀrtba, ami¢rt a szÀ-
mÀra fontos emberek megvetûen elfordulnak tûle (s ezt a tagsÀg el¢g kem¢ny felt¢-
tel¢nek tekinthetj¡k), lelke m¢ly¢n ûszint¢n hajlamos lesz-e a csoport tÃlbecs¡l¢s¢re.

Tegy¡k ehhez r´gt´n hozzÀ, hogy az oksÀgi bizonyÁtÀs ¢rv¢nyess¢ge is csak az ope-
racionÀlis kÁs¢rleti vÀltozÂra Àll (ha Àll). A kÁs¢rlet nem a szigorÃ felv¢tel hatÀsÀt bizo-
nyÁtja, hanem csak az obszc¢n szavak felolvasÀsÀra k¢nyszerÁtetts¢g hatÀsÀt. Az pedig,
hogy az utÂbbi àekvivalens halmazÊ-e az elûzûvel, magÀbÂl a kÁs¢rletbûl ¢s magÀval a kÁ-
s¢rlettel mint mÂdszerrel nem bizonyÁthatÂ.

Tegy¡nk ehhez hozzÀ m¢g egy megfontolÀst. A randomizÀlÀs technikÀjÀbÂl k´vet-
kezûen a kÁs¢rlet àlogikai egys¢geÊ sosem az egyes ember, hanem maga a csoport. Mint emlÁ-
tettem, az egyes emberek k¡l´nb- s k¡l´nbf¢l¢k, a k¢t csoport az, amely azonosnak
t¢teleztetik. Egy kÁs¢rlet sosem azt vizsgÀlja, hogyan hatott a f¡ggetlen vÀltozÂ P¢terre,
PÀlra, ZsuzsÀra vagy JutkÀra, hiszen mindegyikre mÀsk¢nt hat. (Eml¢kezz¡nk: Asch
kÁs¢rlet¢ben is volt, aki nem hajtott fejet a csoportnyomÀs elûtt, volt, aki egyszer-k¢t-
szer àelbukottÊ, s volt, aki igyekezett ÀllandÂan konformnak mutatkozni.) Csak az ¢r-
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dekli, hogyan vÀltozott a csoport viselked¢se (ez aztÀn Àtlagokban, szÀzal¢kos megosz-
lÀsokban jut kifejez¢sre).

Na de mif¢le csoportrÂl van szÂ egy kÁs¢rletben? S itt most megint nem az à´ssz-
tÀrsadalmi reprezentativitÀsraÊ gondolok. Sokkal l¢nyegesebb, hogy egy ilyen cso-
portnak nincs realitÀsa. S ennyiben az amerikai egyetemi hallgatÂknak egy kÁs¢rletben
r¢szt vevû csoportja m¢g az amerikai egyetemi hallgatÂk tÀrsadalmi r¢teg¢n bel¡l is
csak fantomalakzat. Nem az¢rt (vagy nem elsûsorban az¢rt), mert a ksz szerepre vo-
lontûrk¢nt jelentkezni, vagy egyÀltalÀn elfogadni a r¢szv¢telt sajÀtos (´n)szelektÀlÀst
jelenthet. Sokkal inkÀbb az¢rt, mert az emberi kapcsolatok szociÀlisan meghatÀrozott
hÀlÂja, erûtere ä mÂdszertani megindokoltsÀggal ä kÁv¡l reked a laboratÂrium ajtajÀn.
így azonban ¢ppen az vÀlik lehetetlenn¢, hogy ä a korÀbban id¢zett ÀllÀspont szerint
ä a fûbb ´sszetevûk elk¡l´nÁtett tanulmÀnyozÀsa utÀn àegymÀsra gyakorolt hatÀsaikat is
vizsgÀljuk, hogy v¢gezet¡l magyarÀzatot kÁnÀljunk a valÂ vilÀg jelens¢geireÊ. A bonyolult ha-
tÀsrendszerbe ugyanis a reÀlis tÀrsadalmi erûviszonyok ¢s kapcsolatrendszerek is beletar-
toznak, a maguk teljes, standardizÀlhatatlan bonyolultsÀgÀban.

Errûl a k´ld´kzsinÂrrÂl vÀgja le az embert ä puszta ksz-sz¢ redukÀlva ût ä a kÁs¢rlet.
S ugyanezt a redukciÂt hajtja v¢gre a k¢rdûÁves survey-technika is, amikor àmintav¢-
teli egys¢gk¢ntÊ emberi-tÀrsadalmi kapcsolataikbÂl kiszakÁthatÂnak, egyen¢rt¢küen
kicser¢lhetûnek t¢telezi az embereket.

àHanem ä mint Kipling mondja ä ezt majd k¢sûbb mes¢lem el.Ê

Jegyzetek

1. Ugyanezen forrÀs szerint 1830/1863-bÂl
datÀlhatÂ a àkÁs¢rletÊ szÂ, 1846-bÂl a àkÁs¢rle-
tiÊ, 1857-bûl a àkÁs¢rletezikÊ. Arra a jelen-
t¢sk¡l´nbs¢gre, amit a szÂ a àkÁs¢rletet teszÊ
¢s àkÁs¢rletet v¢gezÊ ´sszet¢telek k´z´tt fel-
vesz, nincs utalÀs.
2. A àkÁs¢rÊ szÂbÂl eredeztetett àkÁs¢rtÊ etimo-
lÂgiÀjÀhoz a SZñTçR a k´vetkezû magyarÀza-
tot füzi. A kÁs¢r fogalmÀhoz k´zel Àll a vezet fo-
galma. A vezetbûl pedig jelent¢sszük¡l¢ssel
k´nnyen kialakulhatott a t¢vÃtra vezet, illetve
bünre csÀbÁt. A bünre csÀbÁt ¢s prÂbÀra tesz ´ssze-
f¡gg¢se mÀs nyelvekben is kimutathatÂ, v´.
latin temptare.
3. A konstellÀciÂ, a csillagok, a plan¢tÀk egy¡tt-
ÀllÀsa tipikusan csak a passzÁv kivÀrÀs lehetû-
s¢g¢t hagyja a àtudÂsnakÊ.
4. A franciÀban az exp¢rience szÂ 1314-tûl do-
kumentÀlhatÂ àvmely dolog gyakorlati hasz-
nÀlataÊ, illetve àvmely dolognak a tapasztalat
Àltal elnyert ismereteÊ jelent¢sben. Az expert
k´r¡lbel¡l 1200 tÀj¢kÀn bukkan fel mell¢k-
n¢vi jelent¢sben (àgyakorlati tapasztalata r¢-

v¢n vmiben jÀrtasÊ), s 1580-tÂl mÀr fûn¢vk¢nt
is (àolyan verzÀtus szem¢ly, akit jÀrtassÀga
okÀn megbÁznak, hogy adott ¡gyekben d´n-
tûbÁrÂk¢nt jÀrjon elÊ). Az exp¢rimenter ige
1350-ben bukkan fel, az exp¢rimentateur pedig
1372-tûl, bÀr 1824-ig csak szÂrvÀnyosan, s a ä
mit ne mondjunk ä konzervatÁv Akad¢mia
csak 1878-ban àfogadja elÊ a szÂt. Az angolban
az OXFORD ENGLISH DICTIONARY  szerint az
experiment ige àprÂbÀlkozÀssal, kÁs¢rletez¢ssel
megÀllapÁtani, bizonyÁtani vmitÊ jelent¢sben
valÂ hasznÀlata mÀr 1481-tûl kimutathatÂ; az
expert mell¢kn¢vk¢nt mÀr 1374-tûl, fûn¢vk¢nt
azonban csak a XIX. szÀzad eleje Âta hasznÀ-
latos.
5. Ennek megfelelû fontossÀgot is tulajdonÁta-
nak neki. àA kÁs¢rleti mÂdszer ezen roppant elûnyei
miatt perd´ntû fontossÀgÃ, hogy a tÀrsadalomtudo-
mÀnyokban is alkalmazhatÂ legyen. Ha e mÂdszer
tÀrsadalmi jelens¢gekre nem lesz alkalmazhatÂ,
¢sszerünek lÀtszik felt¢telezn¡nk, hogy a tÀrsada-
lomtudomÀnyoknak ki¢rlelt diszciplÁnÀvÀ vÀlÀsa je-
lentûs csorbÀt szenved, ha ugyan lehetetlenn¢ nem
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vÀlikÊ ä Árja a negyvenes ¢vek elej¢n Lund-
berg. (G. Lundberg: SOCIAL RESEARCH. Long-
mans, Green & Co., 1942. 55. o.)
6. Term¢szetesen semmi Ãjszerüvel nem szol-
gÀlok a kedves olvasÂnak. A soron k´vetkezû
ismertet¢s r¢szletesebben vagy elnagyoltab-
ban, olvasmÀnyosabban vagy ny´gvenyelû-
sebben valamennyi mÂdszertani k¢zik´nyv-
ben megtalÀlhatÂ. ¹sszegz¢semben J. M.
CarlsmithäP. C. EllsworthäE. Aronson ME-
THODS OF RESEARCH IN SOCIAL PSYCHOLOGY
cÁmü munkÀjÀt k´vetem.
7. LÀsd D. T. Campbell: REFORMS AS EXPERI-
MENTS. American Psychologist, 1969. 4. sz.
8. Term¢szetesen eg¢szen mÀst jelent az ¢let-
kort f¡ggetlen vÀltozÂnak tekinteni, s mint
ilyent aktÁvan vÀltoztatgatni, s megint mÀst
k¡lsû, zavarÂ vÀltozÂnak tekinteni ¢s konstan-
sul tartani.

9. Hely¢nvalÂ itt megjegyezni, hogy ebben az
´sszef¡gg¢sben az ¢rv¢nyess¢g szÂt nem (leg-
alÀbbis nem k´zvetlen¡l) a m¢r¢selm¢letben
szokÀsos jelent¢ssel alkalmazzÀk (ahol ä ahogy
azt epigrammatikus t´m´rs¢ggel megfogal-
mazni szokÀs ä egy m¢r¢s akkor ¢rv¢nyes, ha azt
m¢ri a m¢rûeszk´z, amit m¢rni akarunk vele).
10. R. M. Collier: THE EFFECT OF PROPAGAN-
DA UPON ATTITUDE FOLLOWING A CRITICAL
EXAMINATION OF THE PROPAGANDA ITSELF.
Journal of Social Psychology, 1944. 20.
11. IQ tesztekn¢l egy mÀsodik kit´lt¢s akkor
is hÀromä´t pontos emelked¢st eredm¢nyez-
het, ha a pÀciens semmif¢le plusz informÀciÂ-
hoz nem jut hozzÀ. Szem¢lyis¢gtesztekn¢l ha-
sonlÂ javulÀsok figyelhetûk meg.
12. M. T. Orne: ON THE SOCIAL PSYCHOLOGY
OF THE PSYCHOLOGICAL  EXPERIMENT. Id¢zi
Denzin, i. m.

Magyar LÀszlÂ AndrÀs

TUDñS MAJOM

TudÂs majom figyel, jegyez,
mindent f´lÁr a vad gepÀrdrÂl:
àBundÀja foltos, oly jegy ez,
amelyrûl f´lfedezni bÀrhol.
Sunyin lopÂz, de sz¢lsebes
ha ¡ld´z ä fÀra mÀssz elûle,
kilÂm¢terrûl ¢szrevesz,
reggel szokott vadÀszni fûle
      G...Ê
Mi t´rt¢nt? Nos hÀt kis zavar:
majmunk kimÃl. Sebaj, notesz
van nÀla, jegyzi is hamar:
àGepÀrd. VadÀllat. Majmot esz.Ê
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BÀlint Tibor

A TE SZEMEID GALAMBOK
A TE FçTYLAD M¹G¹TT

MiutÀn megÀgyazott a f¡rdûkÀdban, ¢s bebÃjt a takarÂ alÀ, m¢g sokÀig n¢zett a s´t¢t-
be, ¢s semmit sem hallott a szerelmi vÀsÀr rikÁtÂ kÁnÀlatÀbÂl, mert csak ́ nmagÀra gon-
dolt; egyre r¢mÁtûbbnek ¢rezte felfedez¢s¢t, hogy ostobÀn egy bord¢lyhÀzba szegûd´tt
el csel¢dnek, s ezt hamarosan mindenki megtudja odahaza, m¢g Kakas MÀrton, az a
hütlen csalÂ is, aki levette a lÀbÀrÂl, megbÀnÀs ¢s szÀnalom helyett most nevetni fog
rajta, s talÀn m¢g el is dicsekszik, hogy vele hÀlt, mielûtt û ringyÂvÀ z¡ll´tt a vÀroson...

K¢toldalt alÀszivÀrgott a k´nny az arcÀrÂl a vÀnkosÀra; sehogy sem tudott megvi-
gasztalÂdni, s a virrasztÀs ÂrÀiban mind csak arra a mÂzesi t´rv¢nyre gondolt, amelyrûl
az este olvasott, s amely szerint, ha egy f¢rfi el nem jegyzett szüz lÀnyt Àgyba csalt,
feles¢g¡l kellett vennie, ¢s soha nem volt szabad elvÀlnia tûle... Milyen jÂ is lehetett
akkor! ä gondolta, s lÀtta magÀt messze, az idû megfeket¡lt k´vei m´g´tt a naps¡t¢s-
ben, boldog jegyesk¢nt, aki kedves Isten s ember elûtt, s noha nem tudta, kinek is a
mÀtkÀja, ki suttogja a f¡l¢be, hogy àa te szemeid galambok a te fÀtylad m´g´ttÊ, v¢g¡l ezzel
a jÂ ¢rz¢ssel aludt el...

Egyik reggel, amint kinyitotta szobÀjÀnak ajtajÀt, f´lfutott a gyomra valami szagtÂl,
mely az udvar k´zep¢n s´t¢tlû vÁzbûl Àradt sz¢t, ¢melyÁtû szappanos l¢be burkoltan,
mert oda´nt´tt¢k a lÀnyok a lavÂrokban f´lhabzott mosdÂvizet, n¢ha egyszerre t´b-
ben is, s a vÁzsugarak, mint hatalmas p´ssent¢sek, csattogva zuhantak a cementre. Mari
a szÀja el¢ kapta a kez¢t, szeme kimeredt, k´nnyezni kezdett, s ugyanakkor ijeds¢g s
k¡l´n´s ́ nszÀnalom fogta el; visszament a szobÀjÀba, le¡lt az Àgy sz¢l¢re, s tehetetlen¡l
vÀrta az Ãjabb ingert, mik´zben az undor ny´sz´rg¢sszerü hangja folyamatosan szi-
vÀrgott fel a mell¢bûl.

A kuplerosn¢, Buha Zsuzsi f¡le nagyon ¢rz¢keny volt minden zaj, minden nesz
irÀnt, amelyben r´gt´n felismerte a vergûdû test ¢s l¢lek hangjait, s mÀris f´lemelte a
fej¢t, ¢s fesz¡lten figyelt, mint azok a ragadozÂk, amelyek ¢pp szorultsÀgukban tÀ-
madjÀk meg Àldozatukat; a harmadik-negyedik eset utÀn szÂlÁtotta el´regedett szere-
tûj¢t, çrmint, hogy legyen tanÃja, indulattal benyomakodott a lÀny f¢szk¢be, karjÀt
taglÂk¢nt magasra emelte:

ä Mif¢le vonyikÀlÀst hallok errûl, te kis bestia? ä kiÀltott rÀ, s a szeme forgott, mint
f´lhev¡lt k¢k cs¢szealj; odal¢pett a csel¢dlÀnyhoz, tekintet¢vel szinte belemarkolt a
hasÀba, aztÀn eltÀvolodott tûle, de m¢g mindig ugyanÃgy n¢zte. ä Hiszen te megakad-
tÀl, lelkem!... F´nnakadtÀl a horgon, akÀr egy buta szotyka potyka!... °s a gavall¢rod,
aki f´lkoppintott, bizonyÀra mÀr tÃl van a hetedik hatÀron is!... Mit kezdjek hÀt ve-
led?... Mert terhes szolgÀlÂlÀnyt ¢n egy napig sem tartok, nem ¢n!... No m¢g csak az
hiÀnyzik, hogy nekem itt megborjazzÀl!...

De ezen mÀr elnevette magÀt, puha, zsÁros nevet¢ssel, Mari pedig k¢k-z´ld volt,
arca megdermedt, s û maga hideglelûsen vacogott; nem el¢g, hogy bizonyossÀggÀ vÀlt,
amire gondolni sem mert, de Ám¢, egy¢b baj is rÀszakadt, s ha elkergeti az asszonya,
senki sem fogadja fel elseje elûtt, haza viszont nem mehet, az az Ãt ́ r´kre el van zÀrva
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tûle, s inkÀbb elpusztÁtja magÀt, semhogy a faluban rejtûzk´dj¢k az emberek elûl, mint
a megk´vez¢sre Át¢lt hÀzassÀgt´rû nû... Azt hitte, el¢rkeztek ¢let¢nek utolsÂ percei,
imÀdkoznia illen¢k, s bÀr Mamuka tudta, mi t´rt¢nik benne, kivÀrta a nagy belsû omlÀs
csendj¢t, csak utÀna fordult a f¢rfihoz, aki Ãgy meredezett m´g´tte, mint az ´rd´g
Àrny¢ka:

ä Maga mit szÂl, Bubi?... Hogyan segÁthetn¢nk ezen az ostoba libÀn, ha mÀr f´lcsi-
nÀltÀk?...

BÀcsikÀm a lÀnyra pillantott, szemrehÀnyÂ sajnÀlkozÀssal ingatta a fej¢t, k¢sûbb Ágy
szÂlt:

ä Elvihetn¢m egy nevesebb nûgyÂgyÀszhoz, mondjuk, GÂlyÀhoz, de manapsÀg ez-
reket k¢rnek egy kaparÀs¢rt: mibûl fizeti vissza a kisasszony?...

Buha Zsuzsi m¢g k¢t h¢tig hagyta vergûdni a lÀnyt a terhess¢g ism¢tlûdû rosszull¢tei-
vel, mintha a f´lfedez¢s utÀn nem sokat t´rûdne vele, de valahÀnyszor tovaszuszogott
mellette, Mari ¢rezte, amint a tekintet¢vel szigorÃan megfricskÀzza a hasÀt a szoknyÀn
Àt, s noha szÁnlelte a k´z´mb´ss¢get, e napokban csakis ûvele t´rûd´tt; egy keddi na-
pon, mihelyt PoÂk Jani h´lgyfodrÀsz elûkecmergett a kedves¢tûl, a debellÀtÂl, behÁvatta
magÀhoz, ¢s megalkudott vele, hogy egyharmadÀt elengedi Vilma tartozÀsÀnak, ha
az iparos egy h¢ten bel¡l kivÀltja ¢s magÀhoz veszi. Az elnehez¡lt nû ´r¡lt a szabadu-
lÀsnak, bÃcsÃestet rendezett a lÀnyokkal, ler¢szegedett, k´nnyezve bizonygatta, hogy
Ãri csalÀdbÂl szÀrmazik, s k¢sûbb azt k´vetelte, hozzanak neki hÁgpalacsintÀt tojÀsli-
kûrrel le´ntve; v¢g¡l f´lfordult a sz¢kkel, magÀval rÀntotta az abroszt mindenest¡l,
¢s csÃf, rekedtes hangon sÁrt, hogy mÀsnap reggel aztÀn szÂtlannÀ szelÁd¡lve l¢pked-
jen a naps¡t´tte jÀrdÀn, sÃlyos tevel¢ptekkel, az orrÀt piszkÀlva, mintha tünûdve a
f´ldre zuhant tÀny¢rok, poharak darabjaival a mulatÀs eml¢keit is ´ssze akarnÀ illesz-
teni.

SÀnta Mari hallotta az ¢jjeli murit, reggel pedig lÀtta Vilma csendes elvonulÀsÀt, s
m¢g utÀna is lesett a kapubÂl; de akkor m¢g nem gyanÁtotta, hogy a debellÀnak miatta
kellett ily s¡rgûsen kihurcolkodnia a nyilvÀnoshÀzbÂl, s miutÀn ´sszeszedte a szÂdÀs-
¡vegeket, f´lmosta a padlÂt, ¢s Mamuka parancsÀra Àgynemüt cser¢lt, talÀlgatni kezd-
te, vajon milyen lÀnyt hoz a bord¢lyosn¢ Vilma helyett: ugyanolyan nagy testüt vagy
kis karcsÃt, szûk¢t-e vagy barnÀt, honnan ¢rkezik az a lÀny, s mi a prÂbÀja annak,
hogy ringyÂ-e igazÀbÂl vagy csak amolyan megt¢vedt, csalÂdott l¢lek?... De m¢g be
sem fejezte a takarÁtÀst abban a szobÀban, Buha Zsuzsi mÀr szÂlt, hogy azonnal mo-
sakodj¢k, ́ lt´zz¢k Àt, ¢s vegyen tiszta bugyit, mert BÀcsikÀm fiÀkerrel t¢r vissza, s elviszi
egy hÁres nûgyÂgyÀszhoz, akivel megbesz¢lte a müt¢tet... Mari, mik´zben a szoknyÀjÀt
engedte le, ¢s a blÃzÀt gombolta ki, mÀr a sajÀt karjÀt is idegen¡l n¢zte, aztÀn ¢szbe
kapott, ¢s f´lgyorsultak a mozdulatai, bÀr mindent g¢piesen tett. K¢sûbb, a kÂber him-
bÀlÂzÀsa ¢s a lÂ patÀinak ¡temes csattogÀsa k´zben annyira f¢lt, hogy egy idû utÀn el
is al¢lt, s e n¢hÀny mÀsodpercnyi ´nkÁv¡let¢ben ÂriÀsi csecsemû jelent meg elûtte,
olyanszerü, mint a f¡r´szthetû kaucsukbabÀk, reÀ tÀtotta a szÀjÀt, s a hÂna alÀ kapva
f´l akarta emelni, hogy elnyelje...

°vek mÃltÀn Ãgy eml¢kezett e lÀtomÀsra, mintha visszafel¢ kÁs¢rtette volna meg,
mert az ¢rz¢stelenÁtû injekciÂtÂl sokÀig bÂdult volt, m¢g akkor is, amikor BÀcsikÀm
lesegÁtette a konflisbÂl, ¢s a meg¡resedett szobÀba vezette, ahol Buha Zsuzsi vÀrta ût,
¢s el¢je sietett, hogy jobbrÂl is, balrÂl is megcsÂkolja az arcÀt:

ä Lelkem, aranyom! ä kiÀltott fel, ¢s a szem¢ben k´nny csillant. ä Ugye, nem fÀjt
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nagyon?... Ugye, hamar ment?... Olyan k´nnyü keze van ennek a GÂlya doktornak,
mint a tollseprü, bÀr igaz, hogy meg is k¢ri az ÀrÀt... No de sebaj, majd ledolgozod... Ez
a sz¢p szoba pedig a tied lesz, ¢s mihelyt a cicÀdnak ism¢t vidÀman csillog a szûre, a
t´bbit megbesz¢lj¡k: rendben, bogaram?...

Elsej¢tûl egy buta k¢pü, fudri lÀny aludt a f¡rdûkÀdban, vele nem volt szÀmÁtÀsa
MamukÀnak. Mari gyanÁtotta, hogy az utolsÂ baniig meg kell majd t¢rÁtenie az orvosi
k´lts¢get, k¢pzelet¢ben az ´sszeg oly soknak tünt, amennyit talÀn hÂnapok alatt sem
tud ledolgozni, s valahÀnyszor e szÂt id¢zte, v¢gigborzongott benne a sejt¢s; de voltak
percek, amikor szoktatni igyekezett magÀt mindahhoz, ami ezutÀn t´rt¢nhetik vele a
csapdÀban, s ha Kakas MÀrtonra gondolt meg a k¢nyszerü vet¢l¢sre, mÀr nem talÀlta
oly sz´rnyünek, hogy egy mÀsik f¢rfival is lefek¡dj¢k, csak kedves legyen hozzÀ, ¢s
segÁtsen kiszabadulnia innen, m¢g ha nem veszi is feles¢g¡l...

Mamuka egy ideig m¢g gy´ng¢d volt hozzÀ, ahogy lÀbadozÂkhoz illik, egy reggel
azonban igen friss ¢s reÀlis arccal tette le el¢je a tÀlcÀt a kÀv¢val s a kiflivel; aztÀn sÂ-
hajtott, mint aki beleunt a szerep¢be:

ä A lustÀlkodÀsnak v¢ge, szivik¢m!... Most mÀr letisztultÀl, eg¢szs¢ges vagy, bek¡l-
d´k hÀt este egy kisherceget hozzÀd, egy aranyos tacskÂt... M¢g nem volt nûvel dolga,
buta, tapasztalatlan, mint te; de f¢l a kitanult bestiÀktÂl, ¢s ¢pp emiatt arra gondoltam,
hogy ti meg¢rten¢tek egymÀst... L¢gy kedves hozzÀ, mert a sz¡lei jÂmÂdÃ emberek,
¢s maga CsobÀnka Ãr fordult hozzÀm, akinek ´nt´d¢je van a VÀgÂhÁd t¢ren...

V¢gigcirÂgatta Mari homlokÀt, aztÀn hosszan bel¢meredt a szem¢be, s Ágy folytatta:
ä Ha lÀtod, hogy vonakodik, babusgasd, ¡lj az ´l¢be, p´rgesd meg a nyelved a f¡-

l¢ben... Mindez a szakmÀhoz tartozik, mint a fekete harisnya ¢s a r´vid hÀlÂing ä a
lÀnyok majd kioktatnak ä, de bugyit ne v¢gy, ez csak elbonyolÁtja a dolgot; a nyitott
pongyola viszont annÀl hatÀsosabb, ¢s a melledet se rejtegesd a kisfiÃ elûtt, ha mÀr
ilyen cicikkel Àldott meg az Isten...

A lÀny, miutÀn t¢tovÀn belekortyolt a kÀv¢ba, eltÀtotta a szÀjÀt, ¢s Ãgy hallgatta Ma-
muka szavait; k´nnyezni kezdett, v¢g¡l felÀllt az asztalka mellûl, s m¢g lobbant benne
egyet a paraszti ´n¢rzet, mielûtt v¢gk¢pp kihunyt volna:

ä Hogyan gondolja maga, hogy mindenkinek a szekere legyek, mert egy csÀbÁtÂ
hÀtrak´t´tte a fejem?... °n nem akarok rosszf¢le lenni!...

Mamuka megh´kkenve hÀtral¢pett, mintha ezzel a magÀzÀssal, akÀr egy sz¢klÀb-
bal, mellbe d´ft¢k volna; m¢g a l¢legzete is elÀllt, de mindjÀrt utÀna mÀr a lÀny f´l¢
emelkedve f´l¢nyes-gunyorosan mosolygott a nagy szeme:

ä Nekem itt ne jÀtszd meg az Àrtatlant, ¢s ne br¡nny´gj, kislÀnyom, mert szÀjon
vÀglak!... No n¢zz oda a pisisre!... MiutÀn legÀzolta a harisnyÀjÀt, ¢s f´lemeltem a sÀr-
bÂl, tisztÀra mostam a sz¢gyentûl, Àldoztam rÀ, tÀlcÀn az Àgyba vittem neki a frustukot,
¢s tojtattam, most hÀlak¢nt beleharap a simogatÂ kezembe!...

Fenyegetûn magasra emelte a jobb karjÀt:
ä VigyÀzz, te cafka, mert a karmaimban vagy!... °s ne felejtsd el, aki egyszer leejtette

a pÀrtÀt, hiÀba hajol utÀna, mert a sz¡zess¢gnek csak egyetlen prÂbÀja van, ¢s ha le-
adtad a tejet korpa n¢lk¡l, fogd be a szÀd!... Vagy talÀn azt akarod, hogy hÁvassam
apÀdat, ¢s ût k¢nyszerÁtsem az orvosi k´lts¢g megt¢rÁt¢s¢re?... Akkor neked jaj lesz!...

KivÀrt, n¢zte megvetûn a lÀnyt: nem tudta, mit mondjon m¢g, aztÀn egyebet gon-
dolt: le¡lt mell¢ a heverûre, megsimogatta, tekintet¢vel kereste a kisÁrt, rejtûzk´dû
szem¢t:

ä No, mi aztÀn jÂl kiveszekedt¡k magunkat! ä fÃjt nagyot. ä Mi¢rt nem hallgatsz
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rÀm, te kis suta buta?... Olyan dÀmÀt csinÀlok belûled, hogy m¢g a papok is keresztet
hÀnynak, mikor elbicegsz mellett¡k!... Lesz p¢nzed, ruhÀd, oda utazol, ahova akarsz,
azt eszel, amit szemed, szÀd kÁvÀn... Fogadj szÂt, kislÀnyom, ¢s meglÀtod, egy ¢letre
hÀlÀs leszel nekem!...

°s este bel´kte hozzÀ a kisherceget. N¢zz¡k hÀt meg, ki is volt SÀnta Mari elsû fizetû
vend¢ge, aki a sors rendel¢se szerint el¢je vetûd´tt, hogy f¢lszegen ¢s tudatlanul, szÀn-
d¢ka ¢s akarata ellen¢re bevezesse ût a n¢vtelen¡l tovalibbenû ´r´mlÀnyok sorÀba.
CsobÀnka Levente mÀr ¢retts¢gi elûtt Àllt akkor, de a sz¡lûk m¢g nem lÀttÀk, hogy
lÀnyt kÁs¢rgetne, vagy levelezne valamelyikkel, ¢s az apa, CsobÀnka Ãr, aki a k¢pes
hetilap mellett fûk¢nt a hÀborÃban megcsonkult Brehm-sorozatot olvasta, m¢g b¡sz-
ke is volt rÀ az elej¢n, hogy a fia valami ked¢lyes idegenked¢ssel pillant a fruskÀkra.
Mi¢rt is csodÀlnÀ a nûket, mint annyi mÀs ostoba f¢rfi? ä gondolta. ä Egyszerüen Ãgy
tekint reÀjuk, akÀr az olyan teremtm¢nyekre, amelyeket Isten szÂrakozottsÀgÀnak az
ollÂjÀval metszett ki, a legszesz¢lyesebben, hogy aztÀn nyuszi ¢s zsirÀf egymÀstÂl meg-
ijedve iramodjanak tova a teremtû munkapadja mellûl, a hullad¢k pedig olyan rova-
rokkÀ vÀltozz¢k, mint teszem azt a molnÀrka, a kolumbÀcsi l¢gy vagy a k´z´ns¢ges
giliszta. CsobÀnka Ãr szeretett minden jelzût, hasonlatot, szÂk¢pet a nagy n¢met rend-
szerezû k´teteibûl venni, kedvelte az olyan kifejez¢seket, mint az ¢lûsdi, a fenevad vagy
a bestiÀlis, de p¢ldÀul sehogy sem tudta felfogni, hogyan hiÀnyozhatik a szÀrnyasok
k´z¡l a baziliszkusz, azon meg valÂsÀggal f´lhÀborodott, hogy a mamutzsirÀfgyÁkot
sem a h¡llûkn¢l, sem az emlûs´kn¢l nem leli, ami legalÀbb olyan sÃlyos mulasztÀs,
mint egy szÂt sem ejteni a csodÀlatos fûnixrûl, jÂllehet ez a madÀr minden ´tszÀzadik
esztendûben el¢geti magÀt, ¢s hamvaibÂl ÃjjÀ¢led.

Mindezeket csupÀn az¢rt mondtuk el CsobÀnka ÃrrÂl, a kis f¢m´nt´de tulajdono-
sÀrÂl, aki a k´nyvelûj¢t hangyÀszÂ s¡nnek csÃfolta, mert semmit sem lesett el az Àllatok
vilÀgÀbÂl, amit a hasznÀra fordÁthatott volna, pedig ha figyelmesebben olvas, Brehm-
n¢l azt is ¢szrevehette volna, hogy p¢ldÀul a majmok, fogsÀgba ker¡lve, mily ´nfeledt
term¢szetess¢ggel nyÃlnak ´nmagukhoz a szerelmi ¢hs¢g vÀlsÀgos perceiben; de û
mit sem tudott az eff¢l¢krûl, ¢s egy este, amikor meglepte Levent¢t, amint a gÃlÀba
rakott k´nyvek, f¡zetek fedez¢ke m´g´tt a heverûn Ávbe fesz¡lve v¢gzi az ́ nkiel¢gÁt¢s
buzgÂ müvelet¢t, egy pillanatig û is a fiÃ tÀgra nyitott szem¢vel meredt a k¢pzelt ig¢-
zetre: lÀtta a bujÀn t¡nd´klû nûi ´l csodÀjÀt, a boldogsÀgba Àtvezetû rÂzsaszÁn szorost
k¢t mÀrvÀnyt´mb k´z´tt, s szinte felkiÀltott, mint akinek az erk´lcsi fertû mÀris elnyel-
te a gyermek¢t. AztÀn a szobÀjÀba ment, hogy ott em¢ssze meg egymagÀban a f´lzak-
latÂ ¢lm¢nyt, s arcÀt a tenyer¢be hajtva gondolkozott. Mik´zben Ágy vÁvÂdott ÁrÂasz-
talÀnÀl, bizonyÀra megkÁs¢rtette az ´rd´g, mert minduntalan az a k´nyv tünt el¢je,
amelyet m¢g b¢rmÀlÀs utÀn kapott, de hamar el is veszÁtett; a k´tet borÁtÂlapjÀn sÀpadt
¢s g´rbedt kamaszt lehetett lÀtni, akinek a hÃsÀbÂl minden nedvet kiszÁvott a hamis
k¢pzelg¢sek lÀza, hogy most korav¢n szemrehÀnyÀssal forduljon a vilÀg fel¢, mintha
ezt mondanÀ: ím¢, hova jutott, ha nem tudta azt, amit a szolnoki sz¡let¢sü egyhÀzi
ÁrÂ, apÀt, k¢sûbb Veszpr¢m p¡sp´ke tudott az ́ nkiel¢gÁt¢s f´rtelm¢rûl, noha az ¢rtûk
mÀr akkor kajÀn derüvel ÀllÁtottÀk, hogy a der¢k ¢s szent ¢letü f¢rfi elhivatottabb volt
az ¢kesszÂlÀsban, mint amennyire jÀrtas a szerelem kusza ´sv¢nyein ¢s a tudomÀny
ter¢n.

CsobÀnka BaltazÀr Ãr megriadt, orvoshoz akart fordulni tanÀcs¢rt, nehogy a fiÀt e
hajlam ferde Ãtra t¢rÁtse ¢s az azonos nemüek pr¢dÀja legyen, v¢g¡l a hangyÀszÂ s¡n
tanÀcsÀra, aki aggleg¢ny volt, ¢s Buha Zsuzsi nyilvÀnoshÀzÀnak lÀtogatÂja, elhatÀroz-
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ta, hogy Levent¢t ´sszehozza egy tiszta, csinos ´r´mlÀnnyal, hadd ess¢k Àt mielûbb a
tüzkereszts¢gen. Megkereste tehÀt MamukÀt, s kiss¢ k´r¡lm¢nyesen adta elû az esetet,
de amikor megpillantotta az udvaron f¢lmeztelen¡l ûd´ngû kurvÀkat, elrestellte ma-
gÀt szem¢rmes viselked¢se miatt, s nyerÁtve felnevetett:

ä EgyszÂval nem szeretn¢m, ha a fiam k¢zihajtÀnnyal ¢rne a hÀzassÀgba, tetszik
¢rteni?...

S miutÀn ezt mondta, Ãgy pillantott az asszonyra, mintha azt vÀrnÀ, hogy û is vele
nevessen, de Buha Zsuzsi tudta a szerep¢t, ¢s tapasztaltsÀga m´g¡l nagyon is szigo-
rÃan, szinte feddûn meredt a f¢rfira:

ä Mi az¢rt vagyunk itt, tisztelt uram, hogy missziÂnkat teljesÁts¡k, ¢s segÁts¡nk azo-
kon, akik reÀnk szorulnak... Mi hatÂsÀgilag bejegyzett int¢zm¢ny vagyunk, tisztelt
uram!...

Elhallgatott, mert lÀtta, hogy e szigorÀval zavarba hozta az apÀt, titkolÂzÂn sz¢tte-
kintett a pÀrolgÂ t´r´k kÀv¢ f´l´tt, majd bizalmasan k´zel hajolt CsobÀnkÀhoz:

ä Elsû osztÀlyÃ Àrum van, tisztelt Ãr, ¢s a fia oly zsenge leÀnykÀt kap, mint a tavaszi
galambbegysalÀta!... M¢g ´ssze is illenek, mert ennek az Àrtatlannak sem volt igazÀn
f¢rfival dolga!... Majd elhancÃroznak egymÀssal, amÁg ´r´m¡ket lelik a jÀt¢kban!...

KivÀrt, a hatÀst leste a gyÀros arcÀn.
ä Persze, ennek a mezei pacsirtÀnak az Àra is sokkal magasabb, mint a k´z´ns¢ges

lÀnyok¢, de ha tudnÀ ´n, mibe ker¡lt nekem ez a drÀga kis angyal, nem sokallnÀ. °s
m¢g valamit, kedves uram: itt kezel¢srûl van szÂ, s nem szimplÀn arrÂl, hogy a kicsike
egy f¢lÂrÀra vagy egy ÂrÀra b¢rbe adja a szitÀjÀt, engedelemmel legyen mondva...

°s most û kezdett nyihogni, s Ãgy dobÀlta magÀt a sz¢ken, mintha sarkantyÃznÀk
az oldalÀt; nemcsak a nyÀla, de m¢g a k´nnye is kifr´ccsent a jÂ ¡zlet rem¢ny¢tûl, s
CsobÀnka BaltazÀr egy pillanatig Ãgy ¢rezte, a teliv¢r nû k´r¡l füszeres n´v¢nyektûl
Àtgûz´lt lÂtrÀgya szaga terjeng...

Abban egyeztek meg, hogy a fiÃ a kora d¢lutÀni ÂrÀkban oson be a mezei pacsirtÀhoz,
amikor a lÀnyok pihennek, az udvar csendes, ¢s a v´r´s lÀmpa ÂriÀsi v¢rcseppje m¢g
nem oldÂdik a s´t¢ts¢g aljÀn. SÀnta Mari a lÀtogatÀs elûtt t´bbsz´r a t¡k´r el¢ Àllt, hol
a nyakÀt csavargatva n¢zett el a vÀlla f´l´tt, hol egymÀsba kulcsolt kez¢re fektette az
ÀllÀt, hol k´rbeforgott, bal lÀbÀn f´lmagasodva; de bÀrhogyan ÀllÁtotta be magÀt, min-
dig egy mÀsik, egy idegen lÀny pillantott vissza reÀ a fest¢kr¢tegek m´g¡l, csak amikor
oly k´zel hajolt az ¡veglaphoz, hogy a lehelete foltot hagyott rajta, ismerte fel sajÀt
ijedt ¢s szomorÃ l¢ny¢t...

Az egyik lÀny, Kuksza Nuszi, aki szerelmi bÀnatÀban marÂszÂdÀt ivott, s azÂta egy
szûlûszemet is csak k¢t-hÀrom nyel¢ssel tudott lek¡ldeni a torkÀn, eg¢sz d¢lelûtt ût
k¢szÁtette elû az elsû bord¢lyhÀzi f´ll¢p¢sre, s mindv¢gig biztatta: àNe f¢lj, kiszanyÀm,
olyan ringyÂt csinÀlok belûled, hogy r´gt´n f´lugrik a paszasznak a kukija, ¢s nem sokÀig lovagol
rajtad!Ê Mari hallotta is meg nem is a p´sze Kuksza Nuszi szavait, kÀbÀn billegve hagy-
ta, hogy ´lt´ztesse, akÀr egy prÂbababÀt, de csak most, a t¡k´r elûtt lÀtta, mik¢nt kell
odakÁnÀlnia minden kis testr¢sz¢t a f¢rfi el¢, hogy annak elboruljon a tekintete, ¢s
remegni kezdjen t¡relmetlen ¢hs¢g¢ben.

De akÀr a hÀlÂingnek nekifesz¡lû rÂzsaszÁn mell¢t n¢zte, s az ujjbegynyi bimbÂk
selymen Àtderengû mÀlnav´r´s¢t, akÀr feh¢r lÀbszÀrÀt, amely egy arasznyira szabadon
maradt a fekete harisnya f´l´tt, akÀr karcsÃn f´lnyÃlÂ nyakÀt, Ãgy talÀlta, mintha azok
tûle f¡ggetlenedve, sût kicsÃfolva az û f¢l¢nk szem¢rmetess¢g¢t, ́ nÀllÂ c¢da ¢letre k¢-
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sz¡ln¢nek, a legalÀvalÂbb pajzÀnkodÀsra, s ettûl m¢g inkÀbb megijedt, lelkileg szinte
leb¢nult. V¢g¡l le¡lt az Àgy sz¢l¢re, s vÀrta, hogy j´jj´n, aminek j´nnie kell.

AztÀn mÀr ott Àllt elûtte tÀntorgÂn ¢s hunyorogva Levente, mint baknyÃl, amelyet
bel´ktek ebbe a pacsuliszagÃ ketrecbe a nûst¢nyhez. Lekapott szem¡veg¢t sutÀn tar-
totta a kez¢ben, a haja hÀtul magasra f´l volt nyÁrva, s û maga bÀtortalanul tekintett
sz¢t. Mari f´lÀllt, elv´r´s´d´tt, egy l¢p¢st tett elûre, vÀrta, hogy a vend¢g megszÂlaljon,
kedveskedj¢k vele, bÀr arra is rÀk¢sz¡lt, hogy fogdosni, tapogatni-lapogatni kezdi,
vagy durvÀskodik vele, hiszen a f¢rfiaktÂl minden kitelik! A kamasz azonban nÀla is
zavartabb ¢s tanÀcstalanabb volt, Ãgy tett, mintha elûbb a szobÀval szeretne megismer-
kedni, s a bÃtordaraboknak nemcsak a formÀja, de m¢g a szaga is ¢rdekeln¢. Nagy,
elszabott kez¢t, lÀbÀt mozgatva Âvatosan k´rbejÀrt, aztÀn elgy´t´rten az Àgy sz¢l¢re
ereszkedett.

ä Hiszen ez borzasztÂ, k¢rem! ä motyogta maga el¢, ¢s izzadni kezdett. ä Ez ´nk¢-
nyesked¢s!... De hÀt mit akarnak velem, mi¢rt hoztak ide?...

Megint levette a szem¡veg¢t, s szÀmonk¢rû idegenked¢ssel n¢zett f´l a lÀnyra:
ä MagÀnak tetszik ez a jÀt¢k, kisasszony??... MagÀval megbesz¢lt¢k, hogy mit kell

tennie?... °n restellem a dolgot, ¢s bocsÀnatot k¢rek... Ugye, nem haragszik?...
SÀnta Mari n¢zte a f¢lszeg, gyÀmoltalan fiÃt, s lassan k¡l´n´s vÀltozÀs kezdûd´tt

benne. Elûbb szÀnalmat, de k¢sûbb mÀr egy kis rokonszenvet is ¢rzett irÀnta, s ettûl
elmÃlt a f¢lelme s a viszolygÀsa: Ãgy f¡rk¢szte a fiÃ arcÀt, mint az ´ccs¢¢t, aki szorult-
sÀgÀban tûle vÀr segÁts¢get. Odal¢pett hozzÀ, levette a zakÂjÀt, s m¢g egy cirogatÂ moz-
dulatot is tett fel¢, de ez a mozdulat elakadt.

ä Tudja, mi maga?... Egy f¢l¢nk kutyus... Azt hallottam, diÀk, de maga nÀlam is
butÀbb...

F´lakasztotta a kabÀtot, visszat¢rt, s le¡lt a kamasz mell¢. Levente Ágy ingujjban
megk´nnyebb¡lve f´lsÂhajtott, aztÀn elmosolyodott, de m¢g mindig zavartan ingatta
a fej¢t.

ä Kedves, amit mondott, ¢s lehet, hogy valÂban buta vagyok... P¢ldÀul fizikÀbÂl
n¢gyesre Àllok, de sosem is tartottam okosnak magam...

Mari f´l¢nyben volt, ¢rezte ezt, de azt is tudta, hogy szorongatja az idû, ¢s sietnie
kell, ha nem akarja, hogy Buha Zsuzsi megzavarja ûket. K´zelebb hÃzÂdott a kis Cso-
bÀnkÀhoz, csupasz, meleg lÀbszÀrÀt annak a t¢rd¢hez szorÁtotta, s merûn a szem¢be
n¢zett:

ä Tudod-e, hogy nek¡nk ma szeretn¡nk kell egymÀst?... Te is parancsot kaptÀl rÀ,
¢n is...

Eg¢szen k´zel hajolt, ajkÀval meg¢rintette a kamasz keskeny, hideg, v¢rtelen ajkÀt.
ä Ne l¢gy mÀr olyan kis tajdak! ä suttogta. ä Dobd le egykettûre a cipûdet!
A fiÃ engedelmeskedett, de utÀna, mintha nem tudnÀ, mit kell tennie, megfogott

egy gombot kedvese hÀlÂing¢n, ide-oda csavargatta les¡t´tt szemmel, ¢s amikor oda-
bukott a lÀny mell¢re, Mari ¢rezte, milyen hevesen dobog a szÁve. A nadrÀgot mÀr û
hÃzta le rÂla, sietve ¢s m¢gis gy´ng¢den, befordÁtotta az Àgyba, s ¡gyesen alÀcsÃszott.
Nem mindjÀrt ¢rtett¢k meg egymÀst: elfogÂdott buzgalmÀban Levente egy ideig
¡gyetlenkedett, de aztÀn a lÀny segÁtett eligazodnia, ¢s û nemsokÀra halk, folyamatos
ny´sz´rg¢ssel fejezte ki az igazi ´lel¢s ´r´m¢t, mik¢nt az ¢hs¢gtûl remegû gyerek ta-
pad a csecsre, s most mÀr azt is tudta, hogy a legszÁnesebb k¢pzelet sem pÂtolhatja az
eleven nûi test varÀzsÀt s azt az ¢des bizserg¢st, amely a beteljes¡l¢s Ág¢retes ÃtjÀn Àt-
hatja a kislÀbujjÀtÂl a feje bÃbjÀig. Mari nem adta magÀt oda Ãgy, mint egy szeretûnek,
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de nem is maradt k´z´mb´s, s n¢ha aprÂ, alattomos mozdulatokkal vagy csÁpûbûl
meg-megemelkedve kÁnÀlta oda az ´l¢t, nehogy a kamasz csalÂdj¢k a f¢rfivÀ avatÀs
elsû ¢lm¢ny¢ben. Egy jÂ perc sem telt el azonban, mikor Levente fÀjdalmasan felki-
Àltott, elengedte ût, s Mari r¢m¡lten lÀtta, hogy a fiÃ erûsen v¢rzik; nem tudta, mi
t´rt¢nhetett, honnan is sejtette volna, hogy CsobÀnka tizennyolc esztendûsen m¢g
fitymaszük¡lettûl szenved, hogy emiatt Âvakodott ´szt´n´sen a nûktûl, s Ám¢, a heves
igyekv¢sben a makkal ´sszenûtt bûr most felszakadt. Mari semmit sem tudott, de Ma-
muka idej¢ben megmutatta neki a gyÂgyszeres lÀdikÂt a falon, hogy k¢zn¢l legyen a
legsz¡ks¢gesebb, ha netalÀn szakmai baleset t´rt¢nik... Gyorsan lemosta a sebet, Âlom-
ecetes borogatÀst tett rÀ, ¢s k´tszerrel bepÂlyÀlta. Oly izgatott volt, hogy amikor el-
gondozta a beteget, boldogan elernyedt. MÀr mosolygott, n¢zte a munkÀjÀt, s fekete
sz¢nrudacskÀval m¢g k¢t kis mongol szemet is rajzolt a sebes¡lt fiÃbabÀnak...

Buha Zsuzsi ¢s CsobÀnka Ãr ekkor mÀr idegesen topogtak az ajtÂ elûtt, nem tudtÀk,
mi lehet az oka a benti csendnek.

ä Vajon elpÀrultak?! ä k¢rdezte az apa aggÂdÂn, s jobb kez¢vel puhÀn rÀtÀmasz-
kodott a bord¢lyosn¢ delfinhÀtÀra, aki a kulcslyukhoz hajolt; de MamukÀnak valami
gyanÃs volt, hamar elvesztette a t¡relm¢t, lenyomta a kilincset, ¢s bel¢pett. CsobÀnka
BaltazÀr k´vette. AztÀn mindketten megÀlltak, ¢s tÀgra nyÁlt szemmel n¢zt¢k, ahogy
a fiÃ meg a lÀny ´sszebÃjva fekszik az Àgyon, mint k¢t kis didergû Àllat, s Levente
jancsikÀjÀn v¢resen rikÁt a feh¢r turbÀn...

OrbÀn OttÂ

  PAOLO °S FRANCESCA  
A KçRHOZOTTAK K¹ZT

  L¢lek, ki nagy lÀnggal lobogsz a sz¢lben,
vagy k´dalakk¢nt r¢mlesz a pokolban,
szellem, ki szavak n¢lk¡l is besz¢lsz benn,
  bizonyossÀg, melyrûl nem tudni, hol van,
vetÁtsd el¢m, a k¢pernyûre ûket,
a vilÀgnagy, izzÂ csipkebokorban
  egymÀs hÃsÀba olvadt szeretûket.
¹tvennyolc kora nyara. K¢t kamasz vak
´nz¢se lobog f´l a temetûkert
  orszÀgban. çgy¢kukban Ãj tavasznak
folyÂk viz¢t duzzasztÂ ereje,
hÀt megduzzadnak, ¢gnek ¢s elasznak.
  Megbillen jÂ orvosnûm sz¢p feje,
tüzkard szikrÀzik nedves h¡vely¢ben,
nem k¢rdi, az utca erre valÂ hely-e,
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  egy vasredûnynek dûlve lebeg a l¢gben,
zsibbasztÂ gy´ny´r rÀzkÂdtatta testtel.
Tegnap t´rt¢nt ¢s ezred¢ve-r¢gen.
  àK´vess, halandÂ!Ê, int fel¢m a Mester.
S a tompÀn derengû ÃtfordulÂnÀl
Ãj szellem vÀr, ¢s szÂl: àMindent felejts el!Ê
  S k´dd¢ foszlik a mÃltban lÀngolÂ pÀr,
¢s ¢jszakÀvÀ s´t¢t¡l a k´dk¢p,
s az ¢g nincs-szÀmlapjÀn nincs-mutatÂ jÀr
  k´rt k´r utÀn, a k´z´ny´s ´r´kl¢t.

CsukÀs IstvÀn

ELEGYES K¹LTEM°NYEK

A MÃzsa noszogat

A MÃzsa noszogat, R. P. szÀjÀval szÂl:
Mi¢rt hagytad abba a versÁrÀst?
A RÀdiÂ egyik stÃdiÂjÀban Àllunk, k¢tfelûl
a zongorÀra dûlve, berezonÀl tûl¡nk
a k´z´mb´s hangszer, rutinosan, ahogy
egy jÂ mÀrkÀhoz illik. Rezd¡l´k ¢n is,
csikorogva, elûsz´r a fogamban az ideg,
azutÀn a fejbûr´m, h´mb´ly´gve szük¡l
a gyomrom, sziszegve leereszt a t¡dûm,
a szÁvem bokszkesztyü, behÃz egy jÂ nagyot,
bordÀmban a csontok ´sszekoccannak pengve,
k¢t ves¢m egymÀst f¢nyk¢pezi, k¢t japÀn,
lesbûl, a mÀjam sÁkosan menek¡l, beleim
rÀtekeredve fojtogatjÀk, a csigolyÀk g´rcs´sen
markoljÀk a gerincvelût, k¢t golyÂm
´sszebÃjik vacogva, t¢rdem aludttejj¢ vÀlva
megroggyan. Ok¢, MÃzsa! Kezdûdhet a dal!
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F. Gy. unokÀja Árta
(°n csak kipÂtoltam)

Arra j´tt egy Dacia,
benne ¡lt a bÀcsija.

Arra j´tt egy Samara,
benne ¡lt a szamara.

Arra j´tt egy kis Fiat,
az hozta a kisfiÀt!

BalladÀcska

Bagoly mondja b´g´lynek:
h¡lye b´g´ly d´g´lj meg!

Ez a cs´p´gûs orrÃ ûsz

Ez a cs´p´gûs orrÃ ûsz itt ¢rt utol SzÀrszÂn,
a postÀra ballagtam ¢ppen a napilapok¢rt.
Szia! ä k´sz´ntem neki. ä Szia, ûsz! Hogy vagy?
Szcsrrsz! ä sz´rcs´g´tt bÀnatosan, ¢s t¢ny, hogy
cs´p´g´tt minden lukbÂl, menek¡ltek a kutyÀk,
a macskÀk k¢nyesen mosakodtak, a rigÂk pislogva
a fej¡kre hÃztÀk a f¢szk¡ket, csak ¢n ¢s
a vasÃti sÁn nem bÃjtunk sehovÀ, vonultunk
hÀrmasban, pÀrhuzamosan, ki-ki elmerengett
a sajÀt gondjÀn, a vasÃti sÁn az elgurult
fejü k´ltûn, a cs´p´gûs orrÃ ûsz, hogy
mennyi a sÁrnivalÂ, ¢n azon, hogy mi¢rt
halunk meg egy kicsit minden ûsszel?

JÀrom a piacot

JÀrom a piacot gyerekes ÀhÁtattal,
kÂvÀlygok f´l-alÀ kinyitva minden
¢rz¢kszervemet, Ázlelek, lÀtok, szagolok,
¢s tapogatok, ¢s f¡lelek is kofa-szÂt,
hÀziasszony-zs´rt´lûd¢st, elharsogott titkos
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¢telreceptet: csak magÀnak, aranyoskÀm,
¢s tegyen bele bazsalikomot is! LÀtom
az ¢des szavakat, sût szagolom: csombor,
Ànizs, csiperke! Megsimogatom a lÀnymellü
almÀkat, csipegetem a t´ppedt mazsolÀt,
nyelvem hegy¢t meg¢getem a macskap´cse
paprikÀval, majd borogatom savanyÃ, hüs
kÀposztal¢vel, diÂt cs´rgetek, arcomon
mÂkusmosoly, Àm gyomromban vadÀszizgalom,
n¢zem a v¢res hÃsokat, a f¢lmosolyÃ
disznÂfejet, az aranylÂ kacsÀkat, a k¢klû
gy´ngytyÃkot, micsoda leves lesz belûle,
´ssze is ÀllÁtom az eb¢det, k¢nyesen vÀlogatva,
nagyokat nyelve elk¢pzelem, hÃzom az idût,
s nem fûz´m meg. Valahogy Ãgy vagyok, mint a szerelemmel.

A vers mÀr tÃl van minden forradalmon

A vers mÀr tÃl van minden forradalmon,
ÀsÁtva n¢zi e toldozott-foldozott forradalmat.
Az ¡res papÁron katedrÀlisok ¢p¡lnek-omolnak,
sÂhajtÀsombÂl sÂ rakÂdik a kedves arcra,
jÀt¢k ez is, tudom, grimasz a veseg´rcs utÀn,
utcakûvel bevert kirakat, m´g´tte hivalkodik
a megfizethetetlen luxus: a jÂsÀg, a szeretet,
a t¡relem, a becs¡let ¢s a t´bbi, amire mÀr
csak halvÀnyan eml¢ksz¡nk, f¢lborjÃk¢nt
felf¡ggesztve lÂg a kereszten, ami¢rt eddig ¢lt¡nk;
mitûl van kedvem jÀtszani, szavakkal vacakolni?
M¢gis, a vers lehet Isten szÀjÀba dugott hûm¢rû,
vagy utolsÂ korty az eltünû ivÂvÁzbûl.
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FIGYELý

KRITIKAPçLYçZAT

CSAK EGY SZEM°LY
 

Petri Gy´rgy versei a szerzû elûadÀsÀban 
Lemez ¢s kazetta. Felv¢telvezetû: Wilheim AndrÀs
QUINT, 1991. QUI 103 044, QUI 403 044

Verset hallgatni ¢s k´zben a felt¢telezett al-
kotÂi szem¢lyis¢get megszÂlaltatÂ elûadÂra is
¡gyelni ä k´nnyü, ¢lvezetes dolog. Az elû-
adÀsra figyelni inkÀbb, semmint az elhang-
zottakra, ekk¢nt kivonva magunkat az egyes
müvek k´zvetlen hatÀsa alÂl ä neh¢zkes bÀr,
m¢gsem haszontalan, kivÀlt amikor a k´ltû ¢s
a versmondÂ szem¢lye azonos. Ekkor ugyan-
is eloldÂdik v¢gre a magunkra csomÂzott k´-
t¢l, nem kell tovÀbb szigorÃan tÀrgyilagosnak
maradnunk, a k´ltem¢nybûl szipolyozni ki
mindazt, mit az eleven tÀrstÂl rem¢l¡nk: Ãt-
mutatÀst, vigaszt, viselked¢si mintÀt, tÀmaszt,
seg¢lyt ¢s szabadulÀst enmagunk elbÁrhatat-
lan gondjaitÂl. A müv¢ holt ajÀnlatbÂl szem¢-
lyes p¢lda lesz ism¢t, s vele ¢rz¢kelhetû k´-
zels¢gbe ker¡l egy szeml¢let-, egy gondolko-
dÀs-, egy fogalmazÀsmÂd, olyannyira, hogy a
hang¡t¢s ¢s a stÁlus bet´lti ¢rdeklûd¢s¡nk te-
r¢t, hÀtt¢rbe szorÁtja az addig uralkodÂ tema-
tikus elemeket ¢s a szerkeszt¢st, melyen az
´nÀllÂ alkotÀs nyugszik. A vers¢pÁtkez¢sre,
ciklusra, k´tetre korlÀtozÂdÂ szÀraz tudÀ-
sunk f´lfriss¡lhet Àltala, a k´ltûi technika
vizsgÀlatÀnak hely¢be mÀs l¢p, Ágy p¢ldÀl a
magatartÀs¢.

AmiÂta k´ltûi voltÀban megszünt a dal, ¢s
a szoros formai k´telmekkel jÀrÂ hosszabb el-
besz¢l¢s is kiavult a po¢zisbûl, megnehez¡lt
az elûadÂk dolga. Nem elegendû t´bb¢ a
hangjukat k´lcs´n´zni a versnek s ritmusra
k¢nyelmesen recitÀlni bÀrmilyen sz´veget,
¢rtelmezni¡k kell, tetszik, nem tetszik tartal-
mi egys¢gekben Ãjrateremteni a k´ltem¢nyt.
Az ¢rzelmi, hangulati, gondolati Ávet ä k¡l´-
n´sen terjedelmes müvek eset¢ben ä csupÀn

egyes r¢szÁvekbûl lehet rekonstruÀlni, eme
vonatkozÀsban tehÀt a vershallgatÀs a mü-
eg¢sz alatti szintek benyomÀsaival gazdagÁtja
a mü¢rt¢st. Egy-egy elûadÂest, illetve lemez
anyagÀnak ´sszeÀllÁtÀsa term¢szetesen vÀlo-
gatÀs is; hogy a teljes ¢letmübûl mit emel ki
¢s rendez sorba az interpretÀlÂ, az rajta mÃ-
lik. Tev¢kenys¢ge mindenesetre Ãj, ¢rt¢kelû
mozzanatokkal teli, az addigi ciklikus vagy
k´tetszintü szerkeszt¢shez k¢pest magasabb
sÁkon zajlik. A àvers alattiÊ ¢s a àvers f´l´ttiÊ
sÁk k¢nyelmes pozÁciÂt kÁnÀl a hallgatÂnak,
ami a müben nehezen ¢rthetû volt, az Àtte-
kinthetû, vilÀgos lehet onn¢t.

K´nnyü volna mÀrmost avval k¢rkedni,
hogy az alÀbbiakban kizÀrÂlag elûadÂi telje-
sÁtm¢ny¢¢rt dics¢rj¡k majd a szerzût, s alko-
tÂi ereje helyett interpretÀtori ¡gyess¢g¢re fi-
gyel¡nk csupÀn, k´nnyü volna ¢s hamis. BÀr-
mennyire r¢misztû lett l¢gyen annak, ki te-
remt, hadakozz¢k ellene akÀrhogyan, mi-
helyt idÀig jut, mÀr nem csak egy szem¢ly. Ver-
sei, magatartÀsÀnak kinyomatai eredeti figu-
rÀt id¢znek el¢nk, azt, akiv¢ formÀlÂdott, s
akit homÀlyos adÂssÀg¢rzettûl, no meg az
aurÀjÀ¢rt ¢rzett irigys¢gtûl hajtva szÁvesen je-
lenÁtenek meg a tÀrsmüv¢szetek alkotÂi is.
Ma az egy¢nis¢g nyomasztÂan hiÀnyzik.
Szembe´tlû tehÀt, amint f´lbukkan, ki teheti,
k¢pben-hangban r´gzÁteni igyekszik mÃl¢-
kony csodÀjÀt. Egyszerre munkÀl e szÀnd¢k-
ban annak tudata, hogy noha k¢ts¢gkÁv¡l
hasznos ¢s eredm¢nyes a müvek alkotÂktÂl
f¡ggetlen, elemzû ¢rt¢kel¢se, historikus k´r-
nyezet¡kbûl teljesen kiforgatni m¢gse ¢rde-
mes ûket, mivel eltÀrgyiasulnak v¢gleg, ¢s ha-
szontalannÀ vÀlnak; valamint az, hogy a szÀ-
mos lehets¢ges ¢rtelmez¢s k´z¡l l¢trehozÂjÀ¢
bÀr korÀntsem egyed¡l ¢rv¢nyes, de kit¡nte-
tett, ha mÀs¢rt nem, hÀt az¢rt, mert olyan sa-
jÀtossÀgokra utalhat benn¡k, amelyek a k¡l-
sû elemzû szÀmÀra hozzÀf¢rhetetlenek.

A gondolkodÀs ¢s a l¢legzet ritmusa, a be-
sz¢d ¡teme, hangfekv¢se egyszeriben k¢zen-
fekvûnek mutatja a k´ltem¢ny formÀjÀt.
Hogy mi¢rt ilyen vagy olyan egy vers dalla-
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ma, lefutÀsa, azt a szerzû: Babits, F¡st MilÀn
vagy akÀr Illy¢s, We´res besz¢de nyomban
meg¢rteti. (F¡leltek is az utÂdok annyira,
hogy a technika kÁnÀlta es¢lyekkel Ãj fogalma-
zÀsi, alkotÀsi metÂdust fejlesztettek ki, az el-
illant dalnoki ¢vek utÀn l¢trehozva a szÁnpa-
don megjelenû ¢s csupÀn k¢p-, illetve hang-
felv¢telen el¢rhetû àÃjÊ hangk´lt¢szetet.)

A k´ltûi elûadÀsok r´gzÁt¢s¢nek k´zvetlen
oka term¢szetesen sokkalta prÂzaibb, kev¢s-
b¢ emelkedett. Olykor a kegyelet, mÀskor
mohÂ sikerszomj indokolja, leggyakrabban
persze az egyed¡li, a kizÀrÂlagosan helyes ¢r-
telmez¢s vÀgya. ElûadÂ ¢s hallgatÂ egyk¢nt
erre t´r, s a csalszÀnd¢k ritkÀn leplezûdik le
profi elûadÂi k¢pess¢gek Àltal, ellenkezûleg,
az alkotÂi sajÀtossÀgok ¢s a dilettÀns vers-
mondÀs gyenges¢gei mintegy ´sszeadÂdnak,
egymÀst erûsÁtik, alaposan prÂbÀra t¢ve a
k´lt¢szet teherbÁrÂ k¢pess¢g¢t. CsupÀn az
igazÀn nagy po¢zis viseli el e sÃlyokat, s an-
nak megszÂlaltatÀsa hoz maradandÂ ¢lm¢nyt
a markÀns ¢rtelmez¢ssel. Minden egy¢b prÂ-
bÀlkozÀs hÁvsÀgos ¢s bizarrsÀgÀval mulattatÂ.
Titkos ´sszef¡gg¢s rejlik az alkotÀs ¢s meg-
szÂlaltatÀsÀnak minûs¢ge k´zt, rossz anyag-
bÂl legf´ljebb a k¡l´nleges k¢pess¢gü alkotÂ
dolgozhat, Àm akkor ût inkÀbb szavalÂmü-
v¢sznek, semmint k´ltûnek kell tartanunk.

Petri Gy´rgy´t senki sem vÀdolhatja avval,
hogy sz¡letett szÁn¢sz. S´t¢tbarnÀra pÀcolÂ-
dott hangja rekedtes, n¢ha elkÀsÀsodik. Ha-
mar kifullad, besz¢dtechnikÀja gyenge. Aszt-
matikusan kapkod a levegû utÀn, versmon-
dÀs k´zben a nyÀlÀt nyeli, sz´rcs´g, ny´g ¢s
sÂhajtozik, ¢s a hangm¢rn´k´k minden igye-
kezete ellen¢re jÂl ¢rz¢kelhetûen f¢szkelûdik
a hely¢n. Egy-egy frÀzist nem bÁr v¢gig kitar-
tani, elhallgat, Ãjrakezdi. Felt¢telezhetûen
nemcsak k¡l´n-k¡l´n mondta szalagra verse-
it, hanem egyiknek-mÀsiknak olykor t´bb-
sz´r is nekirugaszkodott, a vÀltÀs ä mik¢nt A
V°KONY LçNNYAL eset¢ben is ä megfigyelhe-
tû. A f¢lresiklÀsok ¢s bakik ilyen javÁtÀsa per-
sze nem vÀlna dÁsz¢re egy profi elûadÂnak, s
alighanem elmarasztalnÂk az illetût, ha
ennyire bizonytalanul, vÀltozÂ diszpozÁciÂbÂl
kezden¢ a verset, mint û. °rdemes ¡gyelni
nyitÀsaira, amint lend¡letesen vagy inger¡l-
ten odakap, hogy n¢hÀny szÂnyi keresg¢l¢st
k´vetûen v¢gre beletalÀljon a megfelelû rit-
musba ¢s szabÀlyosan ¡temezzen, soha mÀs-

k¢nt. A rÀlel¢s ´r´me ¢s biztonsÀga az elsû ¢s
egyik legnagyobb k¡l´nbs¢g k´zte, valamint
verseinek lehets¢ges mÀs elûadÂi k´zt. Ami
korÀntsem term¢szetes valamennyi k´ltûn¢l,
sût paradox mÂdon vajmi ritka. Petri bel¡l
van a versen, a m¢lyszerkezet¢hez igazodik,
akÀr a felszÁnen megjelenû lÀtszÂlagos figye-
lembe nem v¢tele ÀrÀn is. Besz¢d¢nek ¡te-
m¢n ¢s l¢legzetv¢tel¢n m¢rhetû ez le, nem
t´rûdik a soregys¢ggel, ahogy mondani szok-
tÀk: gondolati ¢rtelmez¢st ad tehÀt, ¢s tartÂz-
kodik a kÁnÀlkozÂ dallamok kizenget¢s¢tûl, a
rÁmek csenget¢s¢tûl, melyek pedig rossz szÁ-
n¢szeink kedvelt ¢s t´bbnyire sajnos egyed¡li
eszk´zei a pÂdiumon. Hallatssz¢k Àt bÀr a
m¢goly szabÀlyos idûm¢rt¢k is ä az im¢nti
p¢ldÀnÀl maradva: àa sovÀny szÀr sokseb¡ f´ld-
iz¡ t¢rdÊ (A V°KONY LçNNYAL) ä, nem enged
csÀbÁtÀsÀnak. Legf´ljebb halovÀnyan eml¢-
keztet rÀ, a hÀtt¢rben tart valamennyi kis
muzsikÀt, majdhogynem v¢letlen¡l beszürû-
dût. AnnÀl t´bb gondja van a profikat rend-
szerint k¢ts¢gbeejtû, szÀmukra megoldhatat-
lan feladatot jelentû k´zbevet¢sekre, a zÀrÂ-
jelek, kurzivÀlt megjegyz¢sek ¢rz¢keltet¢s¢re.
Ezzel azutÀn meggondolkodtat a mesters¢-
gek sz¢tvÀlÀsÀnak ¢rtelme felûl, hiszen any-
nyira t´k¢letesen k¢pes megjelenÁteni a han-
gokban, amit a betük cser¢j¢vel, illetve az
ÁrÀsjelekkel viszonylag egyszerü az oldala-
kon, hogy az a legkivÀlÂbb elûadÂk dics¢re-
t¢re vÀln¢k.

SzÂ sincsen arrÂl, mintha gyeng¢n bÀnna
az interpretÀtor egyetlen eszk´z¢vel, sz¢les
skÀlÀn finoman vÀltoztatja hangszÁn¢t. Hang-
¡t¢seinek vÀlaszt¢ka sem szeg¢nyes, a szava-
kat ejti lÀgyan (A SZERELMI K¹LT°SZET NEH°Z-
S°GEIRýL), fÀdan (HORATIUSI), meleg ko-
molysÀggal (SçRI, NE VIGYOROGJ RAJTAM), iro-
nikusan (°LEKTRA), meditatÁvan (A S°TA), ¢le-
sen (A 301-ES PARCELLçRñL), d¡h´sen (VISZ-
SZAPILLANTñ TºK¹R), k´zvetlen¡l (AZ VAGY
NEKEM), mes¢lûn (HOGY EL°RJEK A NAPSº-
T¹TTE SçVIG), m¢ly lÁraisÀggal (IMPROVIZç-
CIñ), k¢rlelûn (CSAK EGY SZEM°LY) ¢s mind-
azonk¢ppen, ahogyan csak egy ¢rett lÁra f´l-
zenghet. Az indulatos nekiveselked¢sek
rendre egy¢ni ¢s versenk¢nt igencsak elt¢rû
karakterü hangzÀshoz vezetnek, melynek
csupÀn ´sszetevûje, de nem irÀnyadÂja a
diszpozÁciÂ, vagy a besz¢dtechnika fogyat¢-
kossÀga, igazi meghatÀrozÂja azonban a vers-
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helyzet. Tartalmi t¢nyezûk uralkodnak a k¡l-
sû forma felett. E bÀmulatosan gazdag meg-
nyilatkozÀs a szem¢lyis¢gtûl nyeri erej¢t,
szinte valamennyi hibak¢nt felrÂhatÂ dolog a
javÀra szÂl. így p¢ldÀul a SçRI, NE VIGYOROGJ
RAJTAM elakadÀsai, ahogy a besz¢lû a kÁnos,
felzaklatÂ eml¢kekkel szembes¡lten a k¢sz
mübe kapaszkodik bÀr, avval vitetn¢ magÀt
az ¢rzelgûs mÃltid¢z¢s ingovÀnyÀn Àt, de tor-
ka elszorul m¢gis; vagy a mÀsik hosszÃ vers,
a HOGY EL°RJEK A NAPSºT¹TTE SçVIG elreke-
d¢sei, sÂhajai ¢s v¢gsû szelÁd ellÀgyulÀsa, ami
a k´ltûi ´nreflexiÂ ritka pillanatÀban ä a m¢g
megfogalmazatlanban ä ragadja el: hiszen si-
ker¡lt, megvan a diadal. 

Nemcsak az Árott sz´veg hangzÂvÀ t¢tel¢re
t´rekedett tehÀt, s erûfeszÁt¢s¢t sem korlÀtoz-
ta a puszta ¢rtelmez¢sre: vÀllalja a szem¢lyes
szÂlÀst, ¢s a tematikusan is megjelenû ´nvitÀk
¢s reflexiÂk szellem¢ben a müvet magÀt ¢rt¢-
keli, melyet ugyan û hozott l¢tre, ¢s ami az û
nyomÀt viseli, Àm immÀr f¡ggetlenn¢ vÀlt tû-
le, ´nÀllÂ ¢letre kelt, idegen. Mi egyebet kÁ-
vÀnhatnÀnk m¢g a szeretet, az ismeret ¢s a tÀ-
volsÀg¢rz¢k ilyen hÀrmasÀn fel¡l? Aki pedig
k¢telkedn¢k az Át¢lkez¢s biztonsÀgÀban, an-
nak ajÀnlatos v¢gighallgatnia a vÀlogatÀst: mi-
f¢le ¢n- ¢s pÀlyak¢pet rajzol a szerzûi elûadÀs,
milyen minûs¢geket fogad el ¢s ¢rv¢nyesÁt.

A felv¢tel idej¢n, 1991. januÀr 18-Àn ¢s
19-¢n m¢g nem l¢tezû gyüjtem¢nyes kiadÀs
beosztÀsa szerint h¢tk´tetnyi, t´bb szÀz vers-
bûl szerkesztette egybe a k´ltû-versmondÂ
k¢t lemezoldalnyi anyagÀt. TanulsÀgos, ho-
gyan vÀlasztott. JÂszerivel elhagyta vala-
mennyi k´zvetlen¡l politikai irÀnyultsÀgÃ
k´ltem¢ny¢t, noha k´zismerts¢g¢t elsûsorban
nekik k´sz´nheti. Az egyed¡li, cÁm¢ben leg-
alÀbb arra hajazÂ, A 301-ES PARCELLçRñL sem
evidensen politikai mü. Ha tipizÀlni kellene,
inkÀbb a l¢t´sszegzû versek k´z¢ sorolnÀnk
ezt is, s egy magatartÀs megnyilatkozÀsak¢nt
¢rt¢keln¢nk. Megtisztultan a csinnadrattÀs
napi aktualitÀsoktÂl, v¢gre mÀr nem foglal-
koztatjÀk a diktatÃrÀk ¡nnepi menetel¢sei,
¢rdektelenek egy tekintet, egy faÀg, egy kavics
mellett. A belsû besz¢d szerelmi ¢s egziszten-
ciÀlis lÁrÀnak kedvez, minden egy¢b csupasz
ÀllÁtÀsok sora legf´ljebb, nem nehezen kibon-
takozÂ k¢nyes adomÀnya a dialÂgusoknak.

Egyik interjÃjÀban a hosszÃ hallgatÀsok
k´z´tti àvers´ml¢sÊ-eirûl besz¢lt, arrÂl, hogy
csupÀn r´vid idûszakokban term¢keny. Alig-
ha v¢letlen hÀt, hogy nem egyenletesen vÀ-
logatott k´teteibûl. A k¢t ciklus, amit ´sszeÀl-
lÁtott, a lemez A ¢s B oldala, mind´ssze hÀ-
rom-n¢gy ilyen k´ltûi szakasz term¢se, s bÀr
k´vetni lÀtszik az idûrendet, nem kronolÂgi-
Àn alapul. Annyira nem, hogy mÀs k´ltûk ha-
sonlÂ szeml¢z¢seivel ellent¢tben Petrin¢l
szinte ¢szre sem venni az idû mÃlÀsÀt, a MA-
GYARçZATOK M. SZçMçRA ¢s a VALAMI ISME-
RETLEN-bûl kiemelt darabok k´z´tt mintha
alig telt volna el szÀmottevû idû. S csakugyan
nem, mivel olyan l¢pt¢ket vÀlasztott, melyen
ekkorka tÀvolsÀgok nem m¢rhetûk. A t¢mÀk
k´re ¢s az Àllapotrajz vÀltozatlan, a k´zelÁt¢s-
mÂd illeszkedik csupÀn a gondok ¢ppeni for-
mÀihoz, melyek pazar bûs¢ggel kÁnÀlnak ki-
merÁthetetlen t´prengenivalÂt. Petri Ãgy
szerkesztette ciklusait, hogy ker¡lj¢k a meg-
szokott ¢s unalmas kapaszkodÂkat a ritkÀs
gondolati csÃcsok fel¢, helyette mindazon le-
hetûs¢get felvillantsÀk, melyek egy erûsen
reflektÁv kelet-eurÂpai szem¢lyis¢g elûtt nyÁl-
nak, egyarÀnt szÂt kapjon tehÀt a m¢lÀzÂ ¢s
a f´lajzott, a szatirikus ¢s a d¡h´ngû vagy a
k¢ts¢gbeesetten perlekedû. A reagÀlÀsok e
sokf¢les¢g¢tûl elfedett szerkezet bravÃrja a
nyitÀsoknÀl ¢s a zÀrÀsoknÀl ´tlik elû. àGyakran
Ãgy ¢bredek, mint halÀlom utÀnÊ ä szÂl az elsû
mondat, hogy azutÀn ä m¢ltÂk¢ppen ä az Is-
tennel valÂ besz¢lget¢ssel zÀruljon a ciklus.
àSÀri, ¢desÊ ä kezdûdik a k´vetkezû, ¢s befe-
jezûdik a lemez egy, Petrin¢l igen ritka him-
nikus v¢ggel:

àHogy el¢rjek a naps¡t´tte sÀvig,
hol drapp ruhÀm, feh¢r ingem vilÀgÁt,
csorba l¢pcsûk´n f´l a tisztasÀgig,
oda, hol sz¢l zÃg, feh¢r tajt¢k sistereg,
komoran feloldoz, k´z´mb´sen fenyeget,
¢melyg¢s l¢pcsei, fogyni nem akarÂ 

minusz-emeletek,    
nyÀri hajnal, kilencszÀzhatvanegy.Ê

Illetlens¢g volna bÀrmit hozzÀfüzn¡nk, az
elûadÀsrÂl besz¢lt¡nk, ez az a pont, ahol el
kell hallgatnunk.

HorÀnyi MÀrta
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TEGNAPUTçN
 

Lengyel P¢ter: Holnapelûtt
Jelenkor, 1992. 212 oldal, 180 Ft

Krasznahorkai LÀszlÂ: Az urgai fogoly
Sz¢phalom, 1992. 142 oldal, 190 Ft

Ugyan minden idû ä a szÂ ÀltalÀnos ¢rtelm¢-
ben ä àt´rt¢nelmi idûÊ, ¢rthetû m¢gis, hogy
pÀr esztendeje f´ldr¢sz¡nk eme fel¢n milliÂk
¢lt¢k: ez az idû most àT´rt¢nelmi IdûÊ. Mint
mikor nagy-nagy hÂ vagy ¢gszakadÀsos ziva-
tar szakad le, ¢s az elakadt, b¢nult k´zleke-
d¢sben vergûdû, k¢slekedû emberek ä ´ssze-
verûdve ¢s bosszankodva, de lelk¡k m¢ly¢n
m¢gis titkos b¡szkes¢ggel ä Ãgy ¢rzik: most,
most sorsuk kiv¢teles, heroikus pillanataiban
Àllnak. Nem Àtlagos h¢tk´znapjaikban reked-
tek el.

Lengyel P¢ter ¢s Krasznahorkai LÀszlÂ
k´z´tt ugyan majd' egy ember´ltû van, de ta-
valy mindketten olyan prÂzak´tettel rukkol-
tak ki az ¡nnepi k´nyvnapokra, melynek jel-
lege ¢s mondandÂja erre a àhistÂriai aktua-
litÀsraÊ mutat. A k´nyvkiadÀs k¢t Ãj mühe-
ly¢nek gondozÀsÀban 1991-ben, illetûleg
1992-ben befejezett k¢zirataik frissen ker¡l-
tek a pultra ¢s az ¢rdeklûdû olvasÂk kez¢be,
szer¢ny, de csinos k´tetformÀban. Benn¡k ä
igaz, jÂcskÀn elt¢rû keretben ¢s mÂdozatok-
kal ä a kor- ¢s sorsfordulÂ ¢lm¢nyeinek
mondhatni legelsû feldolgozÀsait kapjuk. A
szerzûk, akik korÀbbi reg¢nyes ¢s elbesz¢lû
müveikkel mÀr bizonyÁtottÀk tolluk k¢szs¢ge-
it, ¢s akik ä Ãgy tünik ä t´bbnyire lassan ¢r-
lelik müveiket, ezÃttal furcsamÂd olyanok
lettek, mint a jÂkor kelû vagy le sem fekvû
p¢k: mÁg mÀsok tÀn csak a mÀsik oldalukra
fordulnak, az û boltjuk mÀr a meleg, ropogÂs
zseml¢t Àrulja. Lengyel k´nyv¢nek fûcÁme ä
HOLNAPELýTT ä is erre a frissre, erre a most-
ra utal, Krasznahorkai viszont AZ URGAI FO-
GOLY-ban nagy t¢ri, szellemi ¢s spirituÀlis tÀ-
volsÀgokat jÀr ugyan be, de û is az ¢letsors
idûszerüs¢geivel n¢z szembe.

Egyik¡k az 1989ä1991-es ¢vek hazai valÂ-
sÀgÀban ¢s szem¢lyes ¢letfolyamatÀban megy
elûre, mÀsikuk ä ezzel k´zelesen egy idûben
ä MongÂliÀn Àt KÁnÀba vonatozik, de az uta-
zÀs k¡l´n´s ¢lm¢nyeinek feldolgozÀsa mÀr az
¹b´l-hÀborÃ idej¢re esik, ¢s annak riasztÂ hÁ-

rei is belejÀtszanak fejteget¢seibe. Az ¢let- ¢s
sorsk¢rd¢sek rokon ä mert egyarÀnt naplÂzÂ,
publicisztikus, illetûleg essz¢ fel¢ hajlÂ ä jel-
leg¢n tÃlmenûen persze nem lenne okos a
k¢t k´nyv k´z´s vonÀsainak vizsgÀlatÀt erûl-
tetni, bÀr, mi tagadÀs, az utazÀs m¢g Lengyel
k´nyv¢ben is szÀmottevû motÁvum (lÀsd az if-
jÃkori Ãti vÀgyakra valÂ eml¢kez¢st meg a
mostani francia utakrÂl szÂlÂ jegyzeteket).
így vagy Ãgy, mindketten csak az¢rt voltak
(akkor is) tÀvol, hogy aztÀn annÀl inkÀbb itt-
hon lehessenek ä egy-egy magyar ÁrÂ ¢let-
helyzet¢ben.

Az ¢let, kivÀltk¢ppen a f¢rfi¢let Ãgyneve-
zett del¢n, mely ama àkrisztusi korÊ-tÂl az
erûs ´tvenesekig helyezkedhet el, hely¢nvalÂ
az ´nelemzû szÀmvet¢st elv¢gezni, keresni a
vÀlaszt a szem¢lyes ¢s egyetemes sors ´ssze-
f¡gg¢seinek k¢rd¢seire: ki vagyok, mit tet-
tem, mire jutottam, mire is szÀntam ezt az
egy szÀl ¢letemet? K¢t kortÀrsam l¢nyeg¢ben
erre t´rekedik ä a t´rt¢nelmi idû szel¢ben.
Mivel ¢rettnek mondhatÂ ÁrÂszem¢lyek te-
szik ezt, olyanok, akik birtokÀban vannak a
stÁlus ¢s a szerkeszt¢s k¢szs¢g¢nek, sz¢piro-
dalmat Árnak, k¢rd¢s persze, mennyire a ja-
vÀbÂl.

Lengyel P¢ter k¢t alcÁmet is illesztett a
fûcÁm utÀn: (NEMREG°NY) ä ez az egyik;
89ä90ä91 ä ez a mÀsik. Az elûbbi felemelt uj-
jal figyelmeztet, hogy ezÃttal nem prÂzai fik-
ciÂt fogunk olvasni. N¢mik¢ppen g´rcs´s, de
korrekt ez a szÀnd¢k, illû a szerzûh´z, prÂ-
zÀnk igen finom moralistÀjÀhoz. MÀr ezzel is,
meg a mÀsik alcÁmmel ugyancsak, jelzi, hogy
ezÃttal k´zvetlen¡l szÂlal meg, vagyis nyitottÀ
teszi mondanivalÂjÀt. Bevezetû jegyzetben
m¢g azt is tudatja, hogy ezek az ÁrÂi munkÀi
hol, mely folyÂiratokban ¢s m¢diÀkban jelen-
tek meg elûsz´r. ä Ki ne talÀlkozott volna a
nagy vÀltozÀsok ¢veiben a ZEBRA rovatcÁm
alatt futÂ Lengyel-publicisztikÀkkal? Fel lehet
t¢telezni, hogy Ázl¢se ¢s ig¢nyess¢ge tiltako-
zott az ellen, hogy ä ami a Kardos-f¢le Mag-
vetû-idûszakban volt kiadÂi divat ä szeriÀlissÀ
n´vû irodalmi publicisztikÀibÂl egyszerü cikk-
gyüjtem¢nyt engedjen megjelentetni. Sût
nyÁlt titkot csinÀl abbÂl, hogy û maga is ¢rzi
az alkalmi felk¢r¢seknek ¢s az esetenk¢nti
megszÂlalÀsi k¢nyszereknek engedelmesked-
ve megÁrt (a hirtelen j´tt munkan¢lk¡lis¢g Àl-
tal is ´szt´nz´tt) cikkek esendûs¢geit. Meg-
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tartja, vÀllalja ugyan ûket, nem vÀltoztat m¢g
azon sem, amit ma mÀr mÀshogy Át¢l meg
(RomÀnia, 1991 decembere), de egy aktuÀlis
naplÂsz´veg-t´red¢k anyagÀba ¢pÁti bele a
sorozatot, ¢lve a post scriptum jegyzetel¢s lehe-
tûs¢g¢vel is. A HOLNAPELýTT-ben a àlÀtvÀ-
nyosÊ ez a t´bb¢rtelmüs¢get is tÀmasztÂ
struktÃra, vagyis az, ahogy a fût´rzs k´r¡l
van indÀzva, vagy megfordÁtva: a folyondÀr,
a premier plan sz´kken elû, ¢s rÀkÃszik az itt-
ott kivillanÂ alapmat¢riÀra. K¢nytelen va-
gyok Lengyel k´tet¢nek szeml¢z¢s¢t ezzel a
konstrukciÂs mozzanattal kezdeni, k¢sûbbre
halasztva az ´nelemz¢s, a sorsk¢rd¢sek tartal-
mainak futÂlagos ¢rt¢kel¢s¢t. Ez ad viszont
alkalmat arra, hogy a mostanit pÀr f¢rc´l-
t¢ssel korÀbbi munkÀinak vilÀgÀhoz kapcsol-
jam. Lengyel ugyanis a java Ottlik-müvek
erûs, cizellÀlt, elsûrendüen az angolszÀsz epi-
kai mintÀkra visszamenû sz´vegstruktÃrÀjÀt,
annak nyelv¢t ¢s szellem¢t szinte egyed¡lÀllÂ
mÂdon tovÀbbvitte, sût nÀla ä talÀn olasz,
spanyol, amerikaiäangol nyelvekbûl v¢gzett
fordÁtÂi munkÀssÀgÀnak hatÀsÀra ä m¢g
edzûd´tt is ez a textus ¢s sz´vet-sz´veg-minû-
s¢g, bizonyos telts¢gre ¢s gazdagodÀsra is jut-
va. K¡l´nleges epikai kombinatÁv tehets¢ge
van Lengyel P¢ternek; legjobb reg¢nyei ¢s a
K°T S¹T°TED°S meg a RONDñ oldalain (m¢g
bûvebben) publikÀlt korai novellÀi alapjÀn
azt lehet mondani, hogy û a mi irodalmunk-
ban az angolos prÂza ¢s a posztkonstruktiviz-
mus kismestere, ki elûszeretettel kombinÀl
meg prÂzai alapmat¢riÀkat, ¢s ezÀltal, a kri-
tikÀkban r¢szletesen elemzett à´n¢letrajzisÀ-
gaÊ ellen¢re, ¢pp e szerkezetek finom, mÀr-
mÀr büv´lû jÀt¢kÀval, mozgÀsÀval elmaszkol-
ja azt, aki valÂban ¢s autentikusan ä ý. TalÀn
m¢lyrehatÂ vizsgÀlÂdÀst is meg¢rdemelne ez
a t¡net, vagyis az, hogy a hÀrÁtÀs ¢s kiÀllÀs, a
megmutatkozÀs ¢s elrejtûz¢s furcsa kettûss¢-
ge mik¢nt jÀtszik itt, mi¢rt lett olyan, amilyen
egy t´bbf¢le diktatÂrikus, etatista rend-
szerben felnûtt k¡l´n´s szem¢lyis¢g. Hogyan
alakÁtotta ki alkalmazkodÀsi mechanizmusait,
¢s szerzett vigaszt a rÀm¢rt bajokra? Ki az, aki
a Lengyel¢hez t´bb¢-kev¢sb¢ hasonlÂkat
meg¢lt, ¢s nem ismeri mindezt bel¡lrûl? ä Ez
a kombinÀciÂ, ez a szerkesztûsdibe rejtez¢s
azonban ä eszt¢tikailag v¢ve a szÂt ä csak fe-
l¡let, csak maszka. A k´nyv naplÂjegyzet-tÀr-
ca-essz¢ formÀban arrÂl besz¢l, hogy az ÁrÂ

hogyan ¢lt a jelzett hÀrom ¢vben ä ahogy û
nevezi ä a àMedenc¢benÊ (vagyis a KÀrpÀt-
medenc¢ben). Ennek az ¢letnek az ÀbrÀzolÀ-
sa k¢t metszetben jelenik meg a mÀr emlÁtett
szerkezet k´vetkezt¢ben ä a magÀnszf¢ra a
t´rt, r´vidÁt¢sekkel enigmatizÀlt, szÂjÀtszÂ,
sz´szm´t´lû, emberien Ágy-Ãgy ¢lû magÀn-
ÁrÂ-szem¢ly k´znapisÀgÀnak, naplÂfeljegyz¢-
seinek szintj¢n, valamint essz¢isztikus ceruza-
jegyzetek formÀjÀban, melyben komolysÀg-
gal ¢s n¢mi emelkedetts¢ggel, sok esetben in-
dulattal Àll ki a publicisztika szÁnpadÀra (ez a
ZEBRA-rovatbÂl j´tt cikkanyag meg egy
hosszÃ interjÃ). E kettû vÀltakozÀsa a folya-
mat elûrehaladtÀval n¢mileg mÂdosul, mert
a naplÂzÂ anyag helyett a visszan¢zû, kom-
mentÀlÂ beszÃrÀsok, P. S.-ok szaporodnak.
çm akÀrmely fÀzisÀt jÀrjuk is a k´tetnek,
nincs k´nnyü dolgunk, sût mondhatni, zÀr-
vÀnyokon kell Àtt´rn¡nk magunkat. N¢ha
belefÀradunk, -ununk a naplÂsz´veg rejtv¢-
nyeinek fejt¢s¢be, a cetlik egyszavas jegyzet-
utalÀsaiba, ¢s ekkor azt kezdj¡k rem¢lni,
hogy fel fogunk ¡d¡lni a ceruzajegyzetekn¢l
(melyeknek m¢g e topogrÀfiai-szerkezeti ta-
golÀsÀra is megvan az ottliki minta a PRñZA-
k´tetben).

RitkÀn siker¡l. A magÀnenigmÀk j¢gakku-
ja helyett a vÀltÀsok utÀn olyan szellemi k´-
zegbe l¢p¡nk, amely talÀn egy altatÂfolya-
d¢kra eml¢keztet. Lengyel sokszor tÃlpateti-
zÀl, bÀr ez talÀn a àt´rt¢nelmi idûkÊ pÀtoszÀ-
bÂl k´vetkezik (àFELAJçNLOMÊ kiÀltvÀny, TA-
LçLKOZçS AZ öJHOLDDAL, HARMINC°VES AZ
ISKOLA), ¢s sokszor Ár le olyat, amit mÀsutt
jobb megfogalmazÀsban mÀr olvashattunk.
Az ´nvallomÀsnak, az ´n¢rtelmez¢snek is jÂ
pÀr vÀltozatÀt k¢szÁtette el (CURRICULUM, RE-
G°NYSZñLAMOK, HOLNAPELýTT; ARS PROSAI-
CA). Ezeknek meg az a b´kkenûje, hogy alig
akad benn¡k olyan ÃjdonsÀg, ami a Lengyel-
prÂzÀt ismerû szÀmÀra l¢nyegesen Ãjat hoz-
na. A naplÂr¢szek a korÀbbi reg¢nyek tarta-
lomjegyz¢keibûl ismerûs sz´vegmÂdot viszik
tovÀbb, a cikkek jÂ r¢sze viszont ä mint p¢l-
dÀul a budapesti utcak¢peket r´gzÁtûk ä a fik-
tÁv müvek r¢szleteire eml¢keztetnek.

így hÀt, hogy egy k¢pzavargyanÃs kifeje-
z¢ssel ¢ljek: az ember szeme, figyelme kattog-
va bandzsÁt az egyik ´vezetbûl Àt a mÀsikba,
majd emebbûl amabba jÀrkÀlva. àNem tudunk
kibÃjni az emberbûr¡nkbûl. Nem is szeretn¢k, jÂ
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bûrÊ ä mondja a CsordÀs GÀborral folytatott
interjÃban. MondandÂm illusztrÀlÀsÀra id¢-
zem ezt az aprÂ passzust, melyhez hasonlÂt
igen sokat lehetne kiszemelni. Meg¢rtem
ugyan az elsû mondatban rejlû melankÂliÀt
is, meg azt a kisÃri, s¢rtett tartÀst is, amely a
rÀcsapÂ mÀsodikbÂl kis¡t, de a kettû egy¡t-
tes¢tûl ä az àemberbûr´mÊ-´n bel¡l ä inkÀbb
csak elszomorodom.

Nem is megyek tovÀbb, bÀrki nekem tÀ-
madhat m¢g Ágy is, hogy mi¢rt lovagolok
ezen a HOLNAPELýTT-´n, amikor ez az ÁrÂ el-
sû kÁs¢rlete a relatÁv k´zvetlens¢gre (korÀb-
ban csak pÀr interjÃbÂl, amikor û tette fel a
k¢rd¢seket, no meg a szem¢lyt rejteztetû epi-
kÀkbÂl lehetett oda àlek´vetkeztetniÊ), ¢s
azon sem kell csodÀlkozni, hogy ennek ´r´-
m¢ben, izgalmÀban m¢g a kiadÂi kolofont is
megkommentÀlja. Hiszen a nem-reg¢ny v¢-
g¡l is epikÀvÀ fejlûdik: az utolsÂ cselekm¢ny-
szÀlf¢le azt mondja el, hogy a korrektÃraÁve-
ket mik¢nt hozzÀk-viszik a kiadÂtÂl ¢s -hoz:
j´n a v¢gsû zÀrÀs ideje. Amennyiben akarjuk,
ama V¢gsûk hasonlatÀnak is felfoghatjuk ezt,
mely ha idûvel p¢ldÀul elm¢ly¡l, mondjuk,
holnaputÀn, akkor a Lengyel-prÂza ¢rve ¢s
aszÃsodva eljut majd a rilkei àf¢lig-teli masz-
kokÊ-tÂl az àinkÀbb a bÀbukÊ-ig. °lû ez a re-
m¢ny.

JÂ, ha e cikk ÁrÂja mondandÂjÀnak kifej-
t¢s¢ben idÀig jutva, megÀll ¢s magÀba szÀll.
Elgondolkodik azon, hogy kell-e, helyes-e
szik¢t forgatni, hogy nem dramatizÀl-e, ¢s
Ãgy tünhet, hogy probl¢mÀkat metsz, de
mindjÀrt szolgÀl rÀjuk borogatÀssal. Vagy
t¢nyleg nincs mÀs mÂdunk, mint ezt tenni?
Nem tudom a vÀlaszt. Jobban dimenzionÀlja
azonban a feladatot, ha azon gondolkodunk
el: minden t´rt¢nelmileg lezÀrttÀ vÀlt müv¢-
szeti, sût szellemi korszak azt p¢ldÀzza, hogy
az igazÀn kiemelkedû, nagy alkotÂegy¢nis¢-
gek k´r¡l ÀltalÀban sz¢p szÀmmal ¢s ¢rt¢kes
szerepben mük´dnek kismesterek. AkÀr a fû-
csillagok ´vezet¢ben a minor ¢gitestek. Ki ne
t´lt´tt volna el p¢ldÀnak okÀ¢rt kellemes idû-
ket a nagy mÃzeumok Ãgynevezett kisgal¢-
riÀit jÀrva, finom flamand vagy holland fes-
tû-aprÂszentek k¢peiben gy´ny´rk´dve? °r-
t¢kszint ¢s tradÁciÂ bonyolult mÂdon sz´vû-
dik ´ssze az ¢vek, generÀciÂk egymÀst vÀltÂ
folyamatÀban. A magyar irodalom t´rt¢-
net¢bûl is garmadÀval lehet eseteket id¢zni

arra, hogy a kismesterek iskolÀjÀba jÀrnak a
k¢sûbbi nagyok, ¢s arra is van p¢lda, hogy a
nem kiugrÂ tehets¢gek tisztes, variatÁv szin-
ten kamatoztatjÀk a nagy eredetiek müv¢-
szet¢t. Egy PÀsztor B¢la p¢ldÀul, akitûl ä meg
is Árta ä We´res is tanult, egy BirkÀs Endre,
aki kev¢s, de igen finom prÂzÀt Árt... ä lenne-e
hely¡k, m¢ltatÀsuk most, ma? M¢g azt is el-
torzÁtotta a magunk m´g´tt hagyott (?) kor-
szak, hogy m¢rt¢ke szerint besz¢lj¡nk ¢rt¢k-
rûl, minûs¢grûl, ¢s prÂbÀljuk feledni a sz¡n-
telen originalitÀst kÁvÀnÂ jelen kordivatot.
Tudjunk ´r¡lni a becses, finom Ázeknek.

Hogy milyen k¡l´n´ss¢gei, furcsasÀgai
vannak a vilÀgnak! ä Àlm¢lkodik az ember,
amikor Krasznahorkai LÀszlÂ AZ URGAI FO-
GOLY-Àban pÀr oldalt mÀr elolvasott. Az ÁrÂt
ugyanis, akit reg¢nyolvasÂi k¢pzelet¡nk va-
lahol a B¢k¢s megyei v¢geken v¢l szeml¢lûd-
ni a f¢lbalkÀni lepusztultsÀg k´zeg¢ben ä ¢s
az sem idegen ettûl a k¢ptûl, hogy p´f´gû,
el-elakadÂ vicinÀlisok zsÁros-hagymÀs, s´r´s,
munkaruhÀs vilÀga veszi k´r¡l az elbesz¢lût
nagy-nagy zsÃfoltsÀgban ä, ût, Krasznahor-
kait e furcsa beszÀmolÂban Urga (mi, talÀn
rosszul, UlÀnbÀtornak tudjuk) felûl Peking
(azaz az ÁrÂ pontos fonetikÀjÀval: Beijing) fel¢
lÀtjuk menni. Krasznahorkai ott! ä hÀt, furcsa
ez a vilÀg! Errûl az utazÀsrÂl Árt ´nelemzû,
vallomÀsos beszÀmolÂt. TÀn mondani sem
kell, hogy ez a k´nyv nem a àfedezd fel a vi-
lÀgotÊ jellegü, az univerzÀlis turizmus szÁnes
¢s kedv¢bresztû tÁpusÀba tartozik: teljes elve-
szetts¢gre Át¢lûdik az a turista, aki Ãtikalauz-
nak akarnÀ netÀn felhasznÀlni. (BÀr, mi taga-
dÀs, ebben a vonatkozÀsban is ad n¢hÀny
gyakorlati jÂ tanÀcsot k´nyv¡nk; mi a mÂdja
a kÁnai fûvÀrosban valÂ autÂbuszozÀsnak?
mik¢nt lehet a Gy¢mÀnt TrÂnus PagodÀhoz
t´megk´zleked¢si jÀrmüvekkel ä ha az em-
bernek sovÀny az ersz¢nye ä kijutni?) TalÀn
itt ¢rdemes felvetni azt az ¢rdekes kritikai-
po¢tikai k¢rd¢st, hogy AZ URGAI FOGOLY
nyolc ÁrÀsÀnak f¡z¢re valÂjÀban milyen mü-
fajba tartozik. Essz¢isztikus ÃtinaplÂ? Egy kÁ-
nai utazÀs inspirÀlta elbesz¢l¢ssorozat? Kosz-
tolÀnyi ESTI KORN°L-jÀval vagy ä Ãjabb p¢l-
dÀt v¢ve ä Bodor çdÀm kÁtünû Ãj k´nyv¢vel
tart netÀn tÀvolrÂl rokonsÀgot? Ebben a le-
hets¢ges kritikai vitÀban ä t´bbsz´ri olvasÀs
¢s megfontolÀs utÀn ä e sorok ÁrÂja szeretn¢
letenni a maga garasÀt: essz¢isztikus, novel-
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lisztikus epikai sorozatnak tartja a k´nyv ÁrÀ-
sait, amelyeknek fejezetegys¢gei nem Àllnak
meg ´nmagukban, s amelyeket az àutazÀsi
epikumÊ alapt´rt¢nete füz ´ssze. Errûl, a
r¢szletek k´z´tti àk´t¢srûlÊ, a k´tet szerkeze-
t¢rûl szÂlvÀn, lesz m¢g szÂ.

Krasznahorkainak a Nagy Birodalomban
tett lÀtogatÀsa ä l¢nyeg¢t tekintve ä sajÀtos,
egzisztenciÀlis utazÀs, a l¢lek ¢s talÀn a zsige-
rek m¢lyeit jÀrta û be, mint mondja, mint sej-
teti. Valami tÀrgytalan szomorÃsÀgrÂl, me-
lankÂliÀrÂl besz¢l mÀr bevezet¢sk¢nt is, el-
Àrulva àminden tovÀbbi n¢lk¡lÊ, hogy àez arra
az ¡res, ¢s ¢pp ¡ress¢ge folytÀn veszedelmes melan-
kÂliÀra vezet vissza, mely mÀr az utazÀs k´zep¢n
elfogott, s amelyhez nekem is vissza kell vezetnem
magÀnyos, fÀradt, ¢rz¢keny olvasÂmat, ha azt aka-
rom, hogy ¢rtse, e melankÂlia azonos magÀval a
t´rt¢nettelÊ. Bizalmas, felett¢bb megejtû gesz-
tus ez, amivel a magÀnyos, fÀradt, ¢rz¢keny
olvasÂt a szerzû megszÂlÁtja, ¢s ahogy àsors-
k´z´ss¢getÊ teremt vele. Nem is k´nnyü neki
ellenÀllni. De ez a szinte angyali azonosulÀs
nemcsak mirÀnk, olvasÂkra vonatkozik: a
mongol sivatagon ezernyi kilom¢tereken Àt
v¢gigzakatolÂ vonatban az ismeretlen ÃtitÀr-
saknak is kijÀr ez az ¢rz¢s, a rejt¢lyes szÀmo-
zÀsÃ, zsÃfolt pekingi autÂbuszok utazÂk´z´n-
s¢g¢nek, a szÀllÀshely kapujÀban posztolÂ kÁ-
nai kiskatonÀnak, a helyi taxisofûrnek, a
Quangzhouba (Kanton) vivû l¢gijÀraton ¡lûk-
nek ¢s a c¢lÀllomÀs rep¡lûter¢n kifel¢ tolon-
gÂknak is. ýk errûl ugyan mit se tudnak, de
hÀt egyetemes dolgokban utazik az ÁrÂ ä ¢let-
re, halÀlra.

Legyen szabad itt egy kis kit¢rût tennem,
mentesen szinte minden melankÂliÀtÂl. A r´-
viden, ´sszefoglalÂ szÂval spiritualizmusnak
nevezett tendencia veszedelmesen kezd sok
helyet elfoglalni, molyk¢nt telerÀgva szellemi
¢let¡nk ä ilyen-olyan ä szûttes¢t. Ennek is sa-
jÀtos vÀlfaja, Àgazata a tÀvol-keleti miszt¢riu-
mok, a zen vagy akÀr az ûsi kÁnai vilÀg irÀnti
virÀgjÀba sz´kkent ¢rdeklûd¢s. Dehogy va-
gyok ¢n ennek ellens¢ge. Sût tudom, hogy,
mondjuk, Salinger vagy Heidegger eset¢ben
(öTBAN A NYELV FEL°), avagy, k´zelebbi p¢l-
dÀt v¢ve, KarÀtson GÀbor müveiben, a mi
szellem¡nket, gondolkodÀsmÂdunkat is mi-
k¢nt term¢kenyÁti meg. çm az a szinte tÀrgy-
talan àbeleomlÀsÊ, amely, felbuzgatva az ¢r-
zelmeket, a megilletûd´tts¢g homÀlyos emÂ-

ciÂinak k´d¢t terjeszti, ¢s amely kellû tÀrgy-
szerüs¢g hÁjÀn, minden mondott m¢lys¢ge el-
len¢re kulturÀlis ¢s eszt¢tikai fel¡leteket ¢rint
csak, rossz fel¢ visz. Krasznahorkai is, sajnos,
ezÀltal temeti be magÀt a t´rt¢neteinek egyre
inkÀbb ki¡resedû melankÂliÀjÀba, ¢s az az eg-
zisztenciÀlis krÁzis, melyet leÁr ¢s elmond a
t´rt¢net sorÀn, v¢g¡l is tetszelgû ¢s eszt¢tizÀ-
lÂ megjelenÁt¢sben ker¡l a szem¡nk el¢.
Mintha egy jÂ ÁrÂ rossz szellemi csapÀsra t¢-
vedt volna.

Nagyon mÀsk¢nt, de û is azzal a tr¡kk´s
szerkeszt¢si mÂdszerrel ¢l, amelyet az elûzû
k´nyvn¢l jelezt¡nk. Nyolc k¡l´nÀllÂ, (essz¢-
k¢nt) megkomponÀlt fejezete van a k´nyv-
nek. NÀla mÀsk¢nt vannak àmegkeverve a la-
pokÊ. Az elsû k¢t fejezet, a àmongÂliai szÁ-
nekÊ, az utolsÂra rÁmelnek, amelyben a ha-
zautazÀs ulÀnbÀtori kelepc¢j¢rûl, az urgai
fogsÀgban elt´lt´tt napokrÂl Árt novellette
szerepel. A mü k´zep¢n k¢t-k¢t pekingi ¢s
kantoni vonatkozÀsÃ egys¢g, valamint AZ IS-
TENNý íRT cÁmü fejezet szerepel ä de ezek a
r¢szek el vannak csÃsztatva egymÀstÂl, vÀra-
kozÀst ¢bresztve, majd a f¡ggûben hagyott
elemek k¢sûbbi megragadÀsÀval jÀtszva.
Mindez el¢g jÂl ÀtlÀthatÂ, ez a k´nyv szerke-
zeti alapmÂdszertana. M¢g azt is lehet mon-
dani, hogy minden quasi modernizmusa da-
cÀra ezt a k´nyv¢t Krasznahorkai klasszikus
dramaturgia szerint ¢pÁtette fel ä a csÃcspont,
az a bizonyos klimax, valahol a k´z¢ptÀjon
van. Az istennû ugyanis, àaki ÁrtÊ neki, egy kÁ-
nai klasszikus szÁnhÀzban jÀtszÂ gy´ny´rü szÁ-
n¢sznû, akit, amikor szÁnpadon meglÀtja,
nagy-nagy szerelemmel szeret meg az elbesz¢-
lû. Felt¢telezem, hogy a k´nyv talÀn egyetlen
fikciÂja az a lev¢l, mely a negyedik fejezetet
teszi ki, ¢s amelyet rengeteg vÀlaszolatlanul
hagyott level¢re vÀlaszolva ez a h´lgy Árt ä
Krasznahorkai stÁlusÀban. Igazi nagy bÃcsÃle-
v¢l ä vallomÀs ¢s bÃcsÃ. (A klimax mÀsik ele-
me a halÀllal fenyegetû betegs¢g, amelyet az
ÁrÂ Kantonban ¢lt meg, ¢s ami miatt v¢g¡l is
ezt a d¢l-kÁnai vÀrost nem is lÀthatta.) Szere-
lem ¢s halÀl: a melankÂlia kettûs gyÀszvirÀgja
terem tehÀt AZ URGAI FOGOLY t´rt¢neteinek
talajÀn. Pontosabban: egyik se, csak a lehetû-
s¢g¡k, az Ág¢ret¡k ä a csiklandozÀsuk. De
m¢g az illatuk se, a szÁn¡krûl nem is besz¢lve.

KÀr, hogy Krasznahorkai, aki a SçTçNTAN-
Gñ-val oly Ág¢rtesen kezdte ÁrÂi pÀlyafutÀsÀt,
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most ilyen müvet tett le asztalunkra. Mintha
mindaz a fejlûd¢s, amelyet sz¢p ¢s cizellÀlt
hosszÃ mondatok fogalmazÀsÀban felmutat ä
ezek a mondatok Ãgy szÂlnak, mintha egy
Kelet-EurÂpÀba ¢s KÁnÀba t¢vedt Gustav
AschenbachäThomas Mann Árta volna ûket
n¢mi mai Ázekkel, fordulatokkal ä csak takar-
nÀ azt, hogy az ÁrÂ àelt¢vedtÊ. Nem KÁnÀban,
nem a mongol fûvÀrosban idûlegesen rabos-
kodva, hanem sajÀt munkÀssÀgÀnak Ãtvona-
lÀn. Tudom, komoly kÁs¢rt¢s ez a sz¢p, ma-
gasra stilizÀlt szÂlÀsmÂd, mely m¢zes ¢s mÀ-
konyos, ¢s amely zeng, mint egy csellÂ m¢ly
zeng¢sü hangja. Bele lehet szeretni. Igen, eb-
be talÀn inkÀbb, ¢s szinte halÀlosan, akÀr egy
àistennûbeÊ. De hÀt a f¢rfi¢let del¢n, mint Ár-
tam volt, hely¢nvalÂ k´r¡ln¢zni ¢s szÀmot
vetni. Krasznahorkai mottÂk¢nt olaszul ¢s
magyarul is id¢zi az ISTENI SZíNJçT°K hÁres
sorait, a Nel mezzo del cammin...-t, de neki, saj-
nos, ezt nem hiszem el ä ebbûl a k´nyvbûl
legalÀbbis nem. F¡ggetlen¡l persze a szem¢-
lyes ¢letigazsÀgtÂl; a kifejez¢s nem Àllja meg
ezt a nagy ¢s erûs ¡gyet.

Fogarassy MiklÂs

K ¹ N Y V M O L Y

SZíVSOHA
 

Krasznahorkai LÀszlÂ: Az urgai fogoly
Sz¢phalom, 1992. 142 oldal, 190 Ft

àA Paradicsom kapujÀt bezÀrtÀk, m´g´tt¡nk a
Cherub Àll; ¢s k´rbe kell ker¡ln¡nk a F´ldet, hogy
meglÀssuk: talÀn hÀtulrÂl nyÁlik valami bejÀratÊ ä
ez a hÁres passzus Kleistnek a marionettszÁn-
hÀzrÂl szÂlÂ ¢rtekez¢s¢bûl lehetne Kraszna-
horkai Ãj k´nyv¢nek egyik mottÂja. Mert va-
lÂban beutazta a F´ldet, MongÂliÀn Àt eg¢-
szen KÁnÀig hatolt, ¢s ha MennyorszÀgot nem
talÀlt is, legfeljebb annak vakÁtÂ ¢s el¢rhetet-
len Ág¢ret¢t egy kÁnai szÁn¢sznû v¢gtelen sze-
lÁds¢gü mozdulataiban, egy fekete lÀny sze-
m¢ben, àakin¢l gy´ny´rübbet senki nem lÀtott ¢s
nem fog lÀtni sohaÊ, a poklot bizonyosan meg-
lelte a mongÂliai Urga vÀrosÀnak rettenetes

utcÀiban. Ezek a sz¢ls´p´rte, v¢gtelen¡l kiet-
len terek, mind´r´kre kivert ablakÃ hÀzak,
valami gigÀszi romhalmazra eml¢keztetû tÃl-
vilÀgi lakÂtelepek, ezek a felszakÁtott jÀrdÀjÃ
r¢m¡letes utcÀk, hol n¢hÀny haldoklÂ Volga
vonszolja magÀt a betonsz¡rke f¢nyben, hol
el´regedett arcÃ kisiskolÀsok g´rnyedeznek
szovjetämongol iskolatÀskÀk alatt ä ¢s mind-
mind a vigasztalan nyomorÃsÀgnak szÁvszorÁ-
tÂ k¢pei, v¢gtelen¡l szomorÃ ¢s halÀlos jelen-
t¢süek. Ezek hÀt Krasznahorkai àalkonyati je-
lent¢seinekÊ kulcsszavai, hogy hozzÀjuk tÀrsul-
jon a àkirekesztetts¢gÊ, a kitaszÁtottsÀg minden-
bûl, az Eg¢szbûl, àa t´rt¢net l¢nyeg¢bûlÊ, a csil-
lagos ¢gbûl. (°s erk´lcsi t´rv¢nyrûl most szÂ
se ess¢k!) Minden k¢ts¢get kizÀrÂan istentûl
elhagyott vilÀg ez ä ¢s a lukÀcsi REG°NYELM°-
LET-re valÂ egyÀltalÀn nem divatos hivatko-
zÀst maga Krasznahorkai teszi szÀmomra le-
hetûv¢. Hiszen a S¹T°TLý ERDýK cÁmü no-
vellÀban a Beijing f´l´tt elter¡lû csillagos ¢g-
bolt nyilvÀnvalÂan nem kanti, de lukÀcsi ere-
detü, ama àboldog korÊ eleven t¡zü, de immÀr
v¢gk¢pp el¢rhetetlen visszf¢nye, àmelynek a
csillagos ¢g a jÀrhatÂ ¢s bejÀrni valÂ utak t¢rk¢pe,
melynek Ãtjait a csillagok f¢nye vilÀgÁtja megÊ.
(LukÀcs: A REG°NY ELM°LETE. Magvetû,
1975. 493 o. Ford.: Tandori Dezsû.) E meg-
fejthetetlen ¢gbolt alatt Àll àa l¢nyeg elcsapott
lovagjaÊ, mik¢nt az elsû novellÀban ÀbrÀzolja
magÀt, ezÃttal mÀr nyÁltan ä bÀr ism¢t jel´-
letlen¡l ä utalva a lukÀcsi fûalakra. Ez a sze-
rencs¢tlen lovag d´bbenten ¢szleli, hogy t´r-
t¢nete el sem kezdûd´tt, ¢s nem is fog elkez-
dûdni soha, mert annak l¢nyege szÀmÀra
mind´r´kre elrejtett marad, hogy soha nem
pillanthatja meg a vilÀg tengely¢t, mert azt
ÀtlÀthatatlan k´dbe burkolja a szomorÃsÀg
gomolygÂ felhûje. Ez a szomorÃsÀg azonban
¢des, àhalÀlos m¢zÊ. °s ki mer¢szeln¢ tagadni,
hogy egyik legfûbb forrÀsa a csillapÁthatatlan
´nsajnÀlat?! Krasznahorkai (az egyik) semmi-
k¢ppen sem, hiszen a àmÀsikrÂlÊ, AZ ELLEN-
çLLçS MELANKñLIçJA cÁmü reg¢nyt ÁrÂ
Krasznahorkai LÀszlÂrÂl szÂlÂ elemz¢s¢ben
(Jelenkor, 1992/9.) maga tÀrja fel szomorÃsÀg-
k´lt¢szet¢nek l¢nyeg¢t: àAz a szomorÃsÀg,
amelyrûl ¢n besz¢lek ugyanis, hÀrom forrÀsbÂl t´r
rÀ arra a bizonyos ¢letre, amit t´nkretesz. Az elsû
s a leginkÀbb kimerÁthetetlen forrÀs az ´nsajnÀ-
lat...Ê Ez az ´nsajnÀlat fogja el az ÁrÂt a kÁnai
¢gbolt megpillantÀsakor, vagy hÀtradûlve egy

Figyelû ã 139



fenyegetûen rÀzkÂdÂ valÂszÁnütlen rep¡lû-
g¢p ¡l¢s¢n, vagy beszippantva a d¢l-kÁnai
megint csak halÀlos levegût; hallgatva a l¢g-
kondicionÀlÂ v¢gzetes z¡mm´g¢s¢t, meg¢rt-
ve minden tÀrgy ¢s lÀtvÀny fenyegetû ¡zene-
t¢t ä borzalmas k¢pess¢g ez, ´ngy´trû haj-
lam, amely ä akÀr Amfortas sebe ä minden
pillanatban f´lszakadhat. °s neh¢z lenne el-
tagadni, hogy bizony a giccshatÀr k´zel¢ben
jÀrunk mindannyiszor. Mert ez a tÀrgyatlan
¢s indokolatlan ´nsajnÀlat, ez a türhetetlen
szeretetk´vetel¢s, ez az ellenûrz¢sre mÀr nem
is m¢ltatott magamutogatÀs (Ãjabb kori szi-
tokszÂval, narcizmus) olyan fullasztÂ m¢z,
amely k´nnyed¢n elnyelheti az ÁrÂt ¢s az ol-
vasÂt egyarÀnt. Ez a halÀlos m¢z ekkor az iro-
dalom ¢s a àsz¢pl¢lekÊ mocska, kÀbÁtÂ szub-
jektumpiszok, a àdezillÃziÂs romantikaÊ (Lu-
kÀcs) v¢rtolulÀsÀnak riasztÂ term¢ke, ragacs,
mely rÀk´v¡lve a kikeverûj¢re, nevets¢gess¢
teszi megnyilatkozÀsait. Ekkor tehÀt l¢pni
kell, el kell vÀlasztani, ha naivan, ha erûsza-
koltan, ha utÂpisztikusan az irodalom ÁrÂjÀt
¢s tÀrgyÀt, az àÁrÂtÊ ¢s az à´nmaga Àltal alko-
tott szem¢lytÊ, el kell tehÀt k¡l´nÁteni Krasz-
nahorkait (az egyiket) ¢s a mÀsikat, a prÂza-
vilÀg szubjektumÀt. Marad tehÀt Kraszna-
horkai, a pûre szem¢lyis¢g, ´nmaga ¢s epi-
kÀja foglya, megsz¡ntetve az àirodalmatÊ, ¢s
elût¢rbe ÀllÁtva az ´nvallomÀst, a dokumen-
tumot, a lev¢lformÀt. Mindez egy nagyszabÀ-
sÃ ´nment¢si kÁs¢rlet, amely a k´nyvben iro-
dalomellenes kirohanÀsokban tetûzûdik. A
szubjektum magament¢se a müfaj ´nv¢del-
me is egyben. Gondolom, az ÁrÂ rangjÀnak
tisztelgek azzal, ha most meg sem prÂbÀlom
bÁrÀlni irodalomellenes n¢zeteit. Ezek ¢ppen
olyanok, amilyenek, vagyis naivak, utÂpiszti-
kusak stb.l... Olyan macska ez, aki nem fog
egyszerre kint ¢s bent egeret. Rettenetes k¡z-
delem folyik itt az ¡res fecseg¢s ellen, a rÀ-
fogÀsok kik¡sz´b´l¢se ¢rdek¢ben, mindenf¢-
le irodalmi ´nk¢nyesked¢s megsz¡ntet¢s¢¢rt,
mÀr-mÀr mÀniÀsan k´vetelve, hogy fogadjuk
el: a rep¡lûg¢p valÂban elûbb szÀllt le, ¢s
Krasznahorkai valÂban utÂbb l¢pett be szÀllo-
dai szobÀjÀba. A hiteless¢grûl van tehÀt szÂ,
Ágy mondom m¢g akkor is, ha jÂl tudom,
hogy most valami rendkÁv¡l sebezhetû kate-
gÂriÀjÀt vezettem be az ¢rtelmez¢sbe. Hiszen
a hiteless¢g sem mÀs, mint àirodalomÊ, vagy-

is tr¡kk´k ¢s eljÀrÀsok ¡gyes halmaza, vagyis
pontosan az, amitûl Krasznahorkainak okÀd-
hatn¢kja tÀmad. °s m¢gis: a megfoghatatlan
¢s v¢gtelen¡l szubjektÁven felfogott hiteless¢g
okozza, hogy elhittem neki, valÂban hatvan-
n¢gy levelet int¢zett el¢rhetetlen kÁnai szerel-
m¢hez, hogy lÀttam azt a àk¢t kicsi kezet az in-
dÁtÂkapcsolÂnÊ, hogy ¢reztem Quangzhouban
azt a hajszÀlat, amely a szÀjÀban ragadt, ¢s
amelyrûl korÀbban kider¡lt, hogy az volt
ama bizonyos, amelyen az ¢lete f¡gg´tt.

A hiteless¢g, a valÂsÀgragaszkodÀs itt ¢let-
ment¢s ¢s müfajmenekÁt¢s egyidejüleg:
Krasznahorkai, belÀtva, hogy t´rt¢nete nagy-
epikus ¢rtelemben, a Nagy Elbesz¢l¢s vonat-
kozÀsÀban nem kezdûdhet el, ragaszkodik sa-
jÀt, privÀt ¢lete t´rt¢neteihez, mintegy kik´-
veteli sajÀt anyagÀtÂl az ¢lm¢nyt ¢s vele az el-
besz¢lhetûs¢g jogÀt. Ekkor persze megint a
hiteless¢g k¢rd¢sk´re ker¡l az elemz¢s k´-
z¢ppontjÀba. Mert nyilvÀnvalÂan nem tudja
az olvasÂ eld´nteni, vajon Krasznahorkai va-
lÂban megÁrta-e azokat a hatvann¢gy szerel-
mes leveleket, ¢s hogy valÂban buszokon t´l-
t´tte-e minden idej¢t Beijingben, felmer¢sz-
kedve a titokzatos 300-as jÀratokra is. °s ez
a kik´vetelt sajÀt ¢lm¢ny mondatja vele az
irodalom elleni szitoktirÀdÀkat. Ez az epika
sebezhetû, ¢ppoly m¢rt¢kben, mint megalko-
tÂja. Hiteless¢g- ¢s giccshatÀr itt szeretettel-
jesen ´sszekapcsolÂdnak.

Hogyan? ä azt az emlÁtett Jelenkor-beli cikk
k´vetkezû megÀllapÁtÀsa teszi nyilvÀnvalÂvÀ a
szomorÃsÀg forrÀsairÂl: àA mÀsik forrÀs a moll-
fordulat a zen¢ben.Ê Ismeretes, hogy eme zenei
megoldÀsnak, vagyis a dÃr-moll ÀtfordulÀs-
nak Schubert volt a legnagyobb mestere. Tri-
viÀlis eljÀrÀs ez, m¢gis: minden alkalommal
szÁvbe markolÂ. A WINTERREISE depressziÂs
szellemi hÂsivatagait, a dalokbÂl elûcsorgÂ
halÀlos m¢zt semmi sem hiteltelenÁti, m¢g a
tragikomikus k¢pzavarok sem. LegutÂbb Pet-
ri gÃnyolta ki ezeket (àA megfagyott cseppek mi
mÂdon hullanak alÀ?Ê), de a vÀlasz m¢gis ez
volt: àDe sz¢pnek sz¢p. Mi t´bb, gy´ny´rü!Ê (Hol-
mi, 1992/5.) Bele kell t´rûdn¡nk ebbe a sz¢p-
s¢gbe, el kell fogadnunk, hogy nem vagyunk
k¢pesek kritikusk¢nt, eszt¢tak¢nt ¢rtelmezni
szerkezet¢t. Vagy elfogadjuk, hogy a k´nyv-
ben minden igaz (¢s ezÀltal megmenek¡l¡nk,
magunkkal mentve a k´nyvet is), vagy nem,
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Àm ekkor szÀmolnunk kell ama fojtogatÂ, ha-
lÀlos m¢zzel...

°s ekkor m¢g hÀtravan a harmadik forrÀs:
àA legeslegtartÂsabb ¢s a legeslegm¢lyebb szomorÃ-
sÀg azonban a szerelembûl fakad. De errûl most
nem mondok semmit.Ê Besz¢l azonban a k´nyv,
mindenn¢l ¢kesebben.

Megpillantunk egy szikrÀzÂ fekete hajko-
ronÀt, ¢s ä elveszt¡nk.

Egy sz¡rk¢sk¢k szempÀrban vagy egy kÁ-
nai szÁn¢sznû kif¡rk¢szhetetlen jelent¢sü mo-
solyÀban ¢rz¢kelj¡k a l¢tez¢s r¢misztû rend-
j¢t. A meg¢rinthetetlen¡l t´k¢letes vilÀg ek-
kor megint halÀlos jelent¢sü. Ez a szerelem
rajta¡t¢sszerüen ¢rkezik, ¢s m¢z hÀlÂja,
amely Àldozatk¢nt foglyul ejt. Isten¢lm¢ny
voltak¢ppen; àa l¢nyeg elcsapott lovagjaÊ ez¢rt
oly kiszolgÀltatott ¡zeneteinek. MÀr sz¡let¢se
pillanatÀban rem¢nytelen szerelem, mert a
vÀgy elûbb volt, mint maga az ¢rz¢s, ¢s vele
jÀr a dermesztû felismer¢s: ezt a hÀlÂt ma-
gunk szûtt¡k a jeges pillantÀsÃ, f´l¢nyesen
k´z´mb´s csillagos ¢gbolt alatt. Nem marad
hÀt semmi, csak a pûre szubjektum, a neve-
zetes hegeli sz¢pl¢lek immÀr hiszt¢rikus elfaj-
zottja, t´rv¢nytelen sz¡let¢sü t´rt¢nethordo-
zÂ, az epika fattyÃja. írjunk hÀt hatvann¢gy
levelet a botrÀnyos mÂdon ´nk¢nyesen kivÀ-
lasztott szerelm¡nknek, legy¡nk a biztos ku-
darc magÀn¢nekesei, de romboljuk le ezzel
egyidejüleg a fikciÂ ÂcskÀsboltjÀt, a mÀsk¢pp
irodalomnak nevezett ¢rz¢skaszinÂt, csak
ments¡k meg magunkat, mindenÀron!

MçR CSAK TíZ °V... szÂl a zÀrÂnovella cÁme;
ez lÀtszÂlag j´vûk¢p, k¢tezervÀrÀs. ValÂjÀban
halÀlvÀgy, dermedt-vidor vÀlasz a fel sem tett
k¢rd¢sre: vajon meddig kell m¢g ¢lni?! Az
ûszi utazÀs v¢get ¢rt.

Krasznahorkai k´nyve bizonyosan nem
lesz siker sem az irodalmi ÁrÂk, sem a kritikai
kritikusok k´r¢ben. (°s hogy olvasÂ olvasÂk
vannak-e m¢g, azt senki nem tudja megmon-
dani.) A kiszolgÀltatottsÀgnak ez a foka, a pû-
res¢g ily m¢rt¢kü dokumentÀlÀsa, ez a ny¡-
szÁtû hang minden tekintetben fenyegetû ¢s
¢letvesz¢lyes. Hisz jÂl tudjuk: ebbûl a sürü
m¢zbûl egyetlen kanÀlnyi is halÀlos lehet. De
talÀn m¢gis eljut azokhoz, akik Àt¢lik, mit je-
lent a àszÁvsohaÊ; behatol oda, k´z¢pre, àhol a
legsajgÂbb soha szÂlÊ (Paul Celan).

BÀn ZoltÀn AndrÀs

L°HA íRñ, LED°R K¹NYV
 

Vaszary GÀbor: Monpti
T¢ka, 1988. 299 oldal, 100 Ft

PÀrizs-tÀrgyÃ magyar reg¢nyek? BÀrmilyen
furcsa, s az irodalomt´rt¢net nem ismer ha-
sonlÂ felosztÀst, n¢hÀnyunk k´nyvespolcÀn
k¡l´n helyen sorakoznak ezek a k´nyvek,
Szomory PçRIZSI REG°NY-¢tûl Hevesi AndrÀs
k´nyv¢n Àt a legÃjabbakig, SomlyÂ Gy´rgy
PçRIZSI KETTýS-¢ig. A gyüjtem¢ny szÁnvonala
tehÀt àegyenetlenÊ, àelegyesÊ: e polcon nem-
csak remekmüveket gyüjt¡nk, inkÀbb teljes-
s¢gre t´reksz¡nk. (E sorok ÁrÂjÀnak p¢ldÀul
f¢ltett kincse n¢hÀny elk¢pesztû, 1957 ¢s '63
k´z´tt megjelent hazai opus.) Az¢rt akadt
egykor m¢g irodalomt´rt¢n¢sz is, Kova-
lovszky MiklÂs, aki monogrÀfiÀt szentelt e
tÀrgynak, IRODALMUNK PçRIZS-SZEML°LETE A
HçBORö UTçN cÁmmel (1937), benne az addig
megjelent PÀrizs-reg¢nyek sokasÀgÀval. Va-
szary MONPTI-jÀbÂl is id¢zett. K¢sûbb Bajomi
LÀzÀr Endre A MAGYAR PçRIZS cÁmü antolÂ-
giÀja k´z´lt r¢szleteket csaknem minden PÀ-
rizsban jÀtszÂdÂ reg¢nybûl, memoÀrbÂl ¢s Ãt-
leÁrÀsbÂl. Sajnos innen mÀr hiÀnyzik a k¢t
Vaszary. Vajon mi¢rt? àErotikus hÃrokat pengetû
led¢r vaszaryÀdÀkÊ, magyarÀzza meg bevezetû-
j¢ben, n¢mi hangzatos zsurnalizmussal Ba-
jomi.

àHa p¢ldÀt akarn¢k mondani, milyen legyen a jÂ
k´nnyü irodalom, legelûsz´r Vaszary GÀbor k´nyv¢t
kellene emlÁtenem. K´nnyü irodalom alatt nÀlunk
rossz irodalmat szokÀs ¢rteni, a szÂrakoztatÂ reg¢-
nyek rendszerint unalmasak ¢s ostobÀk. Vaszary
GÀbor minden nagyk¢pü ig¢ny ¢s fontoskodÀs n¢l-
k¡l Árta meg egy PÀrizsban ¢lû magyar fiÃ ¢let¢t.
Ilyet mÀr sokan Ártak, de nem sokszor siker¡lt egy
ÀllandÂan az ¢hhalÀl k¡sz´b¢n ¢lû ember napjait
ily ¢des, friss humorral megfesteni.Ê

Aligha lehetne jobban ´sszefoglalni ¢s
¢reztetni a MONPTI ¢rt¢k¢t, rokonszenves
mivoltÀt e m¢ltatÀsnÀl. T́ r´k Sophie Árta a
fenti sorokat a Nyugatban, a k´nyv 1934-es
megjelen¢sekor. De talÀn m¢g nagyobb idû
vÀlaszt el tûle, mint az ¢vszÀm mutatja: a mai
olvasÂ semmit sem tud a harmincas ¢vek ha-
talmas sikerü szerzûj¢rûl. Az eg¢sz Vaszary
csalÀd müv¢szfamÁliak¢nt volt ismert egykor.
Vaszary JÀnos, a nagybÀcsi, jelentûs festû. K¢t
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unoka´ccse k´z¡l az idûsebb, JÀnos, sikeres
bulvÀrdrÀmaÁrÂ; 1945-ben jobboldali k´zsze-
repl¢s¢¢rt letartÂztattÀk. Az 1963-as IRODAL-
MI LEXIKON szerint megsz´k´tt, Madridban
¢lt, ¢s ott halt meg. (SpanyolorszÀgban a m¢g
itthon, fiatalon oly m¢rs¢kelt k¢pess¢gü fe-
les¢ge, MurÀti Lili hÁres drÀmai szÁn¢sznûv¢
vÀlt ä karrierre igen, de ilyen müv¢szi ÀtvÀl-
tozÀsra kev¢s p¢lda van).

Vaszary JÀnosrÂl szÂlva mindenk¢ppen ide-
kÁvÀnkozik, hogy ¢vekkel ´ccs¢nek k¢t PÀ-
rizs-k´nyve utÀn û is megprÂbÀlkozott ugyan-
azzal: egyetlen reg¢nyt publikÀlt itthon (k¢-
sûbb spanyol nyelven jÂ n¢hÀnyat), s az az
egy, 1942-ben, a SZAJNAPARTI KALAND mintha
az ´cs k´nyveinek, a MONPTI meg a KETTEN
PçRIZS ELLEN pÀrdarabja volna. öjabb variÀ-
ciÂ ugyanazon t¢mÀra, s bizarrmÂd mintha
csak testv¢rek k´zt zajlÂ ÁrÂi verseny sz¡l´tte
volna: v¢gig a MONPTI hangja csend¡l f´l
benne: hûse, humora, vilÀga, l¢legzete, leg-
t´bb motÁvuma is hasonlÂ. De az idûsebb fi-
v¢r k´nyve tÃlsÀgosan, szinte zavarÂan eml¢-
keztet a mintÀjÀra. A k¢pzelt versenyt erede-
tibb humorÀval, frissebb szem¢vel, szeml¢le-
t¢vel a MONPTI nyeri, s nemcsak idûrendi el-
sûs¢ge okÀn ä ha ily profÀnul eredm¢nyt hir-
dethet¡nk.

Vaszary GÀbor, a fiatalabb testv¢r nemcsak
reg¢ny- ¢s szÁnmüÁrÂ, de k¢pzûmüv¢sz is volt
(reg¢nyeit p¢ldÀul maga illusztrÀlta ä àkultu-
rÀlt eleganciÀvalÊ, hogy valami hozzÀillû kife-
jez¢st keress¡nk). °let¢ben m¢g nagyobb si-
kereket aratott, mint bÀtyja. HalÀlakor, 1985-
ben a pÀrizsi Irodalmi öjsÀgban öjvÀri Imre,
itthon csak VinkÂ JÂzsef eml¢kezett rÀ az öj
T¡k´r ben ä holott ig¢nytelenebb sikerdarab-
jÀt, a BUBUS-t m¢g 1982-ben felÃjÁtotta a Vi-
dÀm SzÁnpad. Ig¢nyesebb müveinek s ÀltalÀ-
ban a Vaszary testv¢reknek ¢rt¢kel¢s¢re ma-
radna hÀt vagy a mÃlt, T́ r´k Sophie,
Sch´pflin kritikÀja (mert a MONPTI szÁnpadi
vÀltozatÀrÂl Sch´pflin Árt a Nyugatban) ä vagy
a j´vû. MÀr emlÁtett mÀsik k´nyv¢nek cÁme:
KETTEN PçRIZS ELLEN a maga korÀban szÀl-
lÂig¢v¢ vÀlt. (K¢t ¢vvel az elsû reg¢ny utÀn
jelent meg; hasonlÂ, bÀr kiss¢ halvÀnyabb
humorral ¢s ¢rt¢kekkel megÁrt k´nyv).

KÀr, hogy nek¡nk nincs jÂ l¢ha ÁrÂnk, mond-
ta Ottlik; lehet, hogy t¢vedett. Vaszary GÀbor
¢lû (¢lû?) p¢ldÀja a jÂ l¢ha irodalomnak.

AmÃgy is furcsa ¢s mesters¢ges ez az elvÀlasz-
tÀs k´nnyü ¢s m¢ly irodalom, lektür ¢s valÂdi
olvasmÀny k´z´tt. L¢ha? Led¢r? Mai szem-
mel a maga korÀban àmer¢szÊ MONPTI feh¢-
ren naiv leÀnyreg¢ny, s a lektür ÀltalÀban
sem àled¢r szeml¢lete, netÀn tÀrgyaÊ miatt
nem eg¢szen irodalom. A HALçSZñ MACSKA
UTCçJç-t bizonyÀra megjelen¢sekor sem vÀ-
doltÀk led¢rs¢ggel. (Hogy sokakat megr´k´-
nyÁtsek: magam F´ldes JolÀn e r¢gi siker-
k´nyv¢t is ¢rt¢kesnek v¢lem, szÁvesen olva-
som, s nem biztos, hogy csupÀn pÀrizsi tema-
tikÀja miatt.) Vaszary GÀbor reg¢nye meg
egyenesen elbüv´l, ¢s vad hÁv¢¡l szegûdn¢k
mindenfajta àm¢lyÊ irodalmi ig¢nnyel szem-
ben: ez utÂbbi ig¢ny ily tisztÀn s tudo-
mÀnyosan amÃgy is ostobasÀg. A MONPTI
mindenesetre ¢lû ¢lettel teli k´nyv.

àMagyar reg¢nynek viszonylag ritkÀn van
francia hûseÊ ä Ártam nemr¢g KÀdÀr Endre
BALALAJKA cÁmü elfeledett reg¢nye kapcsÀn.
Holott nemcsak a BALALAJKç-nak, de a PçRI-
ZSI ESý-nek, MÀrai IDEGEN EMBEREK-j¢nek, a
k¢t Vaszary reg¢nyeinek mind francia hûs-
nûje van. RÀadÀsul bel¡lrûl megrajzolt hûs-
nûje. Az IDEGEN EMBEREK-et ¢n MÀrai legfon-
tosabb, legszebb k´nyv¢nek v¢lem az EGY
POLGçR VALLOMçSAI mellett, ez¢rt is kapott
meg a MONPTI olvasÀsa k´zben a dallam ha-
sonlÂsÀga. MÀs hangszerel¢sben persze, mÀs
ig¢nnyel ¢s tÀvlatokkal, de ugyanaz a dallam
szÂl mindkettej¡kn¢l: PÀrizs, az idegens¢g,
az elveszetts¢g ¢desen kÁnzÂ muzsikÀja, me-
lyet csak az ¢lvez, akinek mÀr PÀrizs elûtt is
hajlama ¢s vÀgya van otthonavesztetten,
szenvedve lemer¡lni ennek a vÀrosnak (uni-
verzumnak) k´z´ny´sen-gy´trûen vonzÂ va-
rÀzsÀba, hogy soha haza nem t¢rve, az ´nfel-
adÀs mazochista gy´ny´r¢vel belevegy¡lj´n
sz¡rke, de sz¡rkes¢g¢vel el nem eresztû em-
bert´meg¢be...

àAz Àgy elûtt a f´ld´n sz¢tnyitva hever a francia
szÂtÀr. Az asztalon a keny¢r, a sajt, a sonka, a
vaj...Ê Ez a paradicsomi idill kiv¢tel a k´nyv-
ben. A MONPTI ¢pp ennek a hiÀnyÀrÂl, a son-
ka ¢s a vaj... ¢s valami mÀs hiÀnyÀrÂl szÂl.

A reg¢ny jÂ hÀzbÂl valÂ ÃrifiÃ hûse nyo-
morog ¢s ¢hezik egy Âcska kis szÀllodÀban.
ögy ¢hezik, ahogy nem ÃrifiÃk, de mÀsok is
ritkÀn szoktak, s ha szoktak, ûk is fûk¢nt PÀ-
rizsban. MunkÀja, elfoglaltsÀga, c¢lja alig:
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legfûk¢pp, hogy mindenÀron PÀrizsban ma-
radhasson m¢g, nyomorogva is. àHaza nem
tudsz menni?Ê, k¢rdezi tûle majd francia sze-
relme. S az ÃrifiÃ csak int, hogy nem, meg-
magyarÀzni Ãgysem tudja. Mik¢nt kev¢sb¢
ÃrifiÃk s kev¢sb¢ Àrtatlan naivitÀssal, de ma-
gunk se tudtuk. A k´nyv igazÀn azoknak tet-
szik ¢s fog mindig is tetszeni, akiknek mind-
ezt nem kell megmagyarÀzni.

JÂ n¢hÀny f¢lig elfeledett vagy csak best-
sellerk¢nt, sikerk´nyvk¢nt, tehÀt ¢rt¢k¢n alul
becs¡lt k´nyvet emlÁtett¡nk mÀr e cikkben,
hivatkozzunk hÀt ÃjbÂl a sÃlyos àigaziÊ iro-
dalomra, a remekmüre is, mely abban k´z´s
az elûzûkkel, hogy szint¢n tetszhalÀlÀt alusz-
sza: MÀrai SÀndor IDEGEN EMBEREK cÁmü
àalapk´nyv¢reÊ.

Idegens¢g, idegen szerelem. Vaszary hûse
maga fordÁtotta Ady-verset szaval a francia
lÀnynak, az ¢rtetlen¡l hallgatja, s¡ket ilyes-
mire. Ez lÀtszÂlag csak egy humoros motÁ-
vum a sok k´z¡l. Mert van itt groteszk pat-
kÀnyvadÀszat, van majdnem v¢gzetes bÃvÀr-
munka a Szajna fenek¢n, van kabÀteladÀs
(ahol t¢ved¢sbûl m¢g az ÃrifiÃ fizet a hand-
l¢nak) ¢s sok minden mÀs: egy alsÂ erk¢lyre
zuhant tÀpszeres doboz visszaszerz¢s¢nek ko-
m¢diÀja (hûs¡nk nagy ¡gyetlen¡l egy nûi bu-
gyit szerez vissza tÀpszeres doboza helyett, s
ebbûl ä talÀn ¢hs¢gvÁziÂjÀban ä v¢rfagyasztÂ-
an kacagtatÂ kalandok k´vetkeznek, f¢lt¢ke-
nyen d¡h´ngû f¢rjjel ¢s rendûrs¢ggel). A
kedves ¢s gÀtlÀsos francia lÀny eredendû,
gyÂgyÁthatatlan idegens¢ge azonban titkon a
fû, a legfûbb motÁvum itt is, mint a m¢rhe-
tetlen¡l tÀgabb horizontÃ ¢s m¢lyebb MÀrai-
reg¢nyben. A MONPTI hûse majdnem kamasz
m¢g. Az û PÀrizs-reg¢nye a nagy, a legfÀjdal-
masabb ¢hs¢g, a szexuÀlis-szerelmi ¢hs¢g t´r-
t¢nete, a bÀjos-fÀjÂ k¡zdelem, hogy a szere-
tett lÀny v¢gre az ´v¢ lehessen. De sohasem
lesz, mindig k´zbej´n valami komikus aka-
dÀly...

ízetlen vagy kellemkedû huzavona is vÀl-
hatna ebbûl, ehelyett a MONPTI legszebb fe-
jezeteit olvassuk. Vaszarynak eredeti humora
van (talÀn pleonazmus: a humor csak eredeti
lehet). Mindent, a fÀjdalmat, ¢hs¢get, nagy
¢rzelmeket, komiszsÀgot a humor kaleidosz-
kÂpjÀban lÀttat, s k´nyv¢t ez a jÀt¢k ¢lteti. Kis
humor ez, kis kaleidoszkÂp, de büv´letesen
villÂdzik.

Sajnos, a k´nyv v¢g¢t csÃnyÀn ¢s kedvrontÂ-
an elrontja az ÁrÂ: a francia lÀny autÂbaleset-
ben meghal, s ettûl a mesterk¢lt, nem indo-
kolt ¢s erûszakolt befejez¢stûl kicsit visszame-
nûleg is gyeng¡l az eg¢sz. Ennek a friss ¢s
¢rdekesen ig¢nyes k´nyvnek a v¢ge minden-
esetre mÀr valÂdi hamis hangot fogÂ giccses
bestseller, ¢des-bÃs, k´nnyes ¢s langyos limo-
nÀd¢.

A hamiskodÂ befejez¢s sem vÀltoztat azon,
hogy talÀn nem m¢ly, de ig¢nyesen ¢rdekes;
nem komoly, de olvasni jÂ mÂdon led¢r; egy-
szerüen tehÀt, hogy jÂ olvasmÀny ez: l¢ha
k´nyv a ritkÀbbik fajtÀbÂl. Szerencs¢re, m¢g-
is volt jÂ l¢ha magyar ÁrÂ.

BikÀcsy Gergely

 

EGY NAGY TUDOMçNY
FRUSZTRçCIñJA

N¢meth Lajos: T́ rv¢ny ¢s k¢tely ä 
A müv¢szett´rt¢net-tudomÀny ´nvizsgÀlata
Gondolat, 1992. 284 oldal, 350 Ft

N¢meth Lajos posztumusz k´nyve furcsa
mü: egy tudomÀnyÀg frusztrÀciÂja k¢zi-
k´nyvben elbesz¢lve. Egyetemi koll¢giumai
anyagÀnak megszerkesztett, kidolgozott ¢s
egyesÁtett vÀltozata, mely tank´nyvk¢nt bÁz-
vÀst visszaker¡lhet az egyetemi oktatÀsba, hi-
szen Àttekinthetûen ¢s nagy tÀj¢kozottsÀggal
mutatja be a müv¢szett´rt¢net-ÁrÀs tudo-
mÀnnyÀ szervezûd¢s¢nek t´rt¢nelmi felt¢te-
leit, ismerteti m¢rf´ldk´veit, ÃtelÀgazÀsait, a
tÀrstudomÀnyokkal valÂ ¢rintkez¢seit, meg-
bÁzhatÂan vÀlogatja ¢s referÀlja a magyarul
jelentûs r¢szben ismeretlen szakirodalmat. JÂ
jegyzetanyag, tizenkilenc oldalas, mintegy
n¢gyszÀz´tven t¢teles szelektÀlt k´nyv¢szet ¢s
n¢vmutatÂ n´veli hasznossÀgÀt.

Az egyetemi eredet ¢s egyetemi c¢l ä àa
t´rt¢neti ismeretek ÀtadÀsaÊ ä azonban sz´ges el-
lent¢tben Àll a k¢tellyel, amely t´bb, mint a
kutatÂ ellenûrz¢sre ¢s ´nellenûrz¢sre sarkal-
lÂ sz¡ks¢ges k¢telked¢se, t´bb annÀl a maga-
tartÀsmintÀnÀl, melyet a t´rt¢neti ismeretek-
kel egy¡tt szint¢n Àt kell adni az egyetemi
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diÀksÀgnak. Ez a k¢tely ugyanis a diszciplÁna
fenntarthatÂsÀgÀra irÀnyul. àMÀr magÀnak a
Ïmüv¢szett´rt¢netÎ terminusÀnak hasznÀlata prob-
l¢mÀk sorÀt rejti magÀban. E vonatkozÀsban mi-
lyen ¢rtelemben hasznÀljuk a Ïmüv¢szetÎ ¢s a Ït´r-
t¢netÎ meghatÀrozÀst? Mi is tulajdonk¢ppen az a
Ïmüv¢szetÎ, amelynek t¢nyeit el kell sajÀtÁtania a
müv¢szett´rt¢n¢sz-hallgatÂknak, ¢s ebbûl k´vetkezû-
en, minek a t´rt¢net¢rûl van szÂ?Ê (7. o.)

Az egyetem krÁzis¢nek e jellegzetes prob-
l¢mÀja, hogy ugyanis ´ssze lehet-e kapcsolni
a tudÀs ÀtadÀsÀt a tudÀs autoritÀsÀnak meg-
alapozottsÀgÀval vagy ÃjramegalapozÀsÀval,
term¢szetesen a tudomÀnyÀg elm¢leti igazo-
lÀsÀnak krÁzis¢vel f¡gg ´ssze, s e tekintetben
N¢meth Lajos k´nyv¢nek ugyancsak nagy
ismeretterjesztû ¢rdeme van. Hiszen a ma-
gyar müv¢szett´rt¢n¢sz-tÀrsadalom elûtt csak
az¢rt nem tÀrult f´l e vÀlsÀg a maga szakad¢-
kos mivoltÀban, vagy legalÀbbis az¢rt nem
kapott nyilvÀnossÀgot, az¢rt nem tÀrgyalta iz-
gatott ÁrÀsok sora, mint szerte a vilÀgban,
mert àa magyar müv¢szett´rt¢net-ÁrÀsban a teore-
tikus vizsgÀlat nem nyert polgÀrjogot, mÀr maga
az erre valÂ ig¢ny is csak szÂrvÀnyosan mer¡lt felÊ.
(8. o.)

A k¢tely k¢rd¢s¢t azonban N¢meth a t´r-
v¢ny, valaminû t´rv¢nyszerüs¢g felelet¢nek
Prokruszt¢sz-ÀgyÀba k¢nyszerÁti. Nem elha-
markodott elm¢leti vÀlaszokkal, hanem a pe-
dagÂgiai ¢s ismeretterjesztû retorika Àltal.
AnyagÀnak elrendez¢se, vagy akÀr utolsÂ fe-
jezet¢nek cÁme ä A TOVçBBL°P°S FELT°TELEI
ä mutatja, hogy a diszciplÁna ´nfelbomlasztÀ-
sÀnak drÀmÀjÀt az ´nmegÃjÁtÀsi kÁs¢rlet bizo-
dalma csillapÁtja. E rem¢ny ugrÂpontjait a
sz´vegben nem talÀlom, csak azt a helyet lÀ-
tom, ahonnan el kell hangoznia: a diszciplÁna
katedrÀjÀt. Ebbûl adÂdik e k´nyv sajÀtos, sze-
xepil n¢lk¡li volta; a kontinuitÀs ¢s az integ-
rÀciÂ, amely egy j´vûbeli müv¢szett´rt¢net-
tudomÀny  egys¢g¢nek  k¢nyszere,  tompÁtja
az ismertetett elm¢leti ÀllÀspontok belsû ¢s
egymÀs k´z´tti fesz¡lts¢g¢t. E recenziÂ nem
tekintheti feladatÀnak, hogy prognosztizÀlja
a müv¢szett´rt¢net tudomÀnyÀnak sorsÀt.
Csak arra vÀllalkozhatok, hogy r´viden hely-
reÀllÁtsam a diagnÂzis drÀmai fesz¡lts¢g¢t, s
f´lvessek n¢hÀny olyan k¢rd¢st, amely v¢le-
m¢nyem szerint hiÀnyzik a lÀtleletbûl.

*

N¢meth Lajos alapvetû dilemmÀja az, hogy
a müv¢szett´rt¢net nem tudja ¢rtelmezni a
kortÀrsi müv¢szetet. àA modern müv¢szet Ãj je-
lens¢gei ugyanis megk¢rdûjelezt¢k annak a müv¢-
szet¢rtelmez¢snek ÀltalÀnos ¢rv¢ny¢t, amelyre a mü-
v¢szett´rt¢net-ÁrÀs szeml¢let¢t ¢s mÂdszertani kon-
cepciÂjÀt alapozta.Ê (92. o.)

K¢rd¢s, mi ebben a megÀllapÁtÀsban az Ãj
¢s a sokkolÂ? Hiszen a müv¢szett´rt¢net mint
t´rt¢neti tudomÀny elvileg a mÃltra, a t´rt¢-
nelmi kontÃrjait mÀr fel´ltû jelens¢gekre irÀ-
nyul, a müv¢szeti ÃjÁtÀsok in statu nascendi
nem tartoznak vizsgÀlÂdÀsi k´r¢be. A müv¢-
szett´rt¢net-ÁrÀst mindig is az az eszme vez¢-
relte, hogy tÀrgyÀnak bizonyos idûbeli tÀvol-
sÀga legitimÀciÂs k¡sz´b´t k¢pez. A müv¢-
szett´rt¢n¢szek a XIXäXX. szÀzadi moderni-
tÀs harcaiban k´zismerten alig vettek r¢szt,
az ¢rtelmez¢s feladatÀt Àtengedt¢k az ÁrÂk-
nak, kritikusoknak ¢s maguknak a müv¢-
szeknek. De ha a diszciplÁna megalapÁtÀsÀra
gondolunk, Winckelmann mük´d¢s¢re, ak-
kor is azonnal kitetszik, hogy a csillagok mÀr
a müv¢szett´rt¢net sz¡let¢spillanatÀban a
mÃlt jegy¢ben Àlltak.

S m¢gsem szakadt kett¢ a müv¢szet¢rtel-
mez¢s, vagy legalÀbbis a müv¢szett´rt¢net-
ÁrÀs ´ntudatÀt nem nyomasztotta, hogy àmÁg
a... müv¢szett´rt¢n¢sz szÀmÀra a mai fest¢szet csak
r¢misztû ¢s ¢rtelmetlen kaland, ugyanakkor a mai
festû ¡res rituÀlis gyakorlatnak tekinti a mai mü-
v¢szett´rt¢n¢sz fejteget¢seitÊ, ahogyan George
Kubler Árta 1962-ben. S nemcsak az¢rt nem,
mert a t´rt¢nelmi ´ntudat kultÃrÀjÀban, az
eszt¢tikai tudat kultÃrÀjÀban a mÃlt kit¡nte-
tett müv¢szete jelenbeliv¢ vÀlik, s a mÃlt Àt-
eszt¢tizÀlt tÀrgyi vilÀga a jelenkor civilizÀciÂ-
jÀt, ¢rz¢kenys¢g¢t sokÀig nagyobb r¢szben
hatÀrozta meg, mint maga a jelenkori eszt¢-
tikai gyakorlat. Hanem az¢rt is, mert a mü-
v¢szett´rt¢net tudatos vagy ´ntudatlan nor-
matÁvÀi akkor is integrÀltÀk a jelenkori müv¢-
szetet, ha a t´rt¢n¢s csak alkalmilag utalt er-
re, vagy hallgatott rÂla. E normÀk a minden-
kori modernhez valÂ viszonyÀnak k¢t alaptÁ-
pusa az antinÂmia ¢s analÂgia: a modern a
kit¡ntetett tradÁciÂ ellent¢tek¢nt ¢rtelmezhe-
tû, a modern egy tradÁciÂ feltÀrÀsÀval vÀlik
¢rtelmezhetûv¢. Ezek a s¢mÀk szavatoltÀk,
hogy a k´vetkezû müv¢szett´rt¢n¢sz-nem-
zed¢kek kibontsÀk az implikÀciÂt, s az idû-
k´zben normatÁv mÃlttÀ vÀlt müv¢szetet (a
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àklasszikusÊ modernt) vizsgÀlÂdÀsuk tÀrgyÀ-
vÀ tegy¢k. P¢ldÀul a k¢sû k´z¢pkor, a rene-
szÀnsz ¢s a manierizmus modernitÀsanalÂ-
giÀit, melyek hallgatÂlagosan benne foglaltat-
nak Max Dvo±Àk elemz¢seiben, Werner Hof-
mann ragyogÂ 1966-os k´nyv¢ben, A MO-
DERN MþV°SZET ALAPJAI-ban a tudomÀnyos
hagyomÀny term¢keny ´r´ks¢gek¢nt expli-
kÀlja. Ebben az immÀr klasszikus modern
müv¢szett´rt¢netben a klasszikus modern
müv¢szet ä bele¢rtve az antimüv¢szet nagy
korai gesztusait is ä a müv¢szet t´rt¢neti tra-
dÁciÂjÀnak ¢s a müv¢szett´rt¢net tradÁciÂjÀ-
nak perspektÁvÀjÀba ÀgyazÂdik.

A mÃlt müv¢szet¢re irÀnyulÂ ¢s normatÁv
müv¢szett´rt¢net az¢rt sem szakadhatott el
elvileg a modern müv¢szi praxistÂl, mert az
utÂbbi is nyilvÀnvalÂan normatÁv volt, ¢s nor-
mÀit nem vehette mÀshonnan, mint akÀr ex
negativo, akÀr sz¢lsûs¢ges kihÁvÀssal, akÀr a
megsemmisÁt¢s gesztusÀval ä a tradÁciÂbÂl.
MagÀnak az ÃjÁtÀsnak, mint a modern vezetû
¢rt¢k¢nek a fogalmÀban mindk¢t vonatkozÀs
megtalÀlhatÂ. A müv¢szett´rt¢net-ÁrÀs jelen-
tûs produkciÂi akkor is hatottak a jelenkori
müv¢szetre, ha nem volt k´zvetlen ¢rintke-
z¢si pontjuk. Riegl antiklasszicista fordulatÀ-
nak worringeri propagandÀjÀban ez tetten is
¢rhetû, de nyilvÀnvalÂnak tünik szÀmomra,
hogy Panofsky ¢s az ikonolÂgiai irÀnyzat te-
v¢kenys¢ge a modern fest¢szet szÀmos ma-
gÀnmitolÂgiÀjÀnak rejtett, titokk¢nt kezelt
ikonolÂgiai programjÀra ´szt´nzûleg hatott ä
ha Riegl a sz¢ps¢g, Ãgy Panofsky a k´z¢rt-
hetûs¢g dogmÀja alÂl valÂ felszabadulÀshoz
szolgÀlt t´rt¢nelmi ¢s elm¢leti tÀmogatÀssal ä,
sût m¢g Sedlmayr prÂf¢tai Àtkai is mintegy
visszÀjÀrÂl hozzÀjÀrultak modern irÀnyzatok
´ntudatÀhoz. A müv¢szett´rt¢neti tudatossÀg
ä MagyarorszÀgon mondjuk CsontvÀrytÂl
JovÀnovics Gy´rgyig ä a modern müv¢szi
gyakorlat ideologikus d¢monjÀnak integrÀns
r¢sze.

Ezt a fesz¡lts¢ggel terhes, olykor konflik-
tuÂzus, legt´bbsz´r lappangÂ, de term¢keny
k´lcs´nviszonyt ä is sz¢trobbantotta a hatvanas
¢vek k´zep¢tûl kibontakozÂ gy´keresen rela-
tivista, antinormatÁv, minden hagyomÀnyt
szenvtelen¡l türû, az anything goes jegy¢ben
ÀllÂ k¢pzûmüv¢szeti civilizÀciÂ. A müv¢-
szett´rt¢net itt elvileg is falba ¡tk´zik, s ha
m¢gis kellûk¢pp ill¢kony ahhoz, hogy Àtszi-

vÀrogjon, ama tÃloldali, àpuhaÊ diszciplÁna
inkÀbb hasonlatos vagy a vitÀk ¢s krÂnikÀk
müfajÀra, vagy ä mik¢ppen e tudomÀnyÀg
honi nagymester¢nek, Hegyi LorÀndnak a
munkÀssÀgÀban ä valaminû nevez¢ktanra, el-
nevez¢si rendszerre, mint az elm¢letileg
megalapozott müv¢szett´rt¢net-ÁrÀsra.

N¢meth Lajos a kortÀrs müv¢szet alÀbbi
vonÀsaira mutat rÀ, mint amelyekkel a mü-
v¢szett´rt¢net-tudomÀny paradigmÀi ¢s kate-
gÂria-rendszere nem tud mit kezdeni: à...az
antimüv¢szet koncepciÂja, illetve ami e m´g´tt rej-
lett: az ¢let ¢s a müv¢szet k´z´tti azonossÀg felt¢te-
lez¢se; a tÀrgyalkotÂ aktus gesztussal valÂ helyette-
sÁt¢se; a rituÀlis funkciÂ nyÁlt hangsÃlya; a szub-
jektÁv szuverenitÀs k´vetelm¢nye ¢s ezzel az egy¢ni-
leg kreÀlt müv¢szi nyelv, kÂdrendszer kialakulÀsa
¢s a hagyomÀny szervess¢g¢t felvÀltÂ ÏvÀlasztott
tradÁciÂkÎ.Ê (92. o.) Megint azt k¢rdezhetnûk,
hogy mi ebben a katalÂgusban az Ãj, s N¢-
meth maga is utal rÀ, hogy e t´rekv¢sek sora
ÀthÃzÂdott az eg¢sz szÀzadon.

Igen, de most vÀlt civilizÀciÂvÀ, amely ma-
ga nem provokÀl, legf´ljebb provokÀlhatjuk.
Marcel Duchamp (1887ä1968), a szÀzad leg-
k´z´ny´sebb k¢pzûmüv¢szeti zsenije a halÀla
utÀni, mostani ¢vtizedekben vÀlt az Ãj müv¢-
szet alapÁtÂ atyjÀvÀ. Az Ãj müv¢szet kev¢s iga-
zÀn jelentûs teoretikusainak egyike, Arthur
C. Danto a k¢pzûmüv¢szetek poszthistorikus
perspektÁvÀjÀrÂl Árott Ãj k´nyv¢nek cÁm¢ben
azonban joggal id¢zi Andy Warhol (1928ä
1987) 1964-es müv¢t: A BRILLO-DOBOZON
TöL. Warhol antimüv¢szete ugyanis nemcsak
megsz¡ntette müv¢szet ¢s à¢letÊ k¡l´nbs¢-
g¢t, magas müv¢szet ¢s alacsony müv¢szet
k¡l´nbs¢g¢t. Nemcsak a t´k¢letes imitÀciÂ
gesztusÀval helyettesÁtette a tÀrgyalkotÂ ak-
tust. Nemcsak kiiktatott a mÃltra, a t´rt¢-
netre, a tradÁciÂra valÂ minden vonatkozÀst,
¢s pÂtolta azt a jelenkori mindennapi civili-
zÀciÂ, a t´megreklÀm ¢s t´megm¢dia optikai
jegyeivel. Nemcsak relativizÀlt minden nor-
mÀt, m¢g (Duchamp ¢s a dada utÀn) sajÀt te-
v¢kenys¢g¢nek ÃjdonsÀgnormÀjÀt is. Hanem
ä ¢s ezt tartom a legfontosabbnak ä m¢g csak
nem is provokÀlta azt, amit semmibe vett, ¢s
ilyen mÂdon negatÁve sem vonatkoztatta ma-
gÀt rÀ; valÂban ¢s egyszerüen figyelmen kÁv¡l
hagyta a müv¢szetet ¢s a t´rt¢nelmet. Belsû-
leg müveinek sajÀtos impasszibilitÀsa utal er-
re, kÁv¡lrûl pedig a siker Ãj minûs¢ge: k´zis-
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mert, hogy û a k¢pzûmüv¢szet elsû, a film ¢s
a k´nnyüzene csillagaihoz hasonlÁthatÂ sztÀr-
ja. Sikere azt is tanÃsÁtja, hogy a mÃlt Àtesz-
t¢tizÀlt tÀrgyi vilÀgÀval szemben az aznapi esz-
t¢tikailag megformÀlt ingerek ä a film, a te-
levÁziÂ, a t´megÀru, az ÃjsÀg-comics stb. ä,
eszt¢tikai ¢rz¢kenys¢g¡nknek e nem is sz¡k-
s¢gk¢pp a tudat felszÁn¢re bukkanÂ formÀlÂi
a legmodernebb civilizÀciÂban tÃlsÃlyra ju-
tottak.

Persze ez egy amerikai t´rt¢net. Minden-
esetre Danto, az amerikai filozÂfus Warhol fel-
l¢p¢s¢ben a müv¢szet àhalÀlÀtÊ lÀtja egy ak-
tualizÀlt hegeli ¢rtelemben. àA müv¢szet t´bb¢
nem volt lehets¢ges a progresszÁv t´rt¢neti elbesz¢l¢s
¢rtelm¢ben. A t´rt¢netnek jutottunk a v¢g¢re. çm
ez valÂjÀban felszabadÁtÂ eszme... FelszabadÁtotta a
müv¢szeket a t´rt¢nelemcsinÀlÀs feladatÀtÂl. Felsza-
badÁtotta ûket attÂl, hogy Ïa helyes t´rt¢nelmi vo-
nalatÎ kelljen k´vetni´k. Azt jelentette, hogy min-
den müv¢szet lehet, abban az ¢rtelemben, hogy sem-
mit sem lehet immÀr kizÀrni a müv¢szet k´r¢bûl.
Olyan pillanat volt ez ä Ãgy gondolom, ez volt a
pillanat ä, amikor a t´k¢letes müv¢szi szabadsÀg
megvalÂsult. A Dada azt gondolta magÀrÂl, hogy
a müv¢szi szabadsÀg formÀja, de valÂjÀban puszta
stÁlus volt. çm mihelyt v¢ge a müv¢szetnek, bÀrki
lehet absztrakt, realista, allegorista, metafizikai fes-
tû, sz¡rrealista, tÀjk¢p-, csend¢let- vagy aktfestû.
Lehet dekoratÁv vagy irodalmi müv¢sz, anekdotista,
vallÀsos, pornogrÀf. Mivel semmire nincs t´bb¢ t´r-
t¢nelmi megbÁzÀs, minden meg van engedve. Ezt
nevezem a müv¢szet poszthisztorikus korszakÀnak,
s nincs ok rÀ, hogy bÀrmikor v¢get ¢rjen. A mü-
v¢szetnek k¡lsûleg parancsolhat divat vagy po-
litika, de sajÀt t´rt¢net¢nek belsû parancsa a mÃl-
t¢.Ê (BEYOND THE BRILLO BOX. THE VISUAL
ARTS IN POST-HISTORICAL PERSPECTIVE. Far-
rar*Straus*Giroux, New York, 1992. 9. o.)
Danto e sorai egyszerre vÀzoljÀk fel a k¢pzû-
müv¢szet egy lehets¢ges ä szÀmomra a fe-
sz¡lts¢g ¢s a nagysÀg hiÀnya miatt ä kev¢ss¢
vonzÂ s a tradÁciÂ determinizmusÀnak teljes
kizÀrÀsa miatt elvileg is k¢ts¢ges perspektÁvÀ-
jÀt, valamint jellemzik a jelenlegi k¢pzûmü-
v¢szeti gyakorlat vagy pontosabban a müv¢-
szi ´ntudat jelentûs r¢sz¢t.

Ez frusztrÀlja a müv¢szett´rt¢netet. A kor-
tÀrs müv¢szet gyakorlatilag is ¢s elvileg is co-
kit mond neki. E barÀtsÀgtalan magatartÀs
nem fenyegeti a diszciplÁnÀt, mint int¢z-
m¢nyt, hiszen megmaradnak filolÂgiai, t¢ny-

feltÀrÂi, muzeolÂgiai, hogy Ãgy mondjam, a
szÂ legÀltalÀnosabb ¢rtelm¢ben vett r¢gis¢g-
bÃvÀri feladatai, de fenyegeti filozÂfiai ´ntu-
datÀt, ¢ppens¢ggel azt a jelenre vonatkozta-
tott pÀtoszt, amely arra ´szt´n´zte m¢ltÂ
k¢pviselûit, hogy szÀzadunk egyik legcsodÀ-
latosabb, leggazdagabb, legfilozofikusabb hu-
mÀn tudomÀnyÀt megalkossÀk. Fenyegeti a
modern kultÃra rendszer¢ben mind ez idÀig
bet´lt´tt jelentûs hely¢t.

Nem minden müv¢szett´rt¢n¢szt ¢rt vÀ-
ratlanul e civilizatorikus fordulat. Kubler
müve, AZ IDý FORMçJA, valamint Edgar Wind
MþV°SZET °S ANARCHIç-ja a hatvanas ¢vek
elej¢n mÀr k¢t gy´keresen ellent¢tes, meg-
elûlegezett vÀlasznak tekinthetû. Hans Bel-
ting pedig 1983-as egyetemi sz¢kfoglalÂ elû-
adÀsÀnak egyenesen azt a cÁmet adja: A Mþ-
V°SZETT¹RT°NET V°GE? Ha nem t¢vedek,
N¢meth Lajos k´nyv¢re ez utÂbbi alapvetû
befolyÀst gyakorolt. Belting ¢szleli, hogy a r¢-
gihez ¢s a modernhez àk¢t müv¢szett´rt¢netÊ
rendelûdik, s az egyik ott fejezûdik be, ahol
a mÀsik elkezdûdik. A müv¢szett´rt¢net pa-
radigmavÀltÀsÀnak sz¡ks¢gess¢g¢rûl besz¢l, s
ez ä ugyanÃgy, ahogy N¢meth id¢zett sorai
f´lvetett¢k ä a müv¢szet ¢s a t´rt¢net fogal-
mainak ÃjradefiniÀlÀsÀt ig¢nyli. A r¢gi para-
digma a müv¢szet fogalma, amelyet t´rt¢nete
explikÀl. Mindkettû a XIX. szÀzadbÂl ´r´k´lt
fogalom: a müv¢szet egyr¢szt a müvekben l¢-
tezik, mÀsr¢szt viszont azoktÂl f¡ggetlen¡l, ¢s
a müvek csak tanÃsÁtjÀk ¢s megvalÂsÁtjÀk: stÀ-
ciÂk a müv¢szet normamegvalÂsÁtÀsÀnak Ãt-
jÀn. àA müv¢szet t´rt¢nete... a müv¢szet Àb-
rÀzolÀsÀnak modellj¢v¢ vÀlik. Ez ä mint k¢sûbb
az egyedi müvek p¢ldaszerü ¢rtelmez¢se ä az ars
una axiÂmÀjÀhoz kapcsolÂdik, amelynek egys¢g¢t
az egys¢ges müv¢szett´rt¢net illusztrÀlta.Ê (DAS
ENDE DER KUNSTGESCHICHTE? Deutscher
Kunstverlag, M¡nchen, 1983. 15. o.) A mü-
v¢szet egys¢ges, autonÂm fogalma helyett az
Ãj paradigmÀban magÀnak a müalkotÀsnak
kell Àllnia. A r¢gi ¢s az Ãj müv¢szet diszkon-
tinuitÀsa mintegy p¢ldÀul szolgÀl a r¢ginek,
a müv¢szet egys¢ges, idealista fogalma alÀ
rendelt szeml¢let¢nek ä fel kell bontani, disz-
kontinuussÀ kell tenni a r¢gi müv¢szetet is.
Ezt a t´rt¢nelmi müv¢szetek elt¢rû funkciÂ-
jÀra, tÀrsadalmi ¢rv¢nyess¢g¢re vonatkozÂ
k¢rd¢s alapozhatja meg. E program tekinte-
t¢ben Belting nyilvÀn Svetlana Alpers ¢s
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Michael Baxandall t´rekv¢seivel ¢rez rokon-
sÀgot.

N¢meth Lajos ezekhez az elk¢pzel¢sekhez
kapcsolÂdÂ, de paradigmavÀltÀs helyett a pa-
radigma relativizÀlÀsÀt szorgalmazÂ t¢zise
Ãgy hangzik, hogy a müv¢szettudomÀnynak,
mely az autonÂm müv¢szetfogalom teremt-
m¢nye, f´l kell ismernie àaz autonÂm müv¢szet
koncepciÂjÀnak r¢szleges ¢rv¢ny¢t, az autonÂm mü-
v¢szetet is t´rt¢neti szemmel [kell n¢znie], mint a
müv¢szet l¢tlehetûs¢gei, funkciÂi egyik megnyilvÀ-
nulÀsÀt, t´rt¢netileg, tÀrsadalmilag meghatÀrozott
¢s ezzel elhatÀrolt ¢rv¢nyü jelens¢g¢tÊ. (175. o.)

A müv¢szetfogalom autonÂmiÀjÀnak, az
¢letvilÀgbÂl mintegy kiemelt vagy ä Gada-
merrel szÂlva ä eszt¢tikailag elidegenedett
voltÀnak problematikussÀga r¢gi vitÀja a mü-
v¢szett´rt¢neti irodalomnak. Meglepû, hogy
Belting nem lÀtja: mÀr az ikonolÂgiai irÀny-
zat egyik reprezentatÁv tÀmadÀsÀnak a stÁlus-
t´rt¢neti irÀnyzat ellen, Edgar Wind 1931-es
Warburg-tanulmÀnyÀnak is ez volt a po¢nja.
S ha nem befolyÀsolnÀ ennek az iskolÀnak az
univerzÀlis müv¢szett´rt¢neti mÂdszerre be-
jelentett ¢s ¢vtizedeken kereszt¡l valÂban tÃ-
lontÃl uralkodÂ ig¢nye, akkor bizonyÀra azt
is ¢szrevenn¢, hogy az ikonolÂgia, amit gÃ-
nyosan a humanista tÀrsasjÀt¢k csak a rene-
szÀnszra ¢s a barokkra alkalmazhatÂ folytatÀ-
sÀnak nevez, valÂdi teljesÁtm¢nye szerint ez-
zel ¢ppen az û t´rt¢nelmi diszkontinuitÀsig¢-
ny¢t valÂsÁtja meg. Csakhogy fennmarad a
k¢rd¢s: mindaddig, amÁg az ikonolÂgia meg
nem fejtette a reneszÀnsz ¢s barokk müalko-
tÀsok titkait, hogyan ¢lvezhette ûket az
emberis¢g. AttÂl tartok, ennek vehiculuma
t´bb mint egy ¢vszÀzadon kereszt¡l az auto-
nÂm müv¢szetfogalom idealista konstrukciÂ-
ja volt, ami ezÀltal megker¡lhetetlen l¢ttradÁ-
ciÂvÀ vÀlt.

N¢meth Lajos bizonyÀra ilyen megfonto-
lÀsok alapjÀn tompÁtja Belting tartalmasan
kihÁvÂ javaslatÀt. Holott talÀn ¢ppen ki kelle-
ne ¢leznie: a funkciÂra ¢s tÀrsadalmi ¢rv¢-
nyess¢gre vonatkozÂ k¢rd¢st az autonÂm
müv¢szetfogalom probl¢mÀjÀra is ki kellene
terjeszteni, amely nem pusztÀn idealista v¢-

lelem volt az eurÂpai müv¢szet egy jelentûs
korszakÀban, hanem olyan l¢ttel bÁrÂ int¢z-
m¢ny, amely kulturÀlis pluralizmusunkat
megalapozta, minden kortÀrsi müv¢szetet
befolyÀsolt. Nem lehet puszta elûÁt¢letk¢nt
eltakarÁtani az ÃtbÂl. Ez a felismer¢s k¡-
l´nb´ztethetn¢  meg  az  Ãj  vitÀt  ama  r¢gi-
tûl, melynek legki¢rleltebb dokumentumÀt,
Wind WARBURG KULTöRATUDOMçNY-FOGAL-
MA °S ANNAK ESZT°TIKAI JELENTýS°GE cÁmü
ÁrÀsÀt emlÁtettem mÀr. Ha az egys¢ges, auto-
nÂm müv¢szetfogalom immÀr nem a stÁlus-
t´rt¢neti megk´zelÁt¢s axiÂmÀja vagy az iko-
nolÂgiai megk´zelÁt¢s szÀmÀra a lek¡zdendû
kim¢ra lenne, hanem filozÂfiai feladat ¢s t´r-
t¢nelmi k¢rd¢s. FilozÂfiai feladat, amennyi-
ben azt kell tisztÀzni, hogy ha valÂban v¢gig-
gondoljuk e fogalom radikÀlis elutasÁtÀsÀnak
¢s nem puszta relativizÀlÀsÀnak k´vetkezm¢-
nyeit, akkor nem veszÁtj¡k-e el a müalkotÀ-
sokban ä nem sz¡ks¢gk¢pp minden müalko-
tÀsban ä benne rejlû univerzalitÀsig¢ny rend-
kÁv¡li potenciÀljÀt. S t´rt¢nelmi k¢rd¢s,
amennyiben e fogalom, mint emlÁtettem, a
romantika Âta l¢tt¢ vÀlt a modernitÀs müv¢-
szi teremtû ¢s befogadÂ nemzed¢keinek
mindegyik¢ben, s valÂdi kimetsz¢se ä amely
nem azonosÁthatÂ avantgardista mozgalmak
kezdeti rugÂdozÀsaival, k¢sûbbi integrÀlÂdÀ-
sÀval ä olyan komplikÀlt k´vetkezm¢nyekkel
jÀrna, amelyeket nem is sejthet¡nk.

Hiszen ä Áme ä m¢g az antimüv¢szetben
is ¢rezteti hatÀsÀt. àArra mÀr volt korÀbban is
p¢lda, hogy az emberek müv¢szetet csinÀltak an¢l-
k¡l, hogy ennek tudatÀban lettek volna, arra is,
hogy Ãgy v¢lt¢k, müv¢szetet csinÀlnak, m¢gpedig a
legmagasztosabbat, Àm v¢geredm¢nyben munkÀjuk
nem emelkedett a müv¢szet szf¢rÀjÀba, hanem be-
les¡ppedt a banalitÀs vilÀgÀba, vagy ¢ppens¢ggel
Àlmüv¢szett¢ sikeredett, de hogy tudatosan csinÀl-
janak ä felhasznÀlva a müv¢szet int¢zm¢nyhÀ-
lÂzatÀt ä antimüv¢szetet, az csakugyan vilÀgt´rt¢-
nelmi nÂvum.Ê (92. o. Kiemel¢s ä R. S.)

Az autonÂm müv¢szetfogalom t´rt¢nete: ez
volna talÀn ma a legaktuÀlisabb müv¢szett´r-
t¢net-tudomÀnyi feladat.

RadnÂti SÀndor
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A K¹Z°P
°S A K¹Z°PSZER

 
Carl Heinrich Graun: Der Tod Jesu
ElûadjÀk: ZÀdori MÀria, Fers MÀrta ä szoprÀn,
Martin Klietmann ä tenor, Klaus Mertens ä bari-
ton; Kammerchor Cantamus, Halle,
karvezetû Dorothea K´hler; Capella Savaria,
vez¢nyel: N¢meth PÀl
Quintana, 1992. QUI 903 061

Carl Heinrich Graun passiÂjÀt ennek sz¡le-
t¢se, 1755 Âta t´bb mint egy ¢vszÀzadon Àt
minden nagyp¢nteken elûadtÀk keletkez¢si
hely¢n, Berlinben. 1858-ban aztÀn Bach Mç-
T°-PASSIñ-jÀval akartÀk helyettesÁteni, Àm n¢-
hÀny ¢v mÃlva a hagyomÀny visszaÀllt, ¢s
eg¢szen 1884-ig folytatÂdott. ä E k¢t t´rt¢-
neti adat k´z¡l a mai k´ztudat nyilvÀnvalÂan
a tradÁciÂ megszakÁtÀsÀra, nem pedig folya-
matossÀgÀra helyezi a sÃlyt. ValÂjÀban aligha
mehet¡nk el szÂ n¢lk¡l e mÀsf¢l ¢vszÀzados
kultusz mellett, amelyhez foghatÂt csak H¤n-
del ¢s Haydn oratÂriumai k´r¡l tartunk szÀ-
mon; aligha becs¡lhetj¡k tÃl, hogy Bach Mç-
T°-PASSIñ-jÀnak lÀtvÀnyos (szint¢n berlini)
àfelÃjÁtÀsaÊ idej¢n a DER TOD JESU m¢g el
sem volt felejtve. ManapsÀg a k´zgondolko-
dÀs a szokatlan ¢s besorolhatatlan kiterjesz-
t¢s¢re-ÀltalÀnosÁtÀsÀra hajlamos. A ä XVIII.
szÀzadi zenekritikusok kedvelt szÂhasznÀlatÀ-
val ¢lve ä bizarr¢riÀk, amelyeket Bach müvei-
ben oly sürün mutattak ki, mÀra az egyete-
mes-kortalan kifejez¢s megnyilvÀnulÀsÀvÀ
vÀltak, mert eltüntek a keretek, amelyeknek
ÀthÀgÀsa bizarr¢riak¢nt hatott. A kifejez¢s
extravaganciÀja a kifejezendû sÃlyossÀgÀvÀ
¢rtelmezûd´tt Àt, a kifejezendû idûtlens¢ge
¢s a kifejez¢s idûh´z k´t´tts¢ge k´z´tti hatÀr
elmosÂdott. A k¡l´ncs¢gnek a hagyomÀny
f´l¢ helyez¢se a K´z¢p k¢pviselûj¢t k´z¢psze-
rüv¢ degradÀlja. így lesz azutÀn mindenki-
bûl, aki nem Bach, àkismesterÊ, persze csakis
akkor, ha a hagyomÀnyt Át¢lik meg Bach fe-
lûl, nem pedig fordÁtva. A polarizÀlÀs ¢s a t¢-
ves kiindulÀsi pont k´vetkezt¢ben a Bachok-
ban nem azt lÀtjuk zseniÀlisnak, amitûl azok
valÂban zseniÀlisak, a Graunok tradicionÀlis
¢rt¢keit pedig egyÀltalÀn nem lÀtjuk.

A kismester kifejez¢s ´nmagÀban egy¢bk¢nt

sem definiÀl semmit, mivel t´k¢letesen mÀst
jel´l a barokk zen¢ben ¢s mÀst a felvilÀgoso-
dÀs¢ban. Nem egyszerüen a barokk kompo-
zÁciÂs technikÀk objektÁve magasabb szÁnvo-
nalÀrÂl van szÂ, nemcsak arrÂl tehÀt, ami a
zseniädilettÀns szembefordÁtÀst mÀr eleve le-
hetetlenn¢ teszi, hanem arrÂl is, hogy az al-
kalmazott technikÀk magasabbrendüs¢g¢t az
egyetemes szellem s¢rtetlenebb volta igazol-
ja, melyet a technikÀk csupÀn k´zvetÁtenek.
A zene a barokkban ´sszehasonlÁthatatlanul
nagyobb fel¡leten ¢rintkezik a szellemmel
magÀval, mÁg a klasszikusoknÀl a k¢t (vagy
hÀrom) ÂriÀs megh´kkentû magÀnyossÀgÀt
¢ppen a kompozÁciÂs tudÀs elsek¢lyesed¢se
¢s a TudÀsrÂl valÂ leszakadÀs okozza ä immÀr
csakis a zseni hozhat l¢tre maradandÂ ¢rt¢-
ket. MÀs vÀlasz aligha volna arra az alapvetû
k¢rd¢sre ¢s tapasztalatra, hogy mi¢rt t¢veszt-
hetû ´ssze p¢ldÀul H¤ndel ¢s Bononcini egy-
egy müve nagyon is k´nnyen, ¢s mi¢rt nem
fenyeget ilyen vesz¢ly Mozart ¢s Vanhal k´-
z´tt ä hogy mik¢ppen vÀlhatott a klasszikus
müvek patinÀja a barokk korban a tipikus
müvek sajÀtjÀvÀ. Ezt a patinÀt ûrzi Graun
müve is, mik´zben a gÀlÀns stÁlus jegyei a ba-
rokk retorika, hangfest¢s k´z¢ ¢kelûdnek.

Amit Bach szenved¢lyess¢g¢nek ¢s Graun
kontemplativitÀsÀnak tulajdonÁtanak, az mind-
ezen fel¡l müfaji k¢rd¢s is. Hogy Graun nem
az esem¢nyek k´zep¢be taszÁtja hallgatÂjÀt,
hogy sokkal inkÀbb reflektÁv ¢s epikus, mint
drÀmai, annak oka, hogy a Bach-passiÂval
szemben J¢zus, P¢ter, PilÀtus ¢s a t´bbi sze-
replû eleve nincsen megszem¢lyesÁtve, nin-
csenek pÀrbesz¢dek, az ÀriÀkat nem valamely
meghatÀrozott szereplû, hanem egy kom-
mentÀtor ¢nekli, akinek reflexiÂi, ¢ppen a
drÀma hiÀnya miatt, nemegyszer az elviselhe-
tetlens¢gig dagÀlyosak. MindazonÀltal ez az,
ami a passiÂmüfaj XVIäXVII. szÀzadi hagyo-
mÀnyÀt k´veti; az egyes szereplûket m¢g az
1600-as ¢vekben is rendszerint t´bbszÂlamÃ
kÂrus jelenÁtette meg. Vagyis ¢ppen a legin-
kÀbb operaszerzûk¢nt n¢pszerü Graun mon-
dott le a passiÂjÀt¢k dramatizÀlÀsÀrÂl, s ¢p-
pen a szÁnpadtÂl mindv¢gig tÀvol maradÂ
Bach bizonyul primer drÀmai zseninek a li-
turgia keretei k´z´tt. M¢gis Bach az, aki az
evang¢liumi sz´veget Àtmenti, mik´zben
Graun sz´vege ä Ramler ¢rzelgûs versei ä a
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BibliÀtÂl valÂ teljes elszakadÀsÀval ¢s kizÀrÂ-
lagos reflexivitÀsÀval a liturgikus funkciÂrÂl
voltak¢pp lemond. E müfaji sajÀtsÀg, vagyis
a münek a XIX. szÀzadban oly kedvelt ora-
tÂriumhoz valÂ idomulÀsa is hozzÀjÀrulhatott
Graun passiÂjÀnak teljesen szokatlan recep-
ciÂt´rt¢net¢hez, hozzÀsegÁthette k¢sei n¢p-
szerüs¢g¢hez.

Mint a Capella Savaria lemezein rend-
szerint, itt a vokÀlis teljesÁtm¢nyek k´z´tt kell
a kiugrÂkat keresni. Elsû helyen a hallei Can-
tamus kÂrust emelem ki, ¢s nem restellem
hangzÀsukra az Àttetszû jelzût szÀzadszor is le-
Árni. Az ilyen kÂrusoknÀl nem az a d´ntû,
hogy tiszta az intonÀciÂ, vagy hogy helyes a
hangk¢pz¢s, hanem hogy a minûs¢g nem
szakad le a morÀlrÂl, hogy az ¢nekl¢s minû-
s¢ge nem ´nc¢lÃ, hanem liturgikus ¢s l¢lek-
nevelû szerepet t´lt be. MinÀlunk legfeljebb
k¢t olyan kÂrus l¢tezik, amely ezt a kodÀlyi
gondolatot megvalÂsÁtja ä a nagy utÂpista
nem vett tudomÀst a tradÁciÂ megker¡lhetet-
len problematikÀjÀrÂl, sût utÂpiÀja ¢pp e
probl¢ma megker¡l¢s¢re szolgÀl. Mindez a
n¢met kÂrusoknÀl nem mer¡l fel probl¢ma-
k¢nt, a hagyomÀny eleven ¢s t´retlen valÂ-
sÀg, ¢s az ¢nekl¢s lelki nevelû hatÀsÀt ¢ppen
a tradÁciÂban ÀllÀsa r¢v¢n fejti ki. RÀadÀsul
mindez a jelen felv¢telen talÀlkozik azzal a
k´r¡lm¢nnyel, hogy ¢ppen a kÂrust¢telek a
legsiker¡ltebbek Graun müv¢ben ä talÀn
az¢rt, mert itt nem Àlltak rendelkez¢sre az
operaÀriÀk tÁpusai ¢s sablonjai. Egyed¡l a ko-
rÀlok eset¢ben k¢rd¢ses, vajon a szokatlanul
ä bÀr k¢ts¢gkÁv¡l ¡dÁtûen ä felgyorsult tempÂ
milyen hagyomÀnyra tud hivatkozni. ZÀdori
MÀriÀt minden elismer¢s megilleti, hogy egy-
szem¢lyes int¢zm¢nny¢ vÀlÀsa nem megy
frissess¢ge ¢s hallatlan ¢rz¢kenys¢ge rovÀsÀ-
ra; a kritikus mÀr nem dicsekedhet ugyanez
er¢nyekkel, amidûn a müv¢sznûrûl szÀz-
egyedszer is meg kell fogalmaznia sosem vÀl-
tozÂ v¢lem¢ny¢t. Martin Klietmann kivÀlÂan
p¢ldÀzza a r¢gi zen¢l¢s amaz elûny¢t, hogy ä
àszemben a mai operarepertoÀrralÊ ä a hang-
sz¢ps¢g ¢s egy¢b term¢szet adta tulajdonsÀ-
gok benne mÀsodlagosak, ¢s a siker v¢gsû so-
ron a helyes kottaolvasÀs intelligenciÀjÀn, a
deklamÀciÂ tisztasÀgÀn mÃlik. Klaus Mertens
mindehhez a maga k¡l´nlegesen sz¢p bari-
tonjÀt adja rÀadÀsba.

Dolinszky MiklÂs

AJçNLOTT IRODALOM,
SOKAKNAK

 
VÀgi GÀbor: Magunk, uraim
VÀlogatott ÁrÀsok telep¡l¢sekrûl, tanÀcsokrÂl, 
´nkormÀnyzatokrÂl
Gondolat, 1991. 545 oldal, 100 Ft

A recenzens kettûs vallomÀssal k¢nytelen
kezdeni. VÀgi GÀbort, e posztumusz k´tet
ÁrÀsainak szerzûj¢t t´bb¢-kev¢sb¢ barÀtjÀnak
mondhatta, Ágy elfogultsÀga k¢ts¢gtelen. RÀ-
adÀsul ezen recenziÂ megÁrÀsÀra t´bb mint
egy ¢ve tett Ág¢retet, Ágy m¢g a k¢sleked¢s mi-
atti lelkiismeret-furdalÀs is befolyÀsolja.

Ugyanakkor azt is meg kell vallani: a re-
cenzens keletkez¢s¡k idej¢n nem szerette
VÀgi GÀbornak a tanÀcs-, illetve ´nkormÀny-
zati rendszerrel foglalkozÂ, a k´tetben sze-
replû ÁrÀsainak nagyobb, a nyolcvanas ¢vek-
ben ÁrÂdott r¢sz¢t, mert nem ¢rtette a szerzû
ezzel kapcsolatos tev¢kenys¢g¢t, n¢zeteit ä
mÀr amennyire ismerte ûket. Mondhatni:
nem az e k´tetben szereplû ÁrÀsok¢rt szerette
a szerzût.

VÀgi GÀbor 1982-tûl az ig¢nyes szellemi
k´r´kben nem tÃl jÂl jegyzett çllamigazgatÀ-
si Szervez¢si Int¢zet (çSZI) munkatÀrsa lett.
MiutÀn a politikai rendszerhez valÂ viszonyÀ-
ban s emberi tisztess¢g¢ben semmif¢le vÀlto-
zÀs nem k´vetkezett be, a recenzens nem na-
gyon ¢rtette, hogy az ¢rz¢keny szociolÂgus, a
szenved¢lyes publicista, akiben k´zelrûl min-
dig is k´nnyü volt ¢szrevenni az utolsÂ ÁrÀsai-
ban nyilvÀnossÀg el¢ is tÀrt lÁrai alkatot, ho-
gyan szentelheti idej¢nek jelentûs r¢sz¢t a ta-
nÀcsrendszer korrigÀlÀsÀt c¢lzÂ pepecsel¢snek. °rt-
hetetlennek lÀtszott a dolog, hisz VÀgi t¢mÀ-
ja, munkÀlkodÀsÀnak utolsÂ n¢hÀny hÂnap-
jÀt nem szÀmÁtva, nem az Ág¢retes hangzÀsÃ
k´zigazgatÀsi reform vagy a rendszervÀltÀst jel-
zû Ãj ´nkormÀnyzati rendszer kifejez¢seknek fe-
lelt meg, hanem a tanÀcsrendszer korszerüsÁt¢s¢-
nek, tovÀbbfejleszt¢s¢nek, legfeljebb reformjÀnak,
de ez utÂbbinak is csak valamikor 1985 utÀn.

Az elûzm¢nyekbûl, a ter¡leti fejleszt¢si
forrÀsok elosztÀsi mechanizmusÀt bemutatÂ
kritikai elemz¢sekbûl (àMIT °RÊ EGY K¹ZS°G?
àMIT °RÊ EGY MEGYE? K´zgazdasÀgi Szemle,
1975; VERSENG°S A FEJLESZT°SI FORRçSO-
K°RT. KJK, 1982 ä az elûbbi eg¢sze, az utÂb-
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bibÂl r¢szlet olvashatÂ a k´tetben) egyebek
k´zt az tünt ki: a rendszer Ãgy rossz, ahogy
van. °rdemes ennek a korrigÀlgatÀsÀval bab-
rÀlni? ä fordult meg az ember fej¢ben.

RÀadÀsul VÀgi fejleszt¢si forrÀsok elosztÀ-
sÀval foglalkozÂ addigi munkÀi, nyugodtan
mondhatjuk, revelÀciÂk¢nt hatottak, hisz egy
addig ismeretlen vilÀgot tÀrtak a hazai tÀrsa-
dalomtudomÀnyi k´zv¢lem¢ny el¢, amely ä
mint GulÀcsy GÀbor szellemesen Árja a posz-
tumusz k´nyv kapcsÀn rajzolt pÀlyak¢pben
(BUKSZ, 1991. 4.) ä korÀbban t´bbet tudott
az Àzsiai termel¢si mÂd k´r¡li spekulÀciÂkrÂl,
mint a hazai ter¡leti k´zigazgatÀs mük´d¢s¢-
rûl. BÀr VÀgi GÀbor e munkÀinak gondolatai
nem a hetvenes ¢vek k´zep¢n, mondanivalÂ-
ja l¢nyeg¢nek elsû publikÀlÀsakor, hanem
valamivel k¢sûbb lettek k´zismertt¢ (mÀr
amennyire az ilyesmi k´zismert lehet egyÀl-
talÀn), jelentûs¢g¡ket az is mutatja, hogy is-
meret¡k n¢lk¡l az azÂta mÃlttÀ vÀlt rend-
szert leÁrÂ valamirevalÂ elemz¢s elk¢pzelhe-
tetlen.

Ilyen elûzm¢nyek utÀn, amikor VÀgi GÀ-
bor a nyolcvanas ¢vek k´zepe tÀj¢kÀn egy, a
hazai gazdasÀg rendszer¢t elemzû konferen-
ciÀn elûadta A TANçCSI SZABçLYOZçS, GAZDçL-
KODçS TERVEZETT °S LEHETS°GES MñDOSíTç-
Sç-t elemzû mondÂkÀjÀt, a szükebb t¢ma egy
k¢zen megszÀmolhatÂ ismerûit nem szÀmÁt-
va, ¢rdektelens¢g, sût ¢rtetlens¢g fogadta.
(°s ebben minimÀlis szerepet jÀtszott, hogy
nem volt ¢ppen magÀval ragadÂ elûadÂ, amit
egy¢bk¢nt tudott magÀrÂl.) A t¢ma, a tanÀcs-
rendszer volt olyan, hogy a tÀrsadalomkuta-
tÂ ¢rtelmis¢get nem hozta lÀzba. A vizsgÀlt
àtÀrgyÊ, vagyis a mindennapjainkban jelen
l¢vû int¢zm¢ny k´zmegÁt¢l¢se az azt kutatÂ
tev¢kenys¢g¢nek ¢rt¢kel¢s¢t is befolyÀsolta.

VÀgi persze tisztÀban volt a tanÀcsrend-
szer tÀrsadalmi reputÀciÂjÀval. A k´tet olva-
sÂi ezt essz¢ÁrÂi, szociolÂgusi er¢nyeit is meg-
mutatÂ, a tanÀcsi apparÀtusrÂl Árt dolgo-
zatÀbÂl (AZ íRñASZTAL TöLSñ OLDALçN) tud-
hatjÀk. De ¹N°LETRAJZI T¹RED°K-¢ben is
emlÁti: egyebek k´z´tt az¢rt lÀtta elhibÀzott-
nak, hogy 1987 v¢g¢n a helyi k´zigazgatÀst
a Bel¡gyminiszt¢rium alÀ helyezt¢k, mert a
k¢t n¢pszerütlen int¢zm¢nyt, a rendûrs¢ggel
azonosÁtott BM-et ¢s a tanÀcsokat nem lett
volna szabad ´sszehÀzasÁtani (11. o.). Mell¢-
kesen: ez az ÀllamigazgatÀsi d´nt¢s, az ût tisz-

telûk egy r¢sz¢nek ûszinte ´r´m¢re, azzal is
egy¡tt jÀrt, hogy mivel VÀgi nem kÁvÀnt
munkahely¢vel egy¡tt àb¢emesÊ lenni, v¢gre
ä gondoltuk ä otthagyta az çSZI-t, ¢s a hozzÀ
m¢ltÂbb b´lcs¢szkari szociolÂgia tansz¢kre
ker¡lt. Az Ágy v¢lekedûk persze kev¢ss¢ m¢r-
legelt¢k, hogy az çSZI-s ¢vek n¢lk¡l e k´tet
ÁrÀsainak nagyobb r¢sze nem sz¡letik meg ä
igaz, akkor VÀgi Árt volna helyett¡k mÀst,
r¢szben mÀsrÂl.

MiutÀn VÀgi GÀbor az çSZI-ba ker¡lt, te-
v¢kenys¢g¢nek lÀtszÂlagos ¢rdektelens¢ge
mellett, sût annÀl inkÀbb, az vÀltott ki igazi
¢rtetlens¢get, amit k¢pviselni lÀtszott. Szem-
l¢let¢t hüen t¡kr´zi a k´tet egyik legnagyobb
terjedelmü ÁrÀsa (TELEPºL°SFEJLESZT°S °S
àREFORMÊ ä eredetileg szamizdatban jelent
meg), amelyet VÀgi a telep¡l¢sfejleszt¢s, az
ehhez kapcsolÂdÂ infrastruktÃra ä az û kife-
jez¢s¢vel ä reformanalÂg megk´zelÁt¢s¢vel
szemben Árt.

Igaz, formÀlisan nem az ismertebb re-
formk´zgazdÀszokkal vitÀzott, hanem azok-
kal, akik, megint Àtv¢ve az û szÂhasznÀlatÀt,
csak kac¢rkodtak a reformdivattal, s ennek elvei-
re hivatkozva prÂbÀltÀk meg az ¢ppen aktuÀ-
lis gazdasÀgpolitikÀt, az Àllami finanszÁrozÀs
le¢pÁt¢s¢t (persze a politikai tÃlhatalom ¢rin-
tetlen¡l hagyÀsÀval) igazolni. De a valÂdi re-
formerekhez is szÂlt, amikor leÁrta: àa lakos-
sÀgi infrastruktÃra mindenekelûtt gazdasÀgpoli-
tikai ÏreformraÎ szorul; olyan k´zponti d´nt¢sre
tehÀt, amely e tev¢kenys¢gek tÀrsadalmi ¢s ´sszgaz-
dasÀgi sÃlyÀt az eddigiekhez k¢pest fel¢rt¢keli...Ê.
(99. o.)

A tÀrsadalomtudomÀnyokban tev¢keny-
kedû VÀgihoz hasonlÂ politikai n¢zeteket val-
lÂ ¢rtelmis¢g reformon ä mint az jÂl ismert
ä egy¢rtelmüen az ÀllamtalanÁtÀst, a piaci
mechanizmusok dominÀns szerep¢nek ¢rv¢-
nyesÁt¢s¢t ¢rtette. Ez a gazdÀlkodÀs minden
ter¡let¢n az Àllam k´zpontosÁtÂ ¢s Ãjrael-
osztÂ, redisztributÁv szerep¢nek le¢pÁt¢s¢t je-
lentette. A hivatkozott dolgozat ¢s a k´tetbe
beker¡lt mÀs ÁrÀsokban is k´vetkezetesen
visszat¢rû hasonlÂ gondolatok olyan lÀtszatot
teremtettek, mintha VÀgi nemcsak az Àllam
ÃjraelosztÂ szerep¢nek n¢lk¡l´zhetetlens¢ge
mellett ¢rvelt volna az azt bagatellizÀlÂkkal
szemben, hanem a gazdasÀgi rendszer reformjÀ-
val szemben tÃl¢rt¢kelte volna a àjÂÊ gazda-
sÀgpolitika szerep¢t is. De VÀgi eset¢ben ez azt
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is jelentette t´bbek szem¢ben: a politikai
megfontolÀsbÂl reformellenesek intellektuÀ-
lisan ¢rdektelen ¢s sÃlytalan àÀllÀspontjÀtÊ
erûsÁti egy komoly ember, akinek elutasÁtÂ vi-
szonya a rendszerhez nem k¢ts¢ges.

A k´tetbe gyüjt´tt ÁrÀsokbÂl az is vilÀgosan
kitetszik: VÀgi GÀbor nem az¢rt Àllt ki a te-
r¡leti fejleszt¢si forrÀsok ÃjraelosztÀsa ¡gy¢-
ben a gazdasÀgpolitikai àreformÊ mellett, mert
ebben politikai kompromisszumos lehetûs¢-
get lÀtott valami fontos dolog àeladÀsaÊ ¢rde-
k¢ben, hanem az¢rt, mert valÂban ezt lÀtta a
legs¡rgûsebbnek.

Be kell vallani, olvasva VÀgi GÀbor akkori
ÁrÀsait, Àtgondolva 1982 utÀni tev¢kenys¢g¢t,
az 1980-as ¢vekben lÀthatÂ perspektÁvÀk is-
meret¢ben is illett volna jobban ¢rteni ¢s
meg¢rteni elk¢pzel¢s¢t. Ha a rendszer ma-
rad, mÀrpedig ki gondolta a nyolcvanas ¢vek
utolsÂ harmadÀig, hogy ily r´vid idûn bel¡l
kimÃlik, egy intellektuÀlis befolyÀssal rendel-
kezû tÀrsadalomkutatÂnak, amennyiben
nemcsak teÂria, hanem a praxis is foglalkoz-
tatta, igenis lehetett az a dolga, hogy nem meg-
b¢k¢lve az adott keretekkel, de tudomÀsul
v¢ve a realitÀsokat, a lehetû legjobb d´nt¢se-
ket csikarja ki. Ars poeticÀnak is tekinthetûk
VÀgi 1985-ben leÁrt sorai: àElhiszem, hogy a
k´zponti, hivatali f¡lek s¡kets¢g¢n Àtt´rni s ebben
a t´rekv¢sben minduntalan kudarcot vallani
fÀrasztÂ dolog, de aki annyira intranzigens tÀr-
sadalomkritikus, az ne legyen olyan fÀrad¢kony.Ê
(99. o.)

VÀgi GÀbor vagy a humÀn szf¢ra sok te-
kintetben hozzÀ hasonlÂan v¢lekedû, mÀsk¢nt
reformer k¢pviselûi, valamint a reformk´zgaz-
dÀszok nem is mindig lÀtens vitÀja az elûzû
rendszerrûl valÂ gondolkodÀs egyik parado-
xonÀt jelzi. Mert term¢szetesen igazuk volt
azoknak, akik azt gondoltÀk VÀgi elk¢pzel¢-
seirûl: az irracionÀlis gazdasÀgi rendet ¢s an-
nak tÀrsadalmi, telep¡l¢sek ¢let¢t meghatÀ-
rozÂ k´vetkezm¢nyeit nem lehet az elosztÀsi
arÀnyok ÀtalakÁtÀsÀval megvÀltoztatni. °s ter-
m¢szetesen igaza volt VÀginak is, aki Ãgy
gondolta: a ter¡letek ¢s telep¡l¢sek k´z´tti
k¡l´nbs¢gek Àllami ÃjraelosztÀssal t´rt¢nû
korrigÀlÀsa a fejlett piacgazdasÀgoknak is be-
vett, sût n¢lk¡l´zhetetlen eszk´ze, az olyan
eltorzult tÀrsadalmak, mint a magyar, k¡l´-
n´sen nem n¢lk¡l´zhetik. RÀadÀsul az Àllami
k´lts¢gvet¢s r¢szesed¢se a GDP-bûl Magyar-

orszÀgon nemzetk´zi m¢rc¢vel m¢rve nagy,
ugyanakkor a helyi kormÀnyzatok¢ (tanÀcso-
k¢) kicsi; a telep¡l¢sek mindenekelûtt emberi
lakÂhelyek, s a felt¢telek javÁtÀsÀ¢rt, f¡gget-
len¡l a reformok es¢lyeitûl, mindent meg
kell tenni.

VÀgi GÀbor ÁrÀsait Ágy egy¡tt olvasva, utÂ-
lag sem tünik azonban indokolatlannak az
egykori benyomÀs: a kellet¢n¢l nagyobb
energiÀt fordÁtott a k¢tf¢le ÀllÀspont elhatÀ-
rolÀsÀra. Mert persze nemigen volt komo-
lyan vehetû reformk´zgazda, aki tagadta vol-
na, hogy egyebek k´zt a kommunÀlis infra-
struktÃra fejleszt¢si forrÀsait is bûvÁteni sz¡k-
s¢ges, mint ahogy persze VÀgi sem hitte,
hogy a gazdasÀgpolitikai àreformÊ elegendû.

VÀgi GÀbor ugyan k´vetkezetesen azt
k¢pviselte, hogy a k´zponti ÃjraelosztÀs a te-
lep¡l¢sek gazdÀlkodÀsÀban a hazai viszonyok
k´zt n¢lk¡l´zhetetlen, ¢s az e c¢lra rendelke-
z¢sre ÀllÂ forrÀsokat bûvÁteni kell, de k´zben
¢veket szentelt az eg¢sz tanÀcsi gazdÀlkodÀsi
rendszer radikÀlis reformjÀnak. Ez v¢gsû so-
ron ä az ¢letmü meghatÀrozÂ vonulatak¢nt ä
az eg¢sz elosztÀsi rendszer ideolÂgiÀjÀnak, politi-
kai mechanizmusÀnak tÀmadÀsÀt jelentette.

Feltehetûen nem a recenzens volt az
egyetlen, aki VÀgi GÀbornak az ÃjraelosztÀs
fontossÀgÀt hangoztatÂ megszÂlalÀsai m´g´tt
kev¢ss¢ lÀtta ¢rdemi tev¢kenys¢g¢t, a tanÀcsi
gazdÀlkodÀsi rendszer radikÀlis ÀtalakÁtÀsa
¢rdek¢ben v¢gzett napi munkÀja jelentûs¢-
g¢t. (Igaz, e munka nagyobb r¢sz¢rûl az ¢r-
deklûdû olvasÂ is csak e k´tetbûl alkothat k¢-
pet, hiszen a k´zz¢tett harminc dolgozat ´t´-
de, hat tanulmÀny eddig csak çSZI-f¢lsza-
mizdatk¢nt l¢tezett, ¢s szÀmos tovÀbbi is csak
nehezen el¢rhetû helyeken kapott nyilvÀnos-
sÀgot.)

°s feltehetûen ugyancsak nem a recen-
zens volt az egyetlen, aki az 1985-´s pÀrt-
kongresszus reakciÂs ¢s pusztÁtÂ hatÀsÃ d´n-
t¢sei nyomÀn nem m¢ltÀnyolta a nem kis
r¢szben VÀgi tev¢kenys¢g¢re ¢p¡lû, a tanÀ-
csok gazdÀlkodÀsi rendszer¢ben 1986-tal
kezdûdû ÃjÁtÀsokat. MÀrpedig hÀrom-n¢gy
¢vvel k¢sûbb, n¢mileg megismerkedve e vÀl-
tozÀsokkal, a recenzens szÀmÀra vilÀgossÀ
vÀlt: komoly, a rendszer mük´d¢s¢t sok te-
kintetben ÀtrajzolÂ int¢zked¢sek, ha tetszik,
reformok indultak el. Ezek 1990-re, mÀr a
d´ntû politikai fordulatot megelûzûen ä leg-
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alÀbbis a technikai szabÀlyozÀs szintj¢n ä l¢t-
rehoztÀk a tanÀcsok ´nkormÀnyzattÀ vÀlÀsÀ-
nak gazdÀlkodÀsi felt¢teleit. Ezek n¢lk¡l az
´nkormÀnyzati rendszer ki¢pÁt¢s¢t is csak jÂ-
val hÀtr¢bb lehetett volna elkezdeni. VÀgi je-
lentûs szerepet jÀtszott a r¢szletek kidolgozÀ-
sÀban, s persze az alapkoncepciÂ elfogadtatÀ-
sÀban is, abban, hogy a kÀrt¢kony, a felhasz-
nÀlÀsi c¢lokat szigorÃan megjel´lû Àllami el-
osztÀs hely¢be a helyi tanÀcsok d´nt¢si sza-
badsÀgÀt ugrÀsszerüen megn´velû rendszer
l¢pett.

E vÀltozÀsok ma mÀr ismert jelentûs¢g¢t
mit sem cs´kkenti, hogy egykoron VÀgi lÀtta
a megvalÂsulatlan elgondolÀsokat, àaz ¢sszerü
¢s minden fokozatÀban ¢rtelmesen v¢giggondolt
munkamenet helyettÊ a àsiettet¢s kapkodÂ ¢s vesz¢-
lyekkel teliÊ elûk¢sz¡leteket (429. o.) is. àAz ´n-
kormÀnyzati gazdasÀgszabÀlyozÀsi reform elûk¢sz¡-
letei jelenleg [1989. szeptember] aggasztÂ sza-
kaszban tartanak ä Árta az çSZI szÀmÀra a re-
formok elvi dilemmÀirÂl k¢szÁtett dolgozatÀban.
ä Nem az a gond vel¡k, hogy a felsorolt probl¢-
mÀkra, dilemmÀkra m¢g nem tudnak vÀlaszt adni,
hanem ä ¢ppen ellenkezûleg ä az, hogy a munkÀk
Ãgy haladnak, mintha mindezekre a k¢rd¢sekre mÀr
l¢tezn¢nek... vÀlaszok.Ê (423., 428ä429. o.)
Nemcsak a helyzetet, VÀgi alapÀllÀsÀt is jÂl
jellemzik e sorok: a harcos vÀltoztatni akarÂ
ekkor ¢s mÀskor is a hÀlyogkovÀcsi mer¢sz-
s¢g, a tÀrsadalom, az emberek bûr¢re menû
felelûtlen magabiztossÀg ellen emel szÂt.

A politikai vÀltozÀsok felgyorsulÀsakor VÀ-
gi GÀbor eddig is szerteÀgazÂ tev¢kenys¢ge
(melynek bemutatÀsa e recenziÂnak nem c¢l-
ja) tovÀbb bûv¡lt. De, mint r¢szben a k´tet
ÁrÀsaibÂl ¢s HorvÀth M. TamÀs, a k´zeli mun-
katÀrs ¢rtû ¢s eligazÁtÂ utÂszavÀbÂl is kitünik,
VÀgi GÀbor kutatÂk¢nt, majd az SZDSZ szak-
¢rtûjek¢nt tovÀbbra is r¢szt vett az ´nkormÀny-
zati reform, az ezt szolgÀlÂ t´rv¢ny elûk¢szÁt¢-
s¢ben. A t´rv¢ny gazdÀlkodÀsi r¢sz¢nek z´-
me az û müve.

A k´tet borÁtÂjÀnak belsû oldalÀn egy VÀgi
GÀborrÂl sok mindent elmondÂ f¢nyk¢p lÀt-
hatÂ (KapitÀny °va k¢szÁtette, azt hiszem,
1990 ÀprilisÀban, az SZDSZ vÀlasztÀsok utÀn
tartott rendkÁv¡li k¡ld´ttgyül¢s¢n, n¢hÀny
h¢ttel VÀgi halÀla elûtt). Nincsenek elûttem
korÀbbi k¢pei, de Ãgy r¢mlik, miÂta isme-
rem, a hatvanas ¢vek mÀsodik fele Âta, min-
dig ilyen konszolidÀltan, semlegesen ´lt´z´tt,

jÂl f¢s¡lt volt, s mintha szem¡vege is vÀlto-
zatlan lett volna. (Mintha mindig ugyanazok-
ban a darabokban jÀrt volna, holott ismeret-
s¢g¡nk t´bb mint hÃsz ¢ve alatt nyilvÀn gon-
dosan kellett alakÁtania k¡lsej¢t, hogy egyfor-
mÀn sem nem divatos, sem nem ÂdivatÃ ma-
radjon.)

A szerzû k¡lleme az¢rt ker¡l e recenziÂba,
mert felid¢zi a paradoxont: a konszolidÀlt,
visszafogott benyomÀst keltû, halk szavÃ VÀgi
GÀbor meglepûen ¢les tollÃ, konvenciÂkat
felrÃgÂan szÂkimondÂ ÁrÀsokat tett k´zz¢.
Sokan csak a BUKSZ elsû szÀmÀban megje-
lent, botrÀnyt kavarÂ kritikÀjÀra eml¢keznek,
holott Árt û kÁm¢letlen cikket Fekete Gyula
n¢pesed¢si ´tleteirûl is, s persze az e k´tetbe
beker¡lt ÁrÀsok n¢melyik¢ben is fel-felbuk-
kan az ¢rdesebb hang, nemegyszer n¢ven ne-
vezve azokat, akiket hazugnak, tisztess¢gte-
lennek tart, vagy akiket csak felelûtlennek,
mert aprÂ ´tleteiket àirÀnyt adÂ gondolattÀ sti-
lizÀljÀk, s r¢szletez¢s¡kkel nem sokat foglalkoznakÊ.
(101. o.) A k´tet r´vid ¹N°LETRAJZI T¹RE-
D°K-¢ben n¢hÀny vonÀssal felrajzolt, a csu-
pÀn a k¢tszÀz fûs nemzetk´zi szakmai elitre
tekintû àtudÂsÊ figurÀja is sokat elÀrul ¢rt¢k-
rendj¢rûl.

Ez a àtudomÀnyosÊ links¢ggel szembeni
irritÀltsÀg nyilvÀnvalÂan morÀlis jellegü volt,
¢s nem holmi mellûz´tts¢g¢rz¢sbûl eredt. Hi-
szen VÀgi GÀbor a maga normÀi szerint sike-
res ember volt. A magyar tÀrsadalomtudo-
mÀnyi progressziÂ, ha nem k´vette is szoro-
san tev¢kenys¢g¢t, ha nem fogadta is el min-
denben n¢zeteit, kitünû szakemberk¢nt àje-
gyezteÊ, munkÀi a àhivatalosÊ tudomÀny ¢s
az ÀllamigazgatÀsi szakma elismer¢s¢t is ki-
vÁvtÀk. Ha ´r¡lt volna is telep¡l¢sfejleszt¢si
n¢zetei teljesebb elfogadÀsÀnak, soha nem
lÀtszott s¢rtett embernek. Ki tudnÀ Ágy ma
mÀr megÀllapÁtani, hogy ¢letmüv¢nek k´z¢p-
ponti t¢mÀja ä pontosabban azon bel¡l is a
praxis fel¢ fordulÀsa ä oka vagy k´vetkezm¢-
nye volt-e az akad¢miai tudÂskodÀsrÂl val-
lott, finoman szÂlva nem hÁzelgû v¢lem¢ny¢-
nek.

NyilvÀn komolytalannak gondolta volna a
kijelent¢st, miszerint a vilÀg megvÀltoztatÀsÀ-
nak VÀgi GÀbor Àltal k´vetett (a fentebb ars
poeticak¢nt id¢zettek szerinti) mÂdja lenne az
egyed¡l ¡dv´zÁtû, tisztess¢ges tÀrsada-
lomtudÂsi magatartÀs. De arra m¢gis adott,
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hogy k¡lsû megjelen¢se ¢s ¢rdemi munkÀja
ellen¢re, megfeleljen àa szakter¡let szemtelen fe-
negyerekeÊ ´nk¢p¢nek ä amilyennek emlÁtett
¹N°LETRAJZI T¹RED°K-¢ben lÀtja ¢s lÀttatja
magÀt.

A mulasztÀsnak, hogy a recenzens egy ¢v-
n¢l is t´bbet k¢slekedett ezzel az ÁrÀssal,
egyetlen elûnye van: az eltelt idû nyomÀn
szomorÃan regisztrÀlhatja, hogy a k´nyvet
bizony nem kapkodtÀk el. (Az elmÃlt hÂna-
pokban mÀr f¢lÀron is adtÀk, holott mÀr
megjelen¢sekor is olcsÂ volt.) Pedig... °s itt
szÀmtalan t¢ny sorolhatÂ, amely a formÀlis
logika szerint bûs¢gesen indokolnÀ, hogy egy
ilyen munka ezer p¢ldÀnyban pillanatok alatt
elkeljen.

Itt van mindjÀrt a legfontosabb: a k´nyv
megjelen¢s¢t alig megelûzûen MagyarorszÀ-
gon minden korÀbbitÂl gy´keresen elt¢rû he-
lyi k´zigazgatÀsi, ´nkormÀnyzati rendszer
vette kezdet¢t. A helyi k´zigazgatÀsi egys¢gek
(´nÀllÂ telep¡l¢sek) szÀma a korÀbbi k¢tsze-
res¢re nûtt, 1990 v¢g¢n ´sszesen 3093 ´n-
kormÀnyzat alakult. Az Ãj szervezetek mun-
kÀjÀba tÁzezern¢l t´bb laikus vÀlasztott kap-
csolÂdott be, akiknek d´ntû t´bbs¢ge hason-
lÂ tev¢kenys¢get m¢g soha nem v¢gzett. Raj-
tuk kÁv¡l a hatalmas, t´bb tÁzezres apparÀtus
szÀmÀra is gyakorlatilag ismeretlen volt az
´nkormÀnyzatisÀg sok-sok eleme. Az ´nkor-
mÀnyzatok megalakulÀsÀt k´vetûen a parla-
ment m¢g k´zel egy ¢vig folyamatosan, a leg-
teljesebb nyilvÀnossÀg elûtt tÀrgyalta az ezen
int¢zm¢nyek mük´d¢s¢t meghatÀrozÂ t´r-
v¢nyeket.

VÀgi GÀbor hosszÃ idû Âta a helyi k´zigaz-
gatÀs, a telep¡l¢sfejleszt¢s, a telep¡l¢sek gaz-
dÀlkodÀsÀnak ä minden vitÀn fel¡lÀllÂan ä
legjobb szak¢rtûi k´z¢ tartozott. (àErdei Ferenc
Âta a legjobb magyar telep¡l¢sszociolÂgust becs¡l-
tem benneÊ ä Árja a k´tet elûszavÀban Szel¢nyi
IvÀn.) VÀgi nev¢t nem ker¡lhette ki, aki csak
minimÀlis m¢rt¢kben is megprÂbÀlt utÀna-
n¢zni, hogy mit Ártak az elmÃlt ¢vekben az
´nkormÀnyzatokat ¢rintû alapvetû gondok-
rÂl, milyen k¢rd¢sekrûl is szÂlnak a parla-
ment vitÀi, milyen lehetûs¢geket ¢rdemes
szÀmba venni a d´nt¢sekn¢l.

Mindezen t¢nyek mellett az mÀr csak mel-
l¢kesen emlÁtendû, hogy az elmÃlt egy-k¢t
¢vben meglehetûsen szer¢ny szÀmban jelen-
tek meg a magyar tÀrsadalom ÀllapotÀt, hely-

zet¢t, ÀtalakulÀsÀt tÀrgyalÂ, elemzû, a napi
aktualitÀsokon tÃlmutatÂ munkÀk. így a h¢t-
k´znapi logika szerint a tÀrsadalmi folyama-
tok ig¢nyesebb figyelûje is potenciÀlis àfo-
gyasztÂjaÊ (lehetne) e k´nyvnek.

SzÂval, ha minden k´r¡lm¢nyt figyelembe
vesz¡nk, ¢s ´sszeszÀmoljuk, elvileg hÀnyan is
lehetn¢nek, akiknek polcÀn ott van a helye
VÀgi ÁrÀsainak, akkor neh¢z magyarÀzatot ta-
lÀlni arra, hogy mi¢rt a boltok polcain sora-
kozik e munka.

°s ha m¢g azt is megemlÁti a recenzens,
hogy a MAGUNK, URAIM k´nyv¢szeti alkotÀs-
k¢nt is àmegÀll a lÀbÀnÊ (ha a k´nyvgyüjtûk
nemcsak fakszimil¢ket gyüjtenek), hiszen bo-
rÁtÂjÀn a Horus ArchÁvum egyik k¡l´n´sen iz-
galmas fotÂja lÀthatÂ, ¢s a k´tetet az egyik
legjobb magyar iparmüv¢sz, PohÀrnok Mi-
hÀly tervezte, akkor aligha lehet elfogadhatÂ
magyarÀzatot adni arra, hogy mi¢rt kell egy
¢v utÀn f¢lÀron kÁnÀlni a k´tetet.

Persze sok olyan vonÀsa van VÀgi ÁrÀsai-
nak, amelyek magyarÀzzÀk, hogy gondolatai-
nak gyüjtem¢nye nem vÀlt az ´nkormÀnyza-
tokban tev¢kenykedûk bibliÀjÀvÀ. (Igaz, hogy
ez kitünj¢k, ahhoz el kellene olvasni legalÀbb
n¢hÀny dolgozatÀt.) Ez a k´nyv p¢ldÀul sem-
mik¢ppen sem receptgyüjtem¢ny, amelybûl a
tapasztalatlan, tanÀcstalan k¢pviselû, szak¢r-
tû k¢sz megoldÀsokat emelhetne ki. Lehet,
hogy sokak szÀmÀra ma fontosabb volna egy
p¢ldatÀr, de ezt a k´nyvet olvasgatva sokan
kijÀrnÀnak egy iskolÀt, amely megtanÁtanÀ
ûket arra, hogyan lehet probl¢mÀkon, p¢ldÀ-
ul egy d´nt¢s kiszÀmÁthatÂ k´vetkezm¢nyein
gondolkodni. A n¢melykor kategorikus VÀgi
sokkal gyakrabban fogalmaz Ãgy, hogy jelzi:
tudÀsa, az ÀltalÀban rendelkez¢sre ÀllÂ isme-
retek itt nem engedik meg a v¢glegesnek
szÀnt àmegoldÀsÊ kihirdet¢s¢t. ¹nkormÀny-
zati ¡gyekben ànincsen egyetlen ¡dv´zÁtû megol-
dÀs, hanem t´bbf¢le, egyarÀnt ¢lhetû modell l¢tezikÊ
ä Árta ¢let¢nek talÀn utolsÂk¢nt megjelent ÁrÀ-
sÀban, a Besz¢lûben, 1990 februÀrjÀban.

Ebben a cikkben p¢ldÀul a megy¢k tovÀb-
bi szerep¢nek n¢gyf¢le vÀltozatÀt ismertette,
an¢lk¡l hogy ¢rt¢krangsort ÀllÁtott volna fel
k´z´tt¡k. Pedig a magyar k´zigazgatÀs ¢vszÀ-
zados vitak¢rd¢se a megye, amelynek szere-
p¢vel ä mint az egy¢b ÁrÀsaibÂl kitetszik ä so-
kat foglalkozott. A megy¢k hatÂsÀgi, Ãjra-
elosztÂ jogait el kÁvÀnta venni, de hajlott k¡-
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l´nÀllÂ ´nkormÀnyzati szerep¡k elfogadÀsÀ-
ra, igaz, idûvel Àtszabva az orszÀg k´zigazga-
tÀsi ter¡leti beosztÀsÀt. ValÂban Ãgy lÀtta:
t´bbf¢le mük´dûk¢pes modell l¢tezik.

A fûvÀrosnak az elmÃlt k¢t ¢vben is sokat
vitatott ´nkormÀnyzati rendszere tekintet¢-
ben hÀrom megoldÀst tartott elk¢pzelhetû-
nek, s bÀr volt v¢lem¢nye arrÂl, hogy melyik
lenne a legszerencs¢sebb, nem hitte, hogy a
mÀsik k¢t vÀltozat hÁvei a gonosz birodalmÀt
akarjÀk meghonosÁtani. (Ezt a recenzens
nemcsak az ÁrÀsok alapjÀn ÀllÁthatja, ami
m¢giscsak a vilÀg el¢ tÀrt arc, hanem n¢gy-
szemk´zti besz¢lget¢sekbûl is, alkalmi tanÁt-
vÀnyk¢nt, egy tv-szerepl¢sre felk¢sz¡lendû.)
A b´lcs emelkedetts¢g onnan eredt, hogy a
d´nt¢sek elûtt Ãgy lÀtta: a rendszer kialaku-
lÀsa hosszabb folyamat, a dolgok nem egy
¢letre dûlnek el.

EmlÁtett Besz¢lû-beli cikk¢ben, lÀtva az ¢le-
sedû politikai vitÀkat, azt Árta: àsenkinek sem
kellene k¢ts¢gbeesnie attÂl, hogy kider¡l: t´r-
t¢netesen egyet¢rt akÀr a legÀdÀzabb politikai el-
lenfel¢vel is... Idûvel nem a hatalom lesz a t¢t, ha-
nem az, hogy az orszÀgnak jÂ t´rv¢nyei legyenekÊ.
(528. o.) Mintha nem szÀmÁtott volna arra,
hogy a politikai ellenfelek egymÀst kizÀrÂ el-
k¢pzel¢seket is vallhatnak, mondjuk egyebek
k´z´tt a ter¡leti igazgatÀs mik¢ntje a meg-
szerzett hatalom biztosÁtÀsÀnak eszk´ze is le-
het. (Az orszÀgnak az a t´rv¢ny jÂ, amelyik
engem szolgÀl ä gondoljÀk sokan.)

K¢szÁthetn¢nk leltÀrt arrÂl, hogy mi az a

mai ´nkormÀnyzati rendszerben, ami VÀgi
r¢gi elk¢pzel¢seit t¡kr´zi, mi az, ami az û sze-
m¢lyes ´tlete, munkÀjÀnak eredm¢nye, s
persze arrÂl is lehetne leltÀrt k¢szÁteni, hogy
mi az, ami teljesen idegen az û ideÀjÀtÂl. En-
n¢l azonban pontosabb k¢pet alkothatunk
szeml¢let¢rûl, ha azt id¢zz¡k fel: a rend-
szervÀltÀs pillanatÀban az û elk¢pzel¢se az
volt, hogy az lenne a legszerencs¢sebb, ha
elûbb a hosszabb tÀvÃ megoldÀsok megvita-
tÀsÀnak politikailag legitim szereplûi sz¡let-
n¢nek meg, tehÀt az ´nkormÀnyzati vÀlasztÀs
megelûzn¢ a v¢glegesnek szÀnt rendszer t´r-
v¢nybe foglalÀsÀt. Politikai g´rcs´k miatt (a
tanÀcsrendszer eredete, egykori mük´d¢si
rendje ¢s nem pillanatnyi alkalmassÀga hatÀ-
rozta meg a d´nt¢seket) ¢rdemben fel sem
mer¡lt ez a lehetûs¢g. De m¢g az a VÀgi-el-
k¢pzel¢st t¡kr´zû SZDSZ-javaslat sem àment
ÀtÊ, hogy Àtmeneti ´nkormÀnyzati t´rv¢ny
sz¡less¢k, amelyet k¢t ¢v mÃlva sz¡ks¢gsze-
rüen f´l¡lvizsgÀl a parlament.

A VÀgi GÀbor tudomÀnyos tev¢kenys¢g¢t
bemutatÂ, t´bbs¢g¢ben nehezen hozzÀf¢rhe-
tû ÁrÀsok kiadÀsa a szerzû halÀla utÀn egy
¢ven bel¡l ä sz¢p, m¢ltÂ barÀti gesztus volt
(a vÀlogatÀs HorvÀth M. TamÀs ¢s P¢teri GÀ-
bor munkÀja, a k´tetet RadnÂti SÀndor szer-
kesztette). A k´nyv jelentûs¢g¢t szerencs¢re
azonban nem a barÀti eml¢kezet ¢s szeretet
hatÀrozza meg, hanem tartalma, szerzûj¢nek
munkÀssÀga.

Petû IvÀn
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